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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

1.GİRİŞ  

Pazarlama, tüketici istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişim gösteren ve 

belirli bir ihtiyacın giderilmesine yönelik yapılan faaliyetlerdir (Kotler, 

2000:23). Pazarlamanın gelişim süreci incelendiğinde bu sürecin birçok 

aşamadan geçtiği görülmekte olup; bu süreç üretici isteklerine göre ürünlerin 

üretilip pazarlandığı dönemden, tüketici isteklerinin önemsendiği döneme 

doğru gelişim gösterdiği görülmektedir. Günümüzde ise tüketici isteklerinin ve 

ihtiyaçlarının karşılandığı bakış açısının yerini tüketici hakkında veri elde 

etmek için tüketiciyi memnun ederek motive edip sadık müşteri elde etme 

pazarlama stratejileri geliştirilmektedir. Böylelikle uzun vadede müşterinin 

ürün veya hizmete sadık olması amaçlanmaktadır (Cemalcılar, 1983:12; Arpacı 

vd., 1992:2; Armutlu, 2006:3).  

Modern pazarlamaya geçiş ile birlikte tüketici yönlü, uzun vadede 

kârlılık sağlayacak, tüketicinin değerli olduğu hissettirilecek pazarlama 

faaliyetleri yapılmaya başlanmıştır (Altunışık vd., 2001:5; Kır, 2014:4). 

Modern pazarlama içerisinde yer alan deneyimsel pazarlama deney, deneme, 

tecrübe etme gibi kavramları çağrıştırmaktadır. 21. yüzyılın trend 

eğilimlerinden olan deneyim kavramı, kişi üzerinde etki eden olay veya olaylar 

dizini, akılda kalıcılık şeklinde ifade edilmektedir (Tümer Kabadayı ve Koçak 

Alan, 2014:205). Turizm sektörü çerçevesinden ise deneyim, turistik ürünün 

tanıtımının yapılması için turist gözünde heyecan, merak ve farklı hissetme gibi 

duygular uyandırmaktadır. Deneyim kavramı; turizm içerisinde genellikle 

temalı oteller, özgün restoranlar, çekici sunumların yanında teknolojiden de 

yararlanarak hizmetler sunan işletmeleri kapsamaktadır (Uygun ve Akın, 

2012:118).  

Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen günümüz teknoloji koşullarında 

deneyimin tüketiciye sunulması, akılda kalıcılığın deneyimi yaşayan tarafından 

duygu durumuna bağlı olarak değişmesi sebebiyle bir hikâyenin veya konseptin 

sanat eseri gibi sunularak “anı” oluşturmak amaçlanmaktadır. Deneyimsel 

pazarlama kavramı, tüketicilere duyusal yollar aracılığıyla markalar, ürünler 

veya hizmetler ile ilişki kurma ve etkileşime geçme fırsatı vermektedir. Yeni 
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işletme politikalarında teknolojik imkanlardan, trend ve gelişimlerden 

yararlanarak müşterilerin ilgisini çekmek ve anı oluşturmak önemsenmektedir 

(Pine ve Gilmore, 1998:98; Çetin ve İstanbullu Dinçer, 2014; Çeltek, 2010). 

Deneyimsel pazarlama ile tüketicilerin duygu, duyu ve hayallerini etkileyerek 

pazarlamanın odak noktasında müşteri deneyimi oluşturmak 

benimsenmektedir. Bu kapsamda deneyimsel pazarlama bir süreç olarak 

düşünülebilir. Diğer yandan deneyimsel pazarlama bir süreç olarak ele alınarak 

tüketicide “kendini özel hissetme” duygusu ile müşteri sadakati 

amaçlanmaktadır. Ayrıca deneyimsel pazarlama ile müşterilerin ürünün hangi 

özelliklerinden etkilendiği öğrenilerek bir süreç olarak deneyim kavramı 

geliştirilmektedir (Altunışık, 2007; Aydın, 2014:20; Kozak, 2008:9).  

Bu kapsamda turizm işletmeleri deneyimsel pazarlamadan yararlanarak 

müşteri sadakati oluşturmak için müşterilerle birebir etkileşim oluşturmaktadır. 

Örneğin, potansiyel tüketicinin internet ortamından izlemiş olduğu Afrika 

safari turu, bunu yaşayan yakın çevredeki arkadaşın anlattığı izlenimi ve etkiyi 

vermemektedir. Ağızdan ağıza etkileşimin ayrıca önemli olduğu deneyimsel 

pazarlama ile marka kişiliği ve zihinde uzun süre kalıcılık ile marka deneyimi 

oluşturmak, bağlılığı ve sadakati arttırmaktadır.  Bu kapsamda turizm 

işletmelerinde faaliyet gösteren ürün veya hizmet sunan işletmelerin 

deneyimsel pazarlamadan faydalanarak akılda kalıcılıklarını arttırmak 

amacıyla yararlanmaları önem oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle 

araştırma, Türkiye’nin en fazla kruvaziyer gemi çekim yeri limanlarından biri 

olan Kuşadası limanını ziyaret eden yabancı turistlerin deneyimsel pazarlama 

boyutlarının tespiti ve ayrıca müşteri sadakati ile tekrar ziyaret etme niyeti 

üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.   

Yapılan bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci 

bölümü, araştırmanın girişi niteliğinde olup, bu bölümde araştırma hakkında ön 

bilgilere yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümü literatür bilgisi olup bu 

bölüm beş bölümden oluşmaktadır. Literatür bilgisinin ilk bölümünde 

geleneksel pazarlamadan modern pazarlamaya geçiş, tarihsel gelişimi ve önemi 

gibi konular açıklanmıştır. Kavramsal çerçevenin ikinci ve üçüncü bölümünde 

deneyim kavramı, içeriği, deneyimsel pazarlama kavramı, önemi, müşteri 

sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetine yönelik detaylı bilgilere yer verilmiştir. 

Kavramsal çerçevenin dördüncü bölümünü ise, kruvaziyer turizmi, tarihsel 

gelişimi, ekonomi içerisindeki yeri, yolcu profilleri ve turizm sektörü 
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içerisindeki yerine yönelik genel bilgilere yer verilmiştir. Literatür bilgisinin 

beşinci bölümünü ise araştırma konusu hakkında ilgili yazında yapılan 

araştırmalar ile bu araştırmalarden elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 

Araştırmanın üçüncü bölümünü, materyal ve yöntem kısmı 

oluşturmaktadır. Bu bölüm; araştırmanın problemi, araştırmanın amacı, 

araştırmanın önemi, araştırmanın evreni ve örneklemi, araştırma modeli, 

araştırma verilerinin elde edilme süreci, araştırmanın sınırlılıkları ve 

varsayımları ile araştırma ölçümünün güvenilirliliği olmak üzere sekiz alt 

başlıktan oluşmaktadır. Araştırmanın dördüncü bölümünde veri setinden elde 

edilen bulgular ortaya konulmuştur. Araştırmanın beşinci ve son bölümünde ise 

araştırma bulgularından hareketle elde edilen sonuç ve araştırma sonuçlarının 

daha önceki araştırmalarla kıyaslandığı tartışma bölümü oluşturmaktadır. Bu 

bölümde ayrıca elde edilen sonuçlar ışığında deneyimsel pazarlama ile ilgili 

kruvaziyer işletmelerine çeşitli öneriler sunulmuştur.   
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İKİNCİ BÖLÜM 

LİTERATÜR BİLGİSİ 

2.LİTERATÜR BİLGİSİ 

Bu bölümde, geleneksel pazarlamadan modern pazarlamaya geçiş ile 

ilgili kavramlar, deneyimsel pazarlama ve içeriği ile ilgili kavramlar, 

deneyimsel pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki farklılıklar ve 

kruvaziyer turizmine yönelik kavramlar, ilgili alanda yapılan çeşitli 

araştırmalardan yararlanılarak incelenmiştir. Bununla beraber, deneyimsel 

pazarlama açısından müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti kavramlarını 

inceleyen önceki araştırmalar ortaya konulmuştur. 

 

2.1. GELENEKSEL PAZARLAMADAN MODERN 

PAZARLAMAYA GEÇİŞ 

Bu kısımda, geleneksel pazarlama kavramının tanımı, içeriği ve tarihsel 

gelişimi incelenmiştir. Bununla beraber, geleneksel pazarlamadan modern 

pazarlamaya geçiş, tarihsel gelişimi ve arasındaki farklılıklara yönelik temel 

bilgiler verilmiştir.  

 

2.1.1. Geleneksel Pazarlama Kavramının Tanımı 

Geleneksel pazarlama anlayışı veya alan yazında eşanlamlı olarak geçen 

klasik pazarlama anlayışı kavramı, 1920’li yıllarda tüketici istek ve 

ihtiyaçlarının önemsenmediği “üretim, ürün ve satış” kavramlarının 

üstünlüğüne dayandığı, tüketicilerin bir ürünü satın alırken nelere dikkat 

ettiğini ve hangi sebeplerle ürünü tercih ettiğinin önemsenmediği pazarlama 

anlayışıdır (Uhl ve Schoner, 1969:10; Kotler ve Armstrong, 1989:13; Tek, 

1999:4-5; Tokol: 2001:5-9; Odabaşı ve Oyman, 2003:80-86; Altunışık, 

2007:111; Alabay, 2010:214). 

Pazarlama kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu’na göre “bir ürünün, 

malın veya hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış 

elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı 

içeren etkinliklerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk. 

gov.tr). Kotler (1975: 4; 2000:23)’e göre pazarlama, “müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarına bağlı olarak beklentilerini çözümleyebilme ve bu beklentilere 
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karşı tüketiciye ürünlerin nasıl sunulacağının planlanması işlemidir”. 

Pazarlama yoluyla tüketiciyle iletişime geçme, iletişim sayesinde ise müşteri 

istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaktadır. İlgili alan yazın 

incelendiğinde, pazarlama kavramının her bir yazar tarafından farklı bakış 

açısına göre incelendiği görülmektedir (Cemalcılar, 1983:12; Walters, 1992; 

Arpacı vd., 1992:1-3; Tek, 1999:4-5; Simkin, 2000:154-158; Turgul, 2009:16; 

Özbakır ve Nurtanış Velioğlu, 2010:83; Yüksekbilgili, 2015:4-7). Bununla 

birlikte Grant (2008:55) geleneksel pazarlama yaklaşımını genel olarak 

“ürünün imajla boyanması” şeklinde ifade etmiştir. Bu çerçevede pazarlama 

tanımları incelendiğinde, en yaygın kullanılan tanım 1985 yılında Amerikan 

Pazarlama Birliği (American Marketing Association)’nin kabul etmiş olduğu 

tanım olup bu Birliğe göre pazarlama; “kişisel veya örgütsel belirlenen 

hedeflere ulaşmayı sağlayacak değişimleri oluşturmada, fikirlerin, ürünlerin, 

hizmetlerin fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama 

ve uygulama sürecidir”. Geleneksel pazarlamayı kısaca, “malların veya 

hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan işletme faaliyetleri” olarak da 

ifade etmek mümkündür (Üner, 2003:45; Doyle, 2003:141; Morin ve Renvoise, 

2008:17; Divanoğlu, 2008:105; Gönenç Güler, 2009:233; Ünver, 2013:7; 

Erdoğan ve İşlek, 2014:117; Alkan, 2014:2; Topay, 2015:2; Yükselen, 2017:4). 
 

2.1.2.Geleneksel Pazarlama Kavramının İçeriği 

Pazarlama, belirli bir üretim doğrultusunda kâr maksimizasyonunu 

etkileyen unsurlardır (Tuominen vd., 2000: 139; Hacıoğlu, 2000:30; Kotler ve 

Armstrong, 2001:6; Kozak, 2008:9). Mucuk (2001, 1-5)’a göre ise pazarlama, 

“müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik günün yaşam koşullarına 

uygun olarak geliştirilen değişim sürecidir”. Geleneksel pazarlama, 1935’li 

yıllara kadar üreticiden tüketiciye mal ve hizmet akışı sağlayan iş aktivitelerinin 

yönetilmesi olarak ifade edilmektedir. Pazarlama kavramının oluşum sürecinin 

başlangıcında işletmeler; mal ve hizmetlerin üretilmesi, maddi kazanç 

sağlanması ve kâr oranının arttırılmasını amaçlamaktadır. Tüketicinin alım 

gücü, üründen beklentisi, fiyatlandırmanın düzenlenmesi gibi etmenlere ise bu 

süreçte yer verilmemektedir (Kotler, 1994:14-15; Tek, 1999:18; Cengiz, 

2006:393-395; Kurtoğlu, 2007:125; Ünver, 2013:10; Ünal Kestane, 2015:186; 

Topay, 2015:2-19; Yüce vd., 2017:544). 
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Günümüzde pazarlama stratejileri içerisinde yer alan dağıtım, 

tutundurma ve müşteri memnuniyeti gibi kavramlar bir süreç olarak 

görülmektedir (Ford, 1990:1-3; Möller ve Wilson, 1995:2-6; Rızaoğlu, 2004; 

Möller vd., 2005:1274-1284; Armutlu, 2006:3; Geçer, 2016:47). Geleneksel 

pazarlama kavramı ürün odaklı olmasına karşın gelişen ve değişen müşteri 

beklentisiyle birlikte satın alma işlemi bittikten sonra da üründen tatmin veya 

tatminsizlik konusunda araştırma ile devam eden bir süreç haline gelmiştir 

(Akar, 2015:1-3). 
 

2.1.3. Geleneksel Pazarlama Kavramının Tarihsel Gelişimi 

Pazarlama kavramının ilk oluşum dönemi olarak yer alan 1915’li yıllar, 

‘üretim odaklı yaklaşım’ şeklinde adlandırılmaktadır. Eski pazarlama anlayışı 

olarak da alan yazında yer alan geleneksel pazarlama, endüstri devrimi ile seri 

üretimin artması ve daha çok “üretim odaklı” bir yaklaşım yapısı ile kısıtlı 

sayıdaki işletmelerde ürüne ulaşılabilirliğin yeterli görüldüğü bir sistem olarak 

ortaya çıkmıştır (Gilbert ve Bailey, 1990:8; Cemalcılar, 1992:4; Kitchen, 

1993:368; McLean, 1997:47; Kotler, 2000; Gürel ve Sofuoğlu, 2014:18). 

Birinci Dünya Savaşı döneminde “pazarlama miyopluğu” olarak da ifade 

edilen, üretilen üründen daha iyi fonksiyonlara sahip başka bir ürün üretilene 

kadar tüketici talebinin yüksek olacağı düşüncesiyle “ürün odaklı” yaklaşım 

yaygındır. Geleneksel pazarlama bakış açısı, tüketici ihtiyaçlarının dikkate 

alınmadığı, ürünün üretiminin ön planda tutulduğu bir dönemdir (Kitchen, 

1993:369; Üner, 2003:44; Ecer ve Canıtez, 2004:21).  

Pazarlama gelişim sürecinin farklı açılardan incelenmesi gerekmektedir. 

İşletmeler pazarlama ile yalnızca talebi uyarmayı değil, aynı zamanda farklı 

talep oluşumlarına göre talebi etkili biçimde yönetmeyi de amaçlamaktadır. 

Pazarlama perspektifinden bakıldığında ise hem alıcı hem de satıcı gözüyle 

etkileşim sağlamak gerekmektedir (Cemalcılar, 1983:12; Yükselen, 1999:190; 

Paylan ve Torlak, 2009:1). 

1930’lu yıllarda küresel olarak artmaya başlayan rekabet ortamı yıkıcı 

satış yöntemlerini meydana getirmiştir. Bu sert satış yöntemlerinin sebebi 

olarak, dünya ekonomisindeki değişimler ve işletmelerin ekonomik 

sürekliliklerini devam ettirme çabaları olarak gösterilmektedir. İkinci Dünya 

Savaşı’nın ardından artış gösteren halkın refah seviyesi, nüfus sayısı ve maddi 

kazançlar ürüne yönelik pazarlamanın doğru bir pazarlama şekli olmadığını 
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ortaya çıkarmıştır (Baker, 1995:14; Shaw ve Tamilia, 2001:156; Kıvılcım, 

2013:219; Erdoğan ve Eroğlu, 2013:9-11.  

Pazarlamanın tarihsel gelişimi incelenmek istendiğinde beş aşamadan 

günümüz modern pazarlama anlayışına doğru bir gelişim gösterdiği 

görülmektedir. Bunlar; üretim odaklı pazarlama, satış odaklı pazarlama, pazar 

odaklı pazarlama, toplumsal veya sosyal pazarlama ve global (ilişkisel) 

pazarlama olarak adlandırılmaktadır. Tablo 2.1.’de pazarlamanın tarihsel 

gelişimi gösterilmiştir: 

 
Tablo 2.1. Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi (Erdoğan ve Aksoy, 2009:144; Erdoğan ve 

Eroğlu, 2013:9-11; Ünver, 2013:12; Kır, 2014:4-5; Tekin, 2014:20) 

  Yaklaşım Odak Amaç 

Geleneksel 

Pazarlama 

Anlayışı  

Üretim 

(1880-1950) 
Üretim 

Üretimin arttırılması, 

Maliyetlerin düşürülmesi, 

En üst düzeyde kar. 

Ürün 

(1930-1950) 
Ürünler 

Ürün kalitesinin arttırılması, 

En üst düzeyde kar. 

Satış 

(1950-1980) 
Satışlar 

Promosyon ve satış arttırıcı 

çabalar yoluyla satışların 

arttırılması, 

En üst düzeyde kar. 

Modern 

Pazarlama 

Anlayışı 

Pazarlama 

Yönetimi 

(1970- 

Günümüze) 

İstek ve 

İhtiyaçlar 

Tüketici yönlülük, 

Bütünleşik pazarlama çabaları, 

Uzun dönemde karlılığı 

sağlayacak değişim ilişkileri 

Sosyal Pazarlama 

(1970- 

Günümüze) 

Toplum 
Pazarlama anlayışı, 

Toplumsal refah 

  

Global (İlişkisel) 

Pazarlama (1990- 

Günümüze) 

Paydaşlar 

Pazarlama anlayışı,  

Toplumsal refah ve karşılıklı 

değer oluşturacak uzun vadeli 

değişim ilişkileri ağlarının tesisi. 

 

İlgili tablo incelendiğinde, 1920’li yıllarda pazarın nabzını tutmanın 

öneminin olmadığı üretim ve satış kavramlarına dayalı klasik anlayışın hakim 

olduğu görülmektedir. Maliyetlerin en aza indirgenmesi ve üretilen ürün ile kâr 

oranını en üst seviyeye çıkartmak amaçlanmaktadır. 1960’lı yıllara 

gelindiğinde pazarlama alanında pazarlama karması ve pazarlama yönetiminin 

etkisi görülmeye başlanmıştır.  1950 ve 1960’lı yıllar birçok işletmenin yüksek 

büyüme hızıyla üretimin ve talebin arttığı dönem olarak görülmektedir (Erkin 
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Armutlu, 2006:1). Modern pazarlama anlayışının önem kazanmasıyla pazar 

bölümlendirme ile müşteri istek ve ihtiyaçlarının gruplara ayrılması, strateji 

oluşturulması ve pazar bölümlerinin yönetilmesine yönelik çalışmalar 

yaygınlaşmıştır (Erdoğan ve Eroğlu, 2013:11; Özmen vd., 2013:18; Odabaşı ve 

Oyman, 2016:80-86; Yükselen, 2017:1-3). 1973 yılında meydana gelen petrol 

krizi birçok sektörde değişim meydana getirmiştir. Stratejik pazarlama, makro 

pazarlama ve toplumsal pazarlama türleri bu dönemde tartışılan kavramlar 

arasına girmiştir (Armutlu, 2006:3).  

1980’li yıllarda ilişkisel pazarlama anlayışı ilk kez Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) Bery tarafından “çeşitli hizmet örgütlerinde müşteri 

ilişkilerini arttırmak, korumak ve çekici hale getirmek” şeklinde 

tanımlanmıştır. Teknolojik gelişmeler insan yaşamının kolaylaştırılması 

yönünde gelişimlere başlamış, pazarlama alanında yapısal ve düşünsel 

değişimler bu dönemde meydana gelmiştir (Bayuk, 2005:30; Armutlu,2006: 3; 

Alabay, 2010:215). Postmodern yaşamın vurguladığı imaj, sembol ve deneyim 

kavramları birçok kaynakta yer almaya başlamıştır. Postmodernizm ise 

“insanların tüketim olgusu anlamında üretileni beklemekten çok üretilecek ve 

tüketilecek olanı kısmen de olsa belirleme ve tanımlayabilme yetisine sahip 

olduğu bir yaşam tarzı” şeklinde açıklanmaktadır (Torlak, 2008:29). 

Öte yandan Bartels (1976)’a göre pazarlama gelişim süreci sekiz döneme 

ayrılmıştır ve Bartels bu dönemleri 1976 yılında yayımlamış olduğu “The 

History Of Marketing Thought” (Pazarlama Düşüncesinin Tarihi) kitabında 

kapsamlı bir şekilde açıklamıştır. Pazarlama gelişim sürecini içeren sekiz 

dönem şu şekilde sıralanabilir (Bartels, 1976:1-33; Shaw ve Tamilia, 2001:156-

163; Ünal Kestane, 2015:187): 
 

• 1900-1910 Keşif Dönemi: Bu dönemde iktisat içerisinde bulunan 

pazarlama ve emtialar pazarlama tanımının oluşumu açısından ilk 

dönemdir.  

• 1910-1920 Kavramsallaşma Dönemi: Pazarlamaya giriş 

kavramlarının ve terimlerinin sınıflandırılması bu dönemde 

gerçekleşmiştir. 

• 1920-1930 Entegrasyon Dönemi: Pazarlama disiplinleri oluşturulmuş 

ve pazarlama düşüncesinin genel yapısı oluşmuştur. 
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• 1930-1940 Gelişme Dönemi: Pazarlama alanları gelişmiş ve yeni 

yaklaşımlar oluşmuştur. 

• 1940-1950 Yeniden Değerlendirme Dönemi: Pazarlama alanında 

yeni yaklaşımlar ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir.  

• 1950-1960 Yeni Yaklaşımlar Dönemi: Pazarlama alanında geleneksel 

yaklaşımların gelişmesi, yönetsel uygulamalar ve niceliksel 

pazarlama analizleri bu dönemde gerçekleşmiştir. 

• 1960-1970 Farklılaşma Dönemi: Yönetimsel, çevrecilik, bütünleşik 

sistem ve enternasyonalizm gibi kavramlar pazarlamanın gelişimi ile 

farklı yapılar oluşturmuştur.  

• 1970 ve Sonrası Toplumsallaşma Dönemi: Pazarlama yapısında daha 

fazla sosyal konuların önemli duruma geldiği görülmüştür. Toplum 

üzerinde pazarlamanın etkisi artmıştır.  

 
Ünal Kestane (2015:185-205)’ye göre pazarlama konusunda daha çok 

tarih, sosyoloji ve arkeoloji gibi bilimlerle ortak çalışmalar yapılarak, 

pazarlama tarihçesinin oluşturulmasına katkı sağlanılmalıdır. Pazarlama 

tanımının zaman içerisinde değişmesinin sebebi de kişisel ihtiyaçların değişime 

uğraması olarak gösterilmektedir. Bu sebeple pazarlamayı bir değişim süreci 

olarak nitelendirmek ve gelecekte pazarlamanın tanımınında değişeceğini ifade 

etmek mümkündür 

 

2.1.4. Geleneksel Pazarlamanın Gelişim Süreçleri 

Geleneksel pazarlama olarak adlandırılan yaklaşım pazarlamasının 

doğuşu 1910’lu yıllarda başlamıştır. Pazarlamanın iktisat bilimi içerisinde yer 

aldığı geleneksel pazarlamanın oluşum sürecinde ABD’de bulunan 

ekonomistler pazarlama alanında birçok çalışma yapmıştır. 1900’lü yıllarda 

pazarlama düşüncesinin keşfi ABD’de Wisconsin Üniversitesi’ndeki 

akademisyenler tarafından başlamıştır. 1960’lı yıllarda işletmelerin seri üretime 

geçmesinin ardından ürün çeşitlendirilmesi önem kazanmıştır. Günümüz 

koşullarına gelindiğinde ise geleneksel pazarlamanın yerini modern 

pazarlamanın dalları veya müşteri odaklı pazarlama anlayışı almıştır (Dacko, 

2004:7-20; Paylan ve Torlak, 2009:3; Kuruş Sadedil, 2016:6).  
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Geleneksel pazarlamanın üretim bazlı strateji geliştirmesi, Büyük Dünya 

Krizi döneminde talep yetersizliği ile geleneksel pazarlamadan üretim ve 

tüketici odaklı yaklaşıma geçiş olmuştur. Henry Ford’un 1910 yılında üretmiş 

olduğu T tipi otomobil olarak bilinen aracında “müşteri istediği renkte arabayı 

seçebilir ancak siyah olmak koşuluyla” sözü geleneksel pazarlamanın bakış 

açısını açıklamaktadır. Yıllar içerisinde değişen ve gelişen pazarlama anlayışı 

üretim odaklı pazarlama dönemi, satış odaklı pazarlama dönemi ve tüketici 

odaklı pazarlama dönemi şeklinde incelenmesine karşın daha ayrıntılı 

dönemlere ayırarak inceleyen kaynaklar da bulunmaktadır. Geleneksel 

pazarlama anlayışından bütünleşik pazarlamaya gelişim süreçleri altı başlık 

altında incelenmektedir. Bunlar (Baker, 1995:758-804; Çağıl ve Ergün, 

2008:549; Marangoz ve Erboy, 2013:67-90; Yükselen, 2017:10-17): 

 
• Üretim Anlayış 

• Ürün Anlayışı 

• Satış Anlayışı 

• Pazarlama (Modern Pazarlama) Anlayışı 

• Toplumsal Pazarlama Anlayışı 

• Bütünleşik Pazarlama Anlayışı 

 
1960’lı yıllara kadar seri üretim, 1970’li yıllarda ürün çeşitlendirmesinin 

önem kazanması ile 1980’li yıllarda ise işletmeler tüketici istek ve ihtiyaçları, 

müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı pazarlama çalışmaları ile 

desteklenmektedir (Yeygel, 2006:12; Kuruş Sadedil, 2016:35). Kotler vd., 

(2014:140)’ne göre pazarlamanın gelişim süreci; pazarlama 1.0 ürüne yönelik 

pazarlama, pazarlama 2.0 tüketiciye yönelik pazarlama ve pazarlama 3.0 ise 

yeni tüketici profiline yönelik pazarlama anlayışının gelişim ve dönüşüm 

geçirdiği görülmektedir. Her bir pazarlama segmenti ve bu segmente yönelik 

bilgiler aşağıda Tablo 2.2.’de gösterilmektedir (Kotler vd., 2014:140).  
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Tablo 2.2. Pazarlama Anlayışının Gelişim ve Dönüşümü (Kotler vd., 2014:140) 

 

 

Pazarlama 1.0 

Ürün Merkezli 

Pazarlama 

Pazarlama 2.0 

Tüketici Yönelimli 

Pazarlama 

Pazarlama 3.0 

Değere Dayalı 

Pazarlama 

Hedef Ürünün satılması Tüketicilerin tatmin 

edilmesi ve elde 

tutulması 

Dünyayı daha iyi 

bir yer haline 

getirmek 

Destekleyici 

kuvvetler 

Sanayi devrimi Enformasyon 

teknolojisi 

Yeni dalga 

teknolojisi 

Şirketler pazarı 

nasıl görür? 

Maddi ihtiyaçlara 

sahip çok sayıda 

alıcı 

Akıl ve duygu 

sahibi, daha zeki 

tüketiciler 

Akla, kalbe ve 

ruha sahip 

bütünsel insan 

Temel pazarlama 

kavramı 

Ürün geliştirme Farklılaştırma Değerler 

Şirket pazarlama 

ilkeleri 

Ürün 

spesifikasyonu 

Şirketi ve ürünü 

konumlandırma 

Şirket misyon, 

vizyon ve 

değerleri 

Değer önermesi İşlevsel İşlevsel ve duygusal İşlevsel, duygusal 

ve manevi 

Tüketicilerle 

etkileşim 

Bir’den çok’a 

işlem 

Bir’e bir işlem Çok’tan çok’a iş 

birliği 

 

İlgili tablo incelendiğinde pazarlama 1.0 ile pazarlama 3.0 arasında 

oldukça önemli değişikliklerin yaşandığı görülmektedir. Diğer yandan 

geleneksel pazarlama anlayışından modern pazarlama anlayışına geçiş 

süreçlerini etkileyen faktörler arasında teknolojik gelişmelerin artması, 

küreselleşme, tüketici gruplarının eğitim ve iletişim seviyelerinin artmış olması 

gösterilmektedir (Bayuk, 2005; Alabay, 2010). Geleneksel pazarlamada ürünün 

fiziksel nitelikleri pazarlama unsuru olarak kullanılırken, pazarlama gelişimini 

etkileyen faktörler ile birlikte satış, reklam, müşteri hizmetleri ve pazar 

araştırmaları önem kazanmıştır (Cemalcılar, 1987:15; Baybars, 1997:25; 

İslamoğlu, 2000:9; Erdoğan ve İşlek, 2014:118).  

 

2.1.4.1. Üretim Anlayışı   

“Üretim” temelli olan bu anlayış işletmelerin kullanmış olduğu en eski 

pazarlama biçimlerinden biridir. 1930’lu yılların öncesinde yaygın olan üretim 

anlayışına göre; üretimin arttırılmasına yönelik üretme anlayışıdır. Üretim 

anlayışı olarak nitelendirilen “ne üretirsem onu satarım” bakış açısının hâkim 

olduğu bu dönemde mal ve hizmetlerin yetersiz ve kıt olduğu, üretici arzının az 
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olduğu dönemdir (Tek, 1999:18; Mucuk, 1998:9). Yöneticiler “iyi bir mal 

kendi kendini satar” anlayışındadır ve bu anlayış Fordist üretim anlayışı olarak 

da isimlendirilmektedir (Yeygel, 2006:200). 1900’lü yıllarda gelişen bu 

anlayışta temel sorun olan arzın az olması sebebiyle üretim sıkıntısı 

yaşanmıştır. Bu durumun ortadan kalkması için işletmeler tarafından üretim 

tekniklerinin geliştirilmesi, kitlesel üretimin arttırılması, maliyetlerin 

azaltılması ve zamanın etkili kullanılması için çalışmalar yapılmıştır.  

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılan bu 

yöntem, Türkiye’de 1970’li yıllara kadar birçok firmaya dışa kapalı, ithal 

ikâmesi politikasının avantajı ile büyüme olanağı sağlamıştır. Fakat tüketici 

istek ve ihtiyaçları önemsenmemiştir (Mucuk, 1998:9; Tek, 1999:11; Altuntaş 

vd., 2002; Demirdöğen ve Bilgili, 2003:150; Karafakıoğlu, 2009:128).  

Sonuç olarak; geleneksel pazarlama gelişim sürecinde üretim anlayışı 

tüketici istek ve ihtiyaçlarını gözetmeksizin daha fazla ürün üretmek için 

seri üretime yönelik bir anlayıştır (Yağcı vd., 2017:136). 

 

2.1.4.2. Ürün Anlayışı 

Bu anlayışta tüketicinin satın alma tercihi, ürünün kalitesine ve 

performansına göre değişim göstermektedir. Firmalar kaliteli ürün geliştirmek 

ve piyasada tutundurma sağlamak amacıyla ürün geliştirme yoluna gitmektedir. 

“İyi mal veya hizmet, başka bir çaba gerekmeksizin, kendiliğinden satılır” bakış 

açısı ile ürünün kalitesini yükseltmeye yönelik çabanın satışı gerçekleştireceği 

düşünülmektedir. Ancak tüketici için ürünün kalitesinin haricinde fiyatı, genel 

özellikleri, garanti süresi gibi özellikler de önemlidir. Buna karşın iyi bir mal 

her zaman satışı garanti etmemektedir (Tek, 1991:35; Mucuk, 2001:8; Ünver, 

2013:201). Yükselen (2017:11)’e göre ürüne yönelik pazarlama anlayışı 

özellikleri şu şekilde belirtilmiştir: 
 

• İşletmeler kapasitelerine uygun fiyatlı ürünler üretmeye 

odaklanmaktadır, 

• Tüketiciler istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ile değil, ürünü satın 

almakla ilgilenmektedir, 

• Tüketicilerin ürün tercihleri kalite ve fiyata göre değişim 

göstermektedir. 



13 | KRUVAZİYER TURİZMDE DENEYİMSEL PAZARLAMA:  
MÜŞTERİ SADAKATİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİLERİ 

 
Ürüne yönelik pazarlama anlayışı özellikleri incelendiğinde; 

tüketicilerin satın alması için ürünün fiyat ve kalitesine dikkat ettiği var 

sayılarak, iyi malın kendini sattığı ve ürün deneyiminin önemsenmediği bir 

yaklaşım olduğu görülmektedir. Günümüzde işletmeler yeni ürünleri piyasaya 

sunduklarında farklı tutundurma çabaları içerisine girebilmekte ve ürün 

pazarlaması anlayışını da benimseyebilmektedir.  

 

2.1.4.3. Satış Anlayışı 

Büyük Dünya Krizi’nden 1960’lı yıllara kadar olan dönemdeki satış 

anlayışı, talep edilenden daha fazla ürünün piyasada bulunması sebebiyle 

tüketicileri markalar arasında tercih yapabilecekleri bir olanak sunmuştur. Bu 

dönemde vurgulanan temel mesaj “sat, sat, sat” şeklindedir. İşletmeler ürün 

satışlarını arttırmak amacıyla satış geliştirme ve satış arttırma faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. Ürünlerin satışı için her türlü teknik ve saldırgan satış 

politikaları kullanılmaktadır. Pazarın istediğinin üretilmesi yerine işletmenin 

ürettiğinin satılması amaçlanmaktadır. Kısa dönemde işletme satışlarını 

canlandıracak bir anlayıştır. Fakat uzun dönemde müşteri memnuniyetsizliği 

oluşturmaktadır. Satış anlayışında alıcıların almayı düşünmediği veya ihtiyaç 

duymadığı ürüne satış geliştirme teknikleri kullanılarak daha fazla satması 

amaçlanmaktadır. Bu dönem satış yönü güçlü bir örgüt yapısına dayanmaktadır 

(Sommers vd., 1992:7-8; Yeygel, 2006:201). Tablo 2.3’de satış anlayışı ve 

sonrasında meydana gelen modern pazarlama anlayışı karşılaştırmalı olarak 

gösterilmiştir (Kotler, 1997:93). İlgili tabloya göre klasik pazarlama 

anlayışında firmanın hedefi daima satışı ve karlılığı arttırmaktır (Altunışık vd., 

2002:19). Bu dönemde baskıcı satış teknikleri kullanılarak satışı arttırmaya 

yönelik çabaları içermektedir (Denizer, 1992:29; Mucuk, 1993:128; Mucuk, 

2001:8-9; Öndoğan, 2015:1-25). Satış anlayışı ABD’de özellikle 1930-1950 

yılları arasında üretim kapasitesini etkin kullanmak ve maliyetleri düşürmek 

için yoğun bir şekilde uygulanmıştır. 1930’lu yıllarda ortaya çıkan satış anlayışı 

1960’lı yıllardan itibaren kendini pazarlama (modern pazarlama) anlayışına 

bırakmıştır (Çeltek, 2010:11).  
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Tablo 2.3. Satış Anlayışı ile Pazarlama Anlayışının Karşılaştırılması (Kotler, 1997:93) 

 Satış anlayışı Pazarlama anlayışı 

Başlangıç noktası Fabrika Pazar 

Odak noktası Mamuller Tüketici ihtiyaçları 

Araçlar Satış ve tutundurma 

çabaları 

Bütünleşmiş pazarlama 

çabaları 

Sonuç Satış hacmi yoluyla kâr Tüketici tatmini yoluyla kâr 

 

2.1.4.4. Pazarlama (Modern Pazarlama) Anlayışı 

Bu anlayış; işletmelerin gerçek anlamda pazarlamayı uygulamaya 

başladıkları dönem olarak adlandırılmaktadır. Çoğunlukla 1960’lı yıllardan 

sonra arz-talep dengesinde yaşanan dengeli seyir, işletme sayılarının artması ve 

tüketicilerin bilinçlenmesi ile bu yaklaşım benimsenmiştir. Bu anlayışın 

benimsenmesi ile satıcı ve alıcı ilişkisinde yanıltıcı ve aldatıcı yollara 

gidilmemesinin önemi anlaşılmıştır. “Tüketiciyi tatmin ederek kâr sağlama” 

şeklinde ifade edilen bu yaklaşım, 1960-1970’li yıllarda ABD’de ve gelişmiş 

ülkelerde yaygınlaşmıştır (Denizer, 1992:29; Mucuk, 2001:9; Özbakır ve 

Nurtanış Velioğlu, 2010:75; Ying, 2012:43; Ünalan, 2015:354). Bu anlayışla 

uzun vadede müşteri memnuniyeti ve tatmini hedeflenmektedir. Bu yaklaşım 

başka bir ifade ile “müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre işletme faaliyetlerine 

yön verme” şeklinde de açıklanmaktadır (Yenilmez, 2000:202). Pazarlama 

anlayışında kâr tüketici tatmin edilerek sağlanmaktadır (Yalçın ve Sezer, 

1995:3).  

Mucuk (2001:9) modern pazarlamayı, “kazan-kazan yaklaşımının hâkim 

olduğu tüketici istek ve ihtiyaçlarına göre üretim ile tüketiciyi satın almaya 

itmek” şeklinde açıklamıştır. Pazarlama anlayışında öncelik tüketiciye uygun 

ürün üretmekten geçmektedir. Üreticiler ürünlerini tüketicilere uygun ve farklı 

çeşitlerde üretebilmektedir. Pazarlama anlayışında ürün üreticinin isteğine 

uygun değil, tüketici ile ürün üretilmeden iletişim halinde olarak tüketici 

tatminine dayalı kâr elde etmek amacıyla üretilmektedir (Ural, 1998:60; 

Odabaşı ve Oyman, 2003:80; Kazimov, 2004:1-7; Bulut, 2012:15). 

Diğer bir tanım ile modern pazarlama anlayışı; pazar bölümlendirme ile 

belirlenen hedef pazarda tüketici istek ve ihtiyaçlarına göre, bütünleşik 

pazarlama araçlarından faydalanılarak (reklam, doğrudan pazarlama, kişisel 
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satış, satış tutundurma, kitle iletişim araçları vb.) örgütsel amaçlara ulaşmak ve 

kar elde etmektir (Tek, 1999:18; Demirdöğen ve Bilgili, 2003:151; Kotler, 

2003:1-8). Geleneksel pazarlama anlayışından modern pazarlama anlayışına 

kadar tüketici istek ve ihtiyaçları göz ardı edilmiş ve ikinci planda tutulmuştur 

(Bayuk, 2005:30). Modern pazarlama anlayışına geçilmesiyle birlikte 

tüketicinin satın alma davranışının ardında neler olduğu araştırılmaya 

başlanmıştır (Durmaz, 2006:256; İslamoğlu ve Altunışık, 2008:8; Alabay, 

2010: 220; Tekin vd., 2014:225-235; Yılmaz, 2016:13; Demirtürk, 2016:8-20).  

 

2.1.4.5. Toplumsal Pazarlama Anlayışı 

Gelişmiş ülkelerin birçoğunda yaşanan ekonomik durgunluk, enflasyon, 

nüfus artışı, doğal çevrenin korunması ile sürdürülebilirlik gibi konular 

toplumlar tarafından önemsenmeye başlanmış ve bu durum işletmelerin 

toplumsal sorumluluklarına daha fazla önem verdikleri bir dönemi de 

beraberinde getirmiştir. İşletmelerin toplumsal sorumluluklarını ön plana 

çıkarttıkları bu dönemde tüketici ile iletişim önemli rol oynamaktadır. 

Pazarlamadaki değişim sürecine etki eden faktörler; internet ağının gelişmesi 

ve her alanda kullanılması, küreselleşme ve tüketicilerin eğitim ve iletişim 

bilgilerinin artması olarak gösterilmektedir (Ural, 1998:2; Pride ve Ferrell, 

1999:8; Erdal, 2002:8; Akan ve Kaynak, 2005:14; Gençosmanoğlu, 2006:69; 

Yeygel, 2006:13; Alabay, 2010:213-235). 

Yükselen (2017:15)’e göre günümüz koşullarında pazarlama 

anlayışlarında sürekli değişim yaşanmaktadır. Ekonomik durgunluk, sosyal 

medya anlayışları, küresel ısınma, tüketici alım gücünün, teknolojik 

gelişmelerin hızla artması gibi değişimler pazarlama anlayışının değişimini 

etkilemektedir. Kotler vd., (2014:192) pazarlamanın gelişimini, ürün merkezli 

Pazarlama 1.0, tüketici merkezli Pazarlama 2.0 ve Pazarlama 3.0 olarak 

adlandırılan yeni sürdürülebilir yapıya sahip tüketici profilini çağın koşullarına 

ayak uyduran biçimde açıklamıştır. Bu noktadan hareketle Pazarlama 3.0’ın 

işletmeler için 10 ilkesi ise şu şekilde sıralanmaktadır (Kotler vd., 2014:192): 
 

• Müşterilerinizi sevin, rakiplerinize saygı gösterin, 

• Değişime duyarlı, dönüşüme hazır olun, 

• İsminize sahip çıkın, kim olduğunuz konusunda açık olun, 

• Müşteriler farklı farklıdır, bu koşullara ayak uydurun, 
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• Her zaman adil bir fiyat ile iyi bir paket sunun,  

• Her zaman ulaşılabilir olun ve iyi haberler yayın, 

• Müşterileri kazanın, elinizde tutun ve çoğaltın, 

• Yaptığınız ne olursa olsun iyi bir hizmet verin, 

• Kalite, maliyet ve tesisat açısından iş koşullarını sürekli geliştirin, 

• Geçerli enformasyonu toplayın fakat nihai kararlarda aklınızı 

kullanın.  

 
Pazarlama 3.0 ilkelerine göre pazarlama, insan merkezli ve işletmeler 

için küresel koşullar neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmenin kâr 

getirdiğini savunan bir yaklaşımdır. Pazarlama 3.0 anlayışıyla teknolojinin 

hızla gelişmesi ile yeni nesil tüketici profilleri sosyal ve toplumsal konularda 

sessiz kalmamayı, fikirleri beyan etmeyi ve uygulamalarda ikna edici olmayı 

gerektirmektedir (Tek, 1991:20; Yücel ve Çubuk, 2013:172-183; Yüksel, 

2014:6; Ünalan, 2015:355; Yeygel, 2016:198; Yağcı vd., 2017:135-145; Yüce 

vd., 2017:543).  

 

2.1.4.6. Bütünleşik Pazarlama Anlayışı 

Bütünleşik pazarlama anlayışı; işletmeyi bir bütün olarak ele alan ve 

başarı için tek başına pazarlama çalışmalarının yeterli olmayacağını savunan 

üretim, yönetim veya finans bölümünün birlikte koordineli faaliyetler 

yürütmesini amaç edinen pazarlama anlayışıdır (Gürgün, 1996:10; Odabaşı, 

1998:183; İslamoğlu, 2000:20; Büyükbaykal, 2001:323). Pazarlama iletişim 

araçları uyum içerisinde kullanılarak işletme faaliyetlerinin etkinleştirilmesi 

tüketici odaklı pazarlama anlayışı içerisindedir (Erpelit, 2010:59; Hataş, 

2017:6).  

Genel anlamda bütünleşik pazarlama kitle iletişim araçları, satış 

tutundurma, reklam ve halkla ilişkiler gibi pazarlama iletişim araçlarının 

belirlenen amaca varmak için birlikte çalışması anlamına gelmektedir (Güz vd., 

2002:68). Pazarlama iletişim araçlarının uyumundan meydana gelen fayda 

sinerjidir (Seyhan, 2007:103; Erpelit, 2010:59). 1980’li yılların sonu 1990’lı 

yılların başında ABD’de ve devamında Batı Avrupa’da bulunan serbest piyasa 

ekonomisini benimseyen ülkelerde ve büyük ölçekli ticari kurumlarda kitlesel 

reklam ile tanıtımın sağlanamadığını ve bu yolun hedef tüketiciyi etkilemekte 
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yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Pazarlama araçlarının koordineli olması, 

tüketicinin farklı yönlerini görebilen, işletme pazar içi manevralarında bütüncül 

kontrol sağlanarak kullanılmasının rekabet ve avantaj sağlayacağı kabul 

edilmiştir (İslamoğlu, 1999:13). Ayrıca bütünleşik pazarlama ile işletmeler 

ürünleri hakkında sadece mevcut ve potansiyel müşterilerine değil kurumun 

ilişkide olduğu tüm sosyal paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı 

amaçlamaktadır (Tunçel, 2009: 115:136). Garda (2016:246)’ya göre bütünleşik 

pazarlama, müşteri merkezli bir anlayıştır. Tüketiciyi gerçek anlamda satın 

almaya yönlendirerek müşteri sadakatini duygusal temel ile firmanın bir parçası 

haline getirir. Bütünleşik pazarlamanın özellikleri şu şekilde sıralanabilir 

(Garda, 2016:247):  
 

• Pazarlama karması planlamasının, her türlü ortamda ve her türlü 

iletişim aracı ile koordineli olarak kullanılması, 

• İşletme içinde ve müşteri ile iletişimde iken teknolojiden yararlanarak 

verimli ve etkin iletişim sağlamak,  

• Müşteri merkeziyetçi planlamaların yapılması,  

• Kişiye özel seri üretim uygulanarak potansiyel alıcı ve mevcut alıcı 

arasında bireysel bağ kurmak, 

• Pazarlama araştırmalarından ölçülebilir veriler elde etmek,  

• Müşteri veri tabanı oluşturmak, 

• Dış çevreden işletmeye doğru bilgi akışı sağlamak.  

 
Bütünleşik pazarlama anlayışında örgütler arası etkili iletişim kurmak ve 

örgüt içerisinde ortak paydaşlar oluşturmak gerekmektedir. Bu nedenle tüketici 

değerleri tespit edilerek uygun bir marka kimliğinin oluşturulması ve 

sonrasında markaya bağlı müşteri haline gelmesi hedeflenmektedir (Parıltı ve 

Göktaş, 2016:925; Tekin vd., 2014:225). Amerikan Reklam Ajansları 

Birliği’nin tanımına göre bütünleşik pazarlama “reklamcılık, halkla ilişkiler, 

satış geliştirme ve doğrudan pazarlama iletişim disiplinlerinin stratejik 

yöntemlerini değerlendiren ve bu yöntemleri açıklık, tutarlılık ve maksimum 

iletişim etkisi sağlamak için birleştiren geniş kapsamlı bir plandır” (Korkut vd., 

2005:16; Tümbek, 2010:174; Çalık vd., 2013:139; Tümbek Tekeoğlu, 2013:59: 

59; Sapmaz ve Tolon, 2014:17). Bütünleşik pazarlama hedeflerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür (Tümbek, 2010:175):  
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• Ürün- marka gereksinimini geliştirme, 

• Marka farkındalığı oluşturma ve hatırlatma, 

• Marka bilgisi oluşturma, 

• Marka tutumu oluşturma, 

• Markayı satın alma niyeti oluşturma ve güçlendirme, 

• Markayı satın almayı kolaylaştırma, 

• Markayı satın almayı sağlama, 

• Satın alma sonrası tatmin sağlama, 

• Marka bağımlılığını sağlamadır.  

 
Mamuller, tüketici ihtiyaçlarını karşılayan ürünler veya hizmetler olarak 

ifade edilebilir (Güneş ve Aksu, 2003:45; Parıltı ve Göktaş, 2016:823). 

Bütünleşik pazarlamada temel amaç, müşteri sadakatini ve yeni müşteriler için 

marka gereksinimini oluşturmaktır. Müşteri tatminin oluşmaması ürünün 

potansiyel müşterilere yanlış imaj oluşturabilmesi anlamına gelebilir. Bu 

sebeple, müşteri ile etkili iletişim kurmak örgüt içerisinde etkili iletişim ile 

başlamaktadır (Yolaç ve Demir, 2004:122; Korkut vd., 2005:15; Ebren, 

2006:62; Oyman ve İnam, 2007:54; Hacıoğlu ve İlban, 2008:19-37; Pirtini vd., 

2009:51-59; Anık, 2011:11; Tinik, 2014:102; Erzor, 2015:5-8; Müftüoğlu, 

2016:41; Hataş, 2017:5). 

 

2.1.5. Geleneksel Pazarlama Stratejilerinin Gelişimi 

Değişim ile birlikte geleneksel pazarlama stratejileri toplumsal ihtiyaç 

odaklı kavramdan bireysel gereksinimlerin ön planda olduğu davranışlardan 

“özel hissetme ve bireyselcilik” gibi kavramlara doğru yön değiştirdiği 

görülmektedir (Bayraktaroğlu, 2002:63-65). Pazarlama anlayışı geleneksel 

çerçeveden ayrılarak müşteri değeri oluşturma, iletme ve süreklilik sağlanmaya 

yönelik çalışmalar bütününe dönüşmüştür. Cemalcılar (1987)’a göre pazarı 

hedef seçme, birden fazla pazarı hedef seçme ve tüm pazarı hedef olarak seçme 

stratejileri bulunmaktadır. 20. yüzyılın sonlarında tüm dünyayı etkisi altına alan 

“küreselleşme, değişim mühendisliği ve internet aracılığıyla iletişim” gibi 

kavramlar ortaya çıkmıştır (Argan ve Argan, 2006:232; Duman, 2007:8). 

Küreselleşme, dünyanın değişim sürecinin açıklanmasında kullanılan temel bir 

kavramdır. Değişimin içerisindeki sorunlarla baş edebilmek amacıyla “her şeye 
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yeniden başlamak” şeklinde ifade edilen değişim mühendisliği pazarlama 

gelişim stratejilerini etkileyen bir başka faktördür (Demir, 2008:287; 

Mirzayeva, 2014:157-164). Aşağıda bulunan Tablo 2.4.’te geleneksel 

pazarlama ve modern pazarlama kavramlarının stratejik gelişimi gösterilmiştir. 

İlgili tabloya göre geçmiş pazarlama anlayışından modern pazarlamaya geçişte 

oldukça önemli felsefi paradigmaların yaşandığı görülmektedir (Kotler, 

2003:84-86). 
 

Tablo 2.4. Stratejik Pazarlama Açısından Geleneksel Pazarlama Anlayışı ile Modern 

Pazarlama Anlayışlarının Karşılaştırılması (Kotler, 2003:84-86) 

Geleneksel Pazarlama Stratejik 

Yaklaşımları 

Modern Pazarlamaya Geçiş Dönemi 

Stratejik Yaklaşımları 

• Pazarlama işlevlerinden 

pazarlama departmanı 

sorumludur. 

• Pazarlamayla uğraşanlar 

“kesme-müdahale etme” 

yoluyla müşterinin ilgisini 

çekmeye çalışır. 

• Pazarlama yeni müşterileri 

kazanmayı hedefler. 

• Pazarlama günlük işlemlere 

ve satışa odaklıdır. 

• Pazarlama giderleri 

“harcama” olarak görülür. 

• Pazarlama, bölümler arasında 

müşteri değerini araştırma, 

oluşturma ve sunma faaliyetlerini 

örgütler. 

• Pazarlamayla uğraşanlar, reklam 

ve mesajlarla müşteriye ulaşır. 

• Pazarlama müşteriyi elde tutma 

ve müşteri memnuniyeti 

oluşturmayı hedefler. 

• Pazarlama yaşam boyu müşteri 

değerine ulaşmayı hedefler. 

• Pazarlama harcamaları “yatırım” 

olarak görülür. 

 

Genellikle askeri bir kavram olan “strateji”, hedefe ulaşmak için tutulan 

yol anlamına gelmektedir. Pazarlama stratejisi, “bir işin pazarlama hedeflerine 

ulaşma beklentisi ve müşteri değerinin karşılanmasını içeren bütünleşik 

kararlar ve eylemler kümesidir”. Pazarlama stratejisi için öncelikle hedef pazar 

belirlenir ve pazarlama karması oluşturulur. Pazarlama stratejileri, pazarlama 

karması unsurlarına göre ürün stratejileri, fiyat stratejileri, dağıtım stratejileri 

ve tutundurma stratejleri geliştirilmektedir (Ofluoğlu, 2005:3-13; Özdemir, 

2009:267; Güngören, 2010:2-20; Nar, 2014:11-15; Mirzayeva, 2014:27-30). 

Bu kavramları şu şekilde açıklamak mümkündür; 

Ürün Stratejileri: Belirlenen hedef pazar içerisinde işletmelerin başarılı 

olabilmesi için doğru zamanda, doğru ürünle, doğru yerde olması anlamına 

gelmektedir. Mucuk (1994:128)’a göre ürün imajı bir ürünün tekrar satın alınıp 

alınmayacağını, süreklilik kazanıp kazanmayacağını etkilemektedir. Ürün 
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stratejileri ürün hakkında markalaşma, kalite, garanti, servis, ambalaj ve diğer 

konularda kararlar almayı gerektiren stratejilerdir.  

Fiyat Stratejileri: Müşterinin satın almak istediği ürün için ödediği 

miktardır (Kotler, 1997:93). Bu sebeple hedef alıcı için ürün fiyatının satın 

alınabilir olması önemlidir. Fiyat politikaları tüketiciye güven vermek ve 

işletme için en üst düzeyde kar sağlamak için geliştirilen stratejilerdir. 

İşletmeler rakip firmalara bağlı olarak fiyatlandırma geliştirmektedir.  

Dağıtım Stratejileri: Dağıtım pazarlama karması elemanları içerisinde 

teknolojik gelişmeler ve bilgi teknolojileri ile en önemli unsurlardan biridir. Bir 

işletmenin belirlemiş olduğu ürün ve fiyat stratejilerinden sonra dağıtım 

stratejileri ürünlerin hedef pazar müşterisine iletilmesini sağlamaktadır. 

Ürünler direk tüketici ile satış sağlayacak stratejiler geliştirme veya toptancı, 

perakendeci ve acente dağıtım kanalları doğrultusunda sağlanmaktadır. 

Tutundurma Stratejileri: Pazarlama gelişimi incelendiğinde teknolojik 

gelişmelerin artmasıyla tüketici ile iletişime geçmek kolaylaşmıştır. Buna 

rağmen rekabet ortamı ve pazara nüfuz etme olanakları zorlaşmıştır. 

Tutundurmanın üç temel amacı olan bilgi vermek, ikna etmek ve hatırlatmak 

üzerine uygulanan stratejiler, alıcı ile iletişimde olmayı ve ürünün sağladığı 

faydaları haberdar etme üzerinedir. Geleneksel pazarlama anlayışında tek yönlü 

iletişim olarak kullanılan reklam ve halkla ilişkiler günümüz modern 

pazarlamasında çift yönlü iletişim ile doğrudan pazarlama ve kişisel satış ile 

desteklenerek daha fazla müşteri memnuniyeti ve rakip ürünün önüne geçme 

hedeflenmektedir (Kotler, 2011:15).   

 

2.1.6. Modern Pazarlama Yaklaşımı 

Modern pazarlama, pazarlamanın doğuşuyla geleneksel pazarlamadan 

dönüşüm geçiren, 1970’li ve daha çok 1980’li yıllarda işletmeler arası rekabetin 

artmasıyla meydana gelen “tüketici memnuniyeti odaklı” pazarlama biçimidir. 

Tanım olarak modern pazarlama kavramı “tüketici istek ve arzularından 

hareketle, onları memnun etmek amacıyla mal, hizmet ve fikir üretmek, üretilen 

bu ürünleri hedef tüketicinin ekonomik durumları dikkate alınarak 

fiyatlandırmak, tanıtmak, tüketiciye ulaştırmak, satış sonrası garanti ve teknik 

hizmetlerle zenginleştirmek ve böylece kâr elde etmek” şeklinde açıklanabilir 

(Kotler ve Armstrong, 1989:13-14; Brunswick ve Hunt, 1991:86; Durmaz, 
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2006:256; Uzunoğlu, 2007:12; Terzioğlu, 2008:4; Kaşlı ve İlban, 2009:28; 

Demirkoparan, 2009:44; Kethüda, 2010:11; Tek ve Özgül, 2013:31). 

Kotler (2005:12)’e göre modern pazarlama, “bireylerin ve grupların istek 

ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değer arz eden malların üretilmesi, 

sunulması ve diğer ürünlerle rekabet edebilmesini içeren sosyal ve yönetsel bir 

süreçtir”. Modern pazarlamanın başlangıçta yalnızca kâr amacı güden 

kurumlarca uygulanması sonrasında geri dönüşlerin olumlu olması sonucunda 

modern pazarlama anlayışı kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından da 

kullanılmaya başlanmıştır (Altunışık vd., 2006:16; Tekin vd., 2014:225; 

Yüksel, 2014:4; Yüksekbilgili, 2015:4-7; Akdemir, 2017:11). 

Modern pazarlama anlayışıyla ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bu 

tanımların ortak özelliklerinin genel olarak müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklı 

satış geliştirme teknikleri oluşturma olduğu söylenebilir. Müşteri istek ve 

ihtiyaçlarının değişmesi, farklılaşan firma yönetim biçimleri, teknolojik 

gelişmeler, sosyal değerler ve kişilerin yaşam standartlarının gelişmesi firmalar 

arasında rekabet ortamının farklılaşması ile modern pazarlama anlayışı birçok 

ülke işletmesi için önemli bir pazarlama anlayışı olmuştur. Bir başka tanıma 

göre modern pazarlama anlayışı, odak noktası tüketici istek ve ihtiyaçları olan 

ve bu sayede rakiplerden sıyrılarak farklılaşan, bütünleşik pazarlama 

araçlarından faydalanarak hem tüketici memnuniyeti hem de rekabet üstünlüğü 

sağlamak amaçlı pazarlama anlayışıdır (Mucuk, 2001:7; Altunışık, 2007; Ying, 

2012:44).  

Kavas (2000:2)’a göre modern pazarlama anlayışında amaç mevcut 

müşteriyi korumak, sürekliliği devam ettirmek ve yeni tüketiciler kazanarak 

pazara uzun soluklu hizmet vermektir. Yükselen (2017:23)’e göre ise modern 

pazarlama tüketiciye yönelik olma, hedef pazar, bütünleşik pazarlama çabaları 

ve tüketiciyi tatmin ederek kâr elde etmek olarak ele alınmıştır. Modern 

pazarlama yaklaşımında sırasıyla gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır (Duman, 

2007:10):  
 

• Tüketicilerin ürünleri nereden, hangi saatte, hangi günlerde ve hangi 

sıklıkla satın aldığı tespit edilmektedir,  

• Tüketici isteklerine göre ürün geliştirilmektedir, 

• Satış geliştirme çalışmaları ile satışlar arttırılmaktadır, 

• Etkin pazarlama karması oluşturulmaktadır. 
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Modern pazarlama satış öncesi tüketici analizi ile başlamaktadır. Satış 

işlemi ve satış sonrası yapılan çalışmalar ile devam etmektedir. Kavas 

(2000:2)’a göre modern pazarlama yaklaşımında amaç; mevcut tüketiciyi 

korumak, yeni tüketici profillerine odaklı çalışmalar yapmak ve kaybedilen 

tüketicileri kazanmak için çalışmalar yapmaktır (Şentürk Özer, 2004:126; 

Kotler, 2007:2). 
 

2.1.7. Modern Pazarlama Yaklaşımının Gelişimi 

Geçmişten günümüze globalleşen toplumlarda teknolojik gelişmeler, 

sosyo-kültürel yapıların değişimi ve ekonomik oluşumların farklılaşması ile 

yeni bir toplum anlayışı meydana gelmiştir. 1970’li yıllardan itibaren hızla 

gelişen teknolojinin yardımıyla değişim ve dönüşümlere paralel olarak 

endüstrileşme ile bilgi toplumu yerini enformasyon toplumuna doğru bir 

değişim göstermiştir. Kronolojik olarak seri üretimin artması, ürün 

çeşitlenmesini ve müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklı pazarlama anlayışını 

meydana getirmiştir (Terzioğlu, 2008:23; Demirkoparan, 2009:45). 

Geleneksel pazarlamanın 4P’si (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) 

modern pazarlama ile yerini 4C’ye (müşteri değeri, müşteri maliyeti, müşteriye 

kolaylık, müşteri iletişimi) bırakmıştır. Pazarlamanın 4C’si içerisinde bulunan 

ürüne kolay ulaşabilirlik tüketici ile karşılıklı iletişim halinde olmayı 

gerektirmektedir (Kotler, 2005:137; Özden, 2006:8; Duman, 2007:10). 

Bununla birlikte geleneksel pazarlamadan modern pazarlamaya geçişin 

sebepleri aşağıda belirtildiği gibi ifade edilebilir:  
 

• Artan küresel rekabet ortamı, 

• Daha fazla talep eden müşteri profili, 

• Tüketim pazar bölümlenmesinin giderek artması, 

• Müşteri satın alma kararlarının zamanla değişmesi, 

• Kalite standartlarının tüm sektörlerde giderek artması ve değişmesi, 

• Kalitenin rekabet ortamı içerisinde yer almak için yetersizleşmesi, 

• Teknolojinin tüm mal ve hizmetlerde çekiciliğe katkısı,  

• Geleneksel pazarlamanın işletme hedeflerine ulaşmada gittikçe 

yetersizleşmesi. 
 

Modern pazarlamanın gelişim süreci incelendiğinde, ilk başlarda müşteri 

istek ve ihtiyaçları odaklı çalışmalar yapılmasının ardından müşteri değeri 
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oluşturma odaklı yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Müşteriyi anlama, 

müşteri isteklerini yorumlama, müşteri değeri oluşturma, müşterilerden geri 

dönüş elde etme ve bu değeri ölçme-geliştirme aşamaları ile işletme içerisinde 

strateji geliştirme sonrasında ciddi oranda kâr elde edilebilmektedir 

(Butterfield, 1999:284; Doyle, 2000:234; Ercan ve Ban, 2005:11; Mucuk, 

2005:18; Uzunoğlu, 2007:12; Cop ve Yüzüak, 2016:51).  

 

2.1.8. Geleneksel Pazarlama ile Modern Pazarlama Arasındaki 

Farklılıklar 

Küresel rekabete bağlı olarak ülkeler ve işletmeler ekonomik, kültürel ve 

teknolojik farklılıklar sebebiyle kendilerini değişen ortama adapte etmeye 

çalışmışlardır. Günümüzde başarılı firmalar bu farklılıkları gözlemleyerek 

uyum sağlamış ve müşteri odaklı pazarlama anlayışını benimseyerek müşteri 

ilişkilerini esas alan stratejilere yönelmiştir (Polat ve Avşar, 2006:204; Kaşlı ve 

İlban, 2009:27; Yılmaz, 2016:28). Kotler (2005:5)’e göre modern pazarlama, 

geleneksel pazarlamada olduğu gibi üretilen ürünlerin satışının sağlanması için 

yapılan çalışmalar değil, müşteri değeri oluşturulması için yapılan çalışmaları 

kapsamaktadır (Durmaz, 2006:258; Çağlar ve Kılıç, 2006:46; Yüksel, 2014:6; 

Akdemir, 2017:9). Tablo 2.5.’te modern pazarlama ile geleneksel pazarlama 

anlayışlarının karşılaştırılmasına yönelik bilgiler verilmektedir (Kethüda, 

2010:14). İlgili tabloya göre geleneksel pazarlama ile kıyaslandığında modern 

pazarlama, hem başlangıç ve odak noktasında hem de kullanılan araçlar ve 

sonuçlar nezdinde oldukça önemli farklılıklar göstermektedir.  

 
Tablo 2.5. Modern Pazarlama ile Geleneksel Pazarlama Yaklaşımlarının 

Karşılaştırması (Kethüda, 2010:14) 

 Başlangıç 

Noktası 

Odak Noktası Araçlar Sonuçlar 

Geleneksel 

Pazarlama  

İşletme Mevcut 

ürünler 

Satış ve 

Tutundurma 

Satış hacmi 

yoluyla kar 

artışı 

Modern 

Pazarlama 

Pazar Tüketici 

ihtiyaçları 

Bütünleşik 

Pazarlama 

Tüketici 

tatmini 

yoluyla kar 

artışı 

Altunışık (2009:15)’a göre geleneksel pazarlama ile modern pazarlama 

arasında farklılıkların oluşmasının temel sebepleri olarak; küresel rekabetin 
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artması, kişilerin eğitim ve bilgi düzeylerinin artması ve teknolojik gelişimlerin 

artması gösterilmektedir. Geleneksel pazarlama anlayışında işletmeden 

tüketiciye doğru bir yaklaşım varken modern pazarlamada tüketici 

isteklerinden işletme üretimine doğru bir yaklaşım bulunmaktadır. Geleneksel 

pazarlamada satış yapmak işletme başarısının ölçütü iken, modern pazarlamada 

müşteri ilişkileri oluşturarak uzun vadeli geri dönüşler hedeflenmektedir 

(Kotler, 1976:64). İşletmenin görevi müşteri istek ve ihtiyaçlarını önceden 

tespit etmektir. Geleneksel pazarlamada satış önemliyken, modern pazarlamada 

satış sonrası geri bildirimler sağlamak temel amaçtır. Bir başka fark ise 

geleneksel pazarlamada maddi imkânı olan herkes müşteri olarak 

düşünülürken, modern pazarlamada pazar bölümlendirme yapılarak hedef 

pazar belirlenmekte ve buna bağlı olarak pazarlama stratejileri 

geliştirilmektedir (Odabaşı, 2000:20; Tenekecioğlu, 2007:11; Alabay, 

2010:215; Gülay, 2015:699). 

 

2.2. BİR KAVRAM OLARAK DENEYİMSEL PAZARLAMA 

VE İÇERİĞİ  

Bu kısımda; deneyim kavramı, içeriği, deneyim ekonomisi kavramı, 

deneyim ekonomisini oluşturan unsurlar ve deneyimsel pazarlamanın tanımı 

incelenmiştir. Bununla beraber, deneyimsel pazarlama modülleri, boyutları ve 

aşamaları ile deneyimsel pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki 

farklılıklar ve turizm işletmelerinde deneyim kavramı, konularıda ele 

alınmıştır.  

2.2.1. Deneyim Kavramının Tanımı ve İçeriği 

Deneyim sözcüğü kavramsal olarak kişilerde, deney, deneme, yaşantı ve 

tecrübe gibi kelimeleri çağrıştırmaktadır (Jay, 2012:12). Türk Dil Kurumu 

(TDK) deneyim kavramını, “bir kimsenin belli bir sürede veya hayatı süresince 

edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe” şeklinde tanımlanmaktadır 

(http://www.tdk.gov.tr). Deneyim İngilizce “experience”, Latince ise 

“experientia” olarak isimlendirilmekte olup anlam olarak ise “dünya ile kurulan 

ilişki” şeklinde ifade edilmektedir. Yabancı kaynaklarda son yıllarda 

çoğunlukla yer alan deneyim kavramı deneyimsel pazarlamanın özünü 

oluşturmaktadır. Deneyim bir diğer tanımda ise “kişi üzerinde etki oluşturan 

olay” şeklinde ifade edilirken literatürde alan yazında yer alan farklı deneyim 
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tanımlamaları Tablo 2.6’da gösterilmektedir (Pine ve Gilmore, 1999:17; Aho, 

2001:33; Bostancı, 2007:17; Anlı, 2008;79; Jurowski, 2009:1; Balık, 2009:16; 

Erbaş, 2010:21; Walls ve Wang, 2011:85; Dirsehan, 2011:45; Dirsehan, 

2012:81; Çelik, 2013:5; Erdoğan, 2013:18; Yıldırım, 2014:3; Tümer Kabadayı 

ve Koçak Alan, 2014:205-206; Uşaklı, 2016:21; Durmaz, 2017:18). 

 

Tablo 2.6. Deneyim Kavramı Tanımları 

Yazar Yıl Tanım 

Thorne  1963 En üst düzeydeki deneyim, kişinin hayatında 

yaşayabileceği hayatın en dikkat çekici, eğlenceli, 

değerli ve tatmin edici olaylardır.  

Maslow 1964 En üst düzeydeki deneyim, bireyin sıradan gerçekliğinin 

çok üstündedir. Bu deneyimler kısa süreli ve olumlu 

duygular ile beraberdir. 

Hirschman ve 

Holbrook 

1982 Deneyim, tüketicinin ürünle ilgili duyusal, duygusal ve 

düşsel yaklaşımıyla ilgilidir. 

Mannell  1984 Deneyim bireyseldir ve hayatlarımızın boş vakitlerinde, 

niceliğine kıyasla niteliği ilgiyi hak etmektedir. 

Denzin  1992 Hoş deneyimler, rutinliği bozmakta ve kendini yeniden 

tanımlamaya neden olmaktadır. 

Arnold ve 

Price 

1993 Deneyimler, yüksek seviyede duygu yoğunluğu 

oluşturmaktadır.  

Merriam- 

Webster 

1993 Deneyim, doğrudan gözlem veya katılım yoluyla, 

bireyin etkilenme veya bilgi kazanma yoludur.  

Carlson  1997 Deneyim, fikirlerin ve duyguların bilinçli olarak 

oluşmasıdır. 

O’Sullivan ve 

Spangler  

1998 Deneyim, tüketim esnasında bireyin katılımı ile fiziksel, 

ruhsal, duygusal, sosyal veya zihinsel unsurlarla 

birleşmesidir.  

Pine ve 

Gilmore 

1998-

1999 

Deneyim, ürün ve hizmetten farklı belli ekonomik 

çıktılardır. Başarılı deneyimler, tüketici tarafından eşsiz, 

unutulmaz, zaman içerisinde sürdürülebilir olmakta ve 

olumlu ağızdan ağıza iletişimi desteklemektedir. 

Gupta ve 

Vajic 

1999 Deneyim, hizmet sağlayıcısı tarafından oluşturulan 

farklı öğeler ile tüketicinin etkileşimi sonucunda 

tüketicide oluşan algılar ve bilgilerdir.  

Schmitt  1999 Deneyimler kendiliğinden oluşmayan tam aksine kimi 

etkiler sayesinde oluşan özel olaylardır. 

McLellan  2000 Deneyim yaşanmasının amacı; fonksiyonel, bağlayıcı, 

inandırıcı ve unutulmaz unsurların düzenlenmesidir.  
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Lewis ve 

Chambers 

2000 Deneyim, tüketicinin satın aldığı ürün ve hizmet ile 

çevrenin birleşimi sonucu oluşan tüm çıktıdır.  

Berry et al.  2002 Deneyim, tüketicinin satın alma sürecinde topladığı tüm 

bilgilerin düzenlenmesidir. 

Uriely  2005 Deneyim, tüketici tarafından oluşturulan anlaşılması 

güç ve farklı bir olaydır.  

Andersson  2007 Deneyim üretim ve tüketimin buluştuğu an ortaya 

çıkmaktadır.  

Oh et al.  2007 Tüketici bakış açısına göre deneyimler; tüketim 

esnasında oluşan eğlenceli, bağlayıcı ve unutulmaz 

karşılaşmalardır. 

Mossberg 

 

2007 Deneyim, pek çok unsurun bir araya gelerek karışması 

sonucu oluşan; tüketiciyi duygusal fiziksel, entelektüel 

ve ruhsal olarak etkileyen bir kavramdır.  

Titz 2007 Deneyimsel tüketim kapsamlı bir biçimde tüketici 

davranışlarını anlamanın merkezidir. 

Lashley 2008 Deneyim, ev sahibi ve konuk arasında misafirperver 

ilişki oluşturmak ve hatıra oluşturmak için duygularla 

birleşen bakış açısıdır.  

 

Bu tanımlar incelendiğinde, deneyim kavramı için birçok anlamın iç içe 

kullanıldığı görülmektedir. Kişiler deneyimlerden bahsederken genel olarak 

olumsuz olaylar sonucunda edinilen bilgi şeklinde algılanabilir. Fakat deneyim 

kavramı için birçok tanımda olumlu veya olumsuz tüm anların deneyimi 

oluşturduğu vurgulanmıştır. Deneyim birçok birey tarafından farklı anlaşılan, 

içerisinde olumlu veya olumsuz anlamlar içeren geniş bir kavramdır (İnce, 

2015:12; Yeşilyurt ve Arıca, 2018:63).  

Deneyim kavramının 1960’lı yıllardan sonra pazarlama sektöründe etkisi 

görülmeye başlanmıştır. İşletmelerin son yıllarda müşterilerin aktif katılımı ile 

gerçekleştirdikleri pazarlama aktiviteleri, özel gün programlarına önem 

kazandırarak müşteriler için marka deneyimi oluşturmayı amaçlamaktadır 

(Torlak, 2008:2; Grant, 2006:30; Kotler, 2007:80). Yeniçeri Alemdar 

(2010:83)’a göre pazarlamada deneyim kullanılarak oluşturulacak değerin 

tüketim deneyimi ile oluşturulacağını ve bunun için tüketicilerin yaşayacakları 

somut veya soyut çağrışımlı etkileşimlerin ise deneyimi unutulmaz kılacağını 

belirtmiştir. Deneyim kavramı ile ilgili birçok tanım bulunmasına rağmen tüm 

araştırmacılar tarafından kabul edilen geniş kapsamlı bir tanım henüz mevcut 

değildir (Bostancı, 2007:36; Jurowski, 2009:1).  

Tablo 2.6. Deneyim Kavramı Tanımları (devamı) 
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Turizm açısından deneyim, zenginleştirici bir unsurdur. Turizm ürününe 

yönelik deneyim üretim ve tüketimin meydana gelmesiyle oluşmaktadır. 

Deneyimler kendiliğinden oluşmayan, hazırlanan bir konsept doğrultusunda ve 

genel durumu etkisi altına alan oluşumlardır. Böylece turistik deneyim için 

duyusal, duygusal ve müşteri bilgisiyle deneyim oluşur. Turizm deneyimi 

olgusu karmaşık olmasına karşın, kişisel özellikler, ürün ve ortama göre 

şekillenerek karmaşık bir olay örgüsü şeklinde hissedilir (Oral ve Çelik, 

2014:472). 

Turizm içerisinde deneyim kavramından önce turistik ürün kavramının 

tanımının yapılması gerekmektedir. Kotler vd. (2006:304)’ne göre turistik 

ürün; “herhangi bir turizm hizmeti, turistik olarak arz edilerek bir ihtiyacın ya 

da isteğin tatmin edilmesini sağlayan ürün” şeklinde tanımlanmıştır. Turistik 

ürün bir ülke ya da yörenin içerisinde bulunan tüm doğal, tarihi ve turistik 

kaynakların oluşturduğu alandır. Günümüzde teknolojik ve kitle iletişim 

araçlarının gelişmesi ile turistik ürün çekicilikleri farklı bir boyut kazanmıştır. 

Kişiler için deneyim kavramı bir turistik ürün ziyareti gerçekleştirmeden 

internetten araştırma yaparken başlamaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008:39; 

Verhoef vd.,2009:32; Verissimo ve Loureiro, 2012:298).  

Deneyim; işletmeler için tüketicilerin dikkatini çekmek, hizmetlerini 

sahne, ürünlerini dekor olarak kullanabilecekleri bir satış arttırma ve rekabet 

edilebilirlik unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Metalar misliyle, mallar somut, 

hizmetler soyut ve deneyimler ise akılda kalıcılık ile ölçülebilir (Günay, 

2009:30-34). Deneyim kişinin olguyu yaşaması bakımından soyut değildir 

fakat tüketici bunu soyutlaştırarak değer vermektedir. Bu süreç içerisinde 

kişiler deneyimi soyutlaştırıp, kendi hatıralarında unutulmazlaştırarak 

belleklerine kaydederler. Bu durum, farklı algılanmadan ötürü iki kişinin aynı 

anda farklı deneyim yaşayabileceği sonucunu da ortaya koymaktadır. Deneyim 

ile ilgili yapılan araştırmalar ve araştırma konuları Tablo 2.7.’de yer almaktadır 

(Pine ve Gilmore, 1999:17-20; Genç, 2009:51; Abrak ve Küçüksaraç, 

2017:5043).   
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Tablo 2.7. Müşteri Deneyimi Alanında Yapılan Araştırmalar ve Konuları 

Yazar Yıllar Araştırma Konusu 

Arnould ve Price 1993 Rafting yapan turistlerin deneyim beklentileri 

Lee, Dattilo ve 

Howard 

1994 Boş zaman sıra dışı deneyimlerin özellikleri 

Baloğlu, Uysal 1996 Turizmde pazar bölümlerinin deneyimsel turizm 

motivasyonları 

Otto, Ritchie 1996 Turizmde hizmet deneyiminin özellikleri 

Schmitt 1997 Otellerin görsel kimliklerinin deneyime etkisi 

Goulding 2000 Müze çevresinin deneyime etkisi 

Mitchell, Orwig 2002 Turizmde marka sadakatine tüketici deneyiminin 

etkisi 

Gilmore, Pine 2002 Turizm sektöründe deneyim ekonomisinin 

özellikleri  

Haris, Haris, 

Baron  

2003 Çalışanlar ile müşteri arasındaki yüzyüze 

iletişimin deneyime etkisi 

Caru, Cova 2003 Deneyim kavramının çeşitli tanımları 

Erdly, Kesterson 2003 Konaklama ve boş zaman endüstrisinde müşteri 

deneyiminin özellikleri 

Learning Thru 

Leisure 

Consulting 

2004 Turizm ürününün deneyim olarak pazarlanması ve 

paketlenmesi 

Valentinea ve 

diğerleri 

2004 Balinalarla yüzme deneyimi edinen turistlerin 

beklentileri ve deneyimleri 

Poulsson, Kale 2004 Deneyimin müşteri değerine etkisi 

Quan, Wang 2004 Turizmde yiyecek deneyiminin özellikleri 

Gibson 2005 Spor turistlerinin motivasyon ve deneyim 

özellikleri 

Uriely 2005 Turist deneyimi 

Le Bel 2005 Hava yolları için deneyim pazarlaması 

Curtin 2005 Vahşi hayvan gezisi turizm tüketiminin deneyim 

özellikleri 

Williams 2006 Konaklama endüstrisinde deneyimsel 

pazarlamanın etkisi 

Karin, Kvist, 

Klefsjo 

2006 Turizm deneyiminde etkili olan hizmet kalitesi 

boyutları  

GCCRM 2006 McDonalds ve Burger King’in deneyim açısından 

karşılaştırılması 

GCCRM 2006 Starbucks’ın deneyim özellikleri 

Aron 2006 Deneyimsel pazarlama iletişiminin müşteri 

memnuniyetine etkisi 

Lin 2006 Deneyimsel pazarlama stratejisinin boş zaman 

davranışına etkisi 
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Çobanoğlu 2006 Fast food işletmelerinin web sayfasının deneyime 

etkisi 

Jackson 2006 Festivallerin deneyime etkisi 

GCCRM 2007 Online müşteri deneyimi (web sitelerinin deneyim 

kalitesi) 

McIntryre 2007 Turistlerin tatil deneyim süreçleri 

Arıkan Saltık 2011 Turizm sektöründe deneyimsel pazarlama ve 

tüketici davranışları üzerine etkisi 

Ekici 2012 Deneyimsel pazarlama ve seyahat deneyimi: Türk 

Hava Yolları örneği 

Güzel 2012 Deneyim tabanlı işletme faaliyetlerinin işletme 

performansı üzerine etkisi 

Çetin 2012 Konaklama işletmelerinde müşteri deneyiminin 

sadakat ve tavsiye davranışına etkisi 

Yarkın 2013 Deneyimsel pazarlama yaklaşımı ve kurum imajı 

ilişkisi 

Altunel 2013 Turistlerin beklenti ve deneyimleme kalitesinin 

tavsiye etme kararına etkisi: müze ziyaretçileri 

üzerine 

Konuk 2013 Şarap evlerinde yaşanan tüketici deneyimleri 

üzerine bir araştırma 

Bahçecioğlu 2014 Sanal deneyimsel pazarlamanın tüketici tutumuna 

etkisi 

Kır 2014 Deneyimsel pazarlama bağlamında test sürüşleri 

Kadirhan 2014 Deneyimsel pazarlamada marka iletişimi 

ögelerinin kullanımı: Coca Cola mutluluk çadırı 

örnek olay incelemesi  

Aydın 2014 Deneyim pazarlamasının marka iletişimi sürecinde 

viral pazarlama ile ilişkisi 

Çiçek 2015 Deneyimsel pazarlama ve satın alma karar sürecine 

etkisi: termal turizm sektöründe bir uygulama 

İnce 2015 Deneyim ve deneyim odaklı mekan üretimi 

Güney 2015 Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakatine 

etkisi 

Şahin 2015 Restoranlarda deneyimsel pazarlama müşteri 

memnuniyeti üzerinde gıda hizmet endüstrilerinin 

etkisi 

Vural 2017 Müşteri deneyimi yönetimi: Hava yolu taşımacılığı 

Pınarbaşı 2017 Retro marka deneyimi yeniden satın alma niyeti ve 

marka bağlılığı yaratmadaki rolü 

Tunç 2017 Deneyimsel pazarlama ve müşteri memnuniyeti 

 

Tablo 2.7. Müşteri Deneyimi Alanında Yapılan Araştırmalar ve Konuları (devamı) 
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Geçmişten günümüze deneyim kavramına yönelik yapılan çalışmalar 

incelendiğinde; deneyimin etkisinin birçok sektör içerisinde kullanılan bir 

çekicilik ve bağlılık unsuru olduğu görülmektedir. Turistik üründen beklenen 

deneyim üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bunun sebebi ise müşteri 

beklentilerinin bilinmesinin satın alma ve müşteri bağlılığına önemli düzeyde 

etkisi olmasından kaynaklanmaktadır. Aksoy ve Akbulut (2017)’a göre 

deneyim kavramı, turizm sektöründe restoranların özgün ve çekici hizmet 

sunumlarının teknolojiyle birleştirilerek farklı deneyimler oluşturması şeklinde 

açıklanmıştır. Teknoloji ile restoranlarda çoklu atmosfer oluşturarak hizmet 

vermek, bu hizmeti verirken bütün duyulara hitap etmekle birlikte, e-menü ve 

yenilebilir menü bu hizmetlerden bazılarıdır (Uygun ve Akın, 2012:117-118). 

Schmitt (2010:59-60) deneyimleri; “tüketicilerin satın alma öncesinde ve 

sonrasında karşılaştığı çeşitli uyaranlara karşı verdikleri tepkilerden oluşan özel 

olaylar” şeklinde açıklayarak deneyim kavramının kişiden kişiye farklı 

şekillerde algılanabileceğine değinmiştir.  

 

2.2.2. Deneyimin Boyutları 

Günümüzde işletmeler tarafından tüketicilerin iç dünyasına hitap eden, 

alışverişlerinde ürün, hizmet ve fayda demeti yanında hayallerine ulaşan, onları 

farklı dünyalara taşıyan, onların özel ve anlamlı hissetmesini sağlayan 

deneyimler oluşturulmak istenmektedir (Deligöz, 2016:1-3). Pine ve Gilmore 

(2011:71) deneyim kavramını “deneyim sahnelenirken müşterileri eğlendirmek 

değil, ilgisini çekmeye yönelik yapılan çalışmalar” şeklinde tanımlanmıştır. 

Deneyim birkaç farklı boyut ile ilgi çekici olabilir. Müşterilerin katılımlarına 

bağlı olarak bu boyutlar aktif veya pasif katılım ile sağlanmaktadır. İlişkisel 

olarak özümseme ve sarmalama olmak üzere yatay ve dikey eksende 

açıklanması mümkündür. Deneyimin boyutları Şekil 2.1.’de gösterilmiştir. 
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    ÖZÜMSEME 

 

  Eğlence     Eğitim 

PASİF KATILIM     AKTİF KATILIM 

  Estetik     Kaçış 

     

 

SARMALAMA 

Şekil 2.1. Deneyimin Boyutları (Pine ve Gilmore, 1998:102) 

 

Deneyimin birinci boyutu aktif ve pasif katılım gerektiren durumlara 

bağlı olarak değişim göstermektedir. Pasif katılım olarak ifade edilen deneyim 

için müşterinin izleyerek veya dinleyerek pasif katılım gerçekleştirdiği gösteri 

veya etkinlikler örnek olarak verilebilir. Aktif katılım gerektiren deneyimler 

için kişilerin kendi deneyimini oluşturmak amaçlı aktif bir katılım 

gerekmektedir. Örnek olarak; dünyanın en eski ticaret yollarından İpek Yolu 

turlarına lüks bir tren ile katılmak aktif katılım olmakla birlikte müşteriye farklı 

ve çekici gelecektir. ABD Las Vegas’ta bulunan Gökyüzü Restoran müşterileri 

vinç ile metrelerce yukarıya çıkartarak garsonların yiyecekleri servis ettiği 

ilginç manzarada hizmet sunmaktadır. Bu tip restoranlarda sunulan yemekleri 

yemek aktif katılım gerektirirken çölün ortasında film izleme deneyimi pasif 

katılım gerektirmektedir (Williams, 2006: 487; Kara ve Çiçek, 2015: 9-10). 

Özümseme ve sarmalama ekseninde bulunan deneyimin ilişkisel boyutu, 

özümseme olarak ifade edilen müşterilerin ilgilerinin çekilmesi; sarmalama ise 

müşterilerin deneyimin içine çekilmesidir. Örneğin; futbol maçını uzaktan 

izleyen seyirciler özümseme yaşarken, sahanın en ön kısmından izleyen 

seyirciler futbol maçını daha fazla heyecan duyarak ve deneyimin içerisine 

çekilerek izleyeceklerdir. Deneyimin boyutlarının kesiştiği noktalar eğlence, 

eğitim, kaçış ve estetik olarak ifade edilen alanlardır (Kara ve Çiçek, 2015:20-

21; Şahin, 2015:23). 

Özümseme ve pasif katılım kısmının kesişim noktasında bulunan 

eğlence deneyimi kişilerin genellikle konser dinletilerinde, kitap okudukları 

zamanlarda pasif olarak özümsedikleri deneyimlerdir. Deneyimin en eski ve 

günümüzde de en yaygın bilinen türüdür.  Eğitim deneyimi, yatay boyutta aktif 

katılım, dikey boyutta ise özümseme alanında yer almaktadır. Kişinin aktif 

katılımı gerekmektedir. Kayak dersi alınması fiziksel katılım ile 
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gerçekleşmektedir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi, hızlılık ve sosyal 

medya kullanımının artması kişilerde iletişim problemi, yalnızlık, içe kapanma 

gibi yansımalar ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple kişiler, kaçış deneyim boyutunda 

aktif katılım ve tamamen sarmalama ile deneyimin içerisinde bulunmaktadır. 

Kaçış deneyimini içerisinde bulunduran ortamlar içerisinde tematik parklar, 

kumarhaneler, sanal gerçeklik oyunları, Disneyland deneyimi yer almakta ve 

bu deneyimler unutulmaz ve farklı bir boyutu oluşturmaktadır. Estetik 

deneyimi, bireylerin etkinliğe katıldığı fakat aktif olarak yer almadığı 

durumlardır. Sanat galerilerinin veya müzelerin gezilmesi örnek olarak 

gösterilebilir. Diğer yandan Zanzibar’da bulunan Pemba Adası’ndaki su altı 

oteli müşterilere hem özümseme hem de sarmalama boyutlarının içerisinde 

bulunan bir hizmet vermektedir (Schmitt, 1999:55; Reisenger, 2006:148; 

Williams, 2006:488; Papatya vd., 2013:91; Oral ve Çelik, 2013:173; Tümer 

Karadayı ve Koçak Alan, 2014:207; Şahin, 2015:19;  Kara ve Çiçek, 2015:11; 

Deligöz ve Ünal, 2017:137). 
 

2.2.3. Deneyim Ekonomisi Kavramı ve Kapsamı 

Değişen teknoloji koşullarıyla birlikte günümüzde hizmet ekonomisinin 

yerini deneyim ekonomisi almıştır (Özmen, 2016:298). Toplumların gelişim 

sürecine bakıldığında tarım dönemi, sanayi dönemi ve bilgi dönemi olarak 

birbirinden ayrıldığı; bununla birlikte üretim şekillerindeki değişime endeksli 

olarak gelişim gösterdiği görülmektedir. Tarım ekonomisiyle başlayan 

birbirinden farksız ve sıradan ürünlerin üretildiği metalar zamanla 

endüstrileşme ile malların farklılaşmasına olanak sağlamıştır. Daha fazla 

farklılaşmak isteyen işletmeler ürünlerine hizmeti de ekleyerek müşteri 

memnuniyeti sağlamayı amaçlamaktadır. Yoğun rekabet ortamında, 

standartlaşan ürünleri sadece hizmet ile sunmak zamanla yetersiz kalmaktadır.  

Deneyim ekonomisi kavramını ilk ele alan kişiler Pine ve Gilmore 

(1998), “Deneyim Ekonomisine Hoşgeldiniz (Welcome to the Experience 

Economy)” başlıklı makalesinde deneyimi “var olan ama daha önce dile 

getirilmeyen bir çıktı” şeklinde tanımlanmıştır. Üretim odaklı pazarlama 

anlayışından modern pazarlama anlayışına geçiş ile birlikte işletmeler 

farklılaşma yoluyla müşteri deneyimi sağlama, böylelikle artan rekabet 

ortamına ayak uydurup, müşteri istekleri doğrultusunda rekabet avantajı 

sağlamak için yeni stratejiler oluşturmaya çalışmaktadır. Tarihsel sıralamaya 
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göre deneyim ekonomisinde gelişim metalar, mallar, hizmet ve en son evre ise 

deneyimdir (Yüksel, 2004:755; Yuan ve Wu, 2008:388; Zang vd., 2008:65; 

Genç, 2009:51). Deneyim ekonomisinde yaşanan gelişim aşağıdaki Şekil 

2.2.’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 Farklılaştırılmış 

 

 Rekabetçi konum 

 

 

Farklılaştırılmamış 

  

Pazar   Fiyat     Ek ücret: Değer 

 

Şekil 2.2. Ekonomik Çıktılarda Gelişen Değişim (Pine ve Gilmore, 1999:98) 

Bir başka tanıma göre ise deneyim ekonomisi, doğadan elde edilen 

materyallerin imal edilerek ürün halini aldığı, bu malların da araç olarak 

kullanılıp müşteri isteklerine göre düzenlendiği maddi olmayan faaliyetler ve 

oluşturulan deneyimlerdir (Günay, 2008:65; Özmen, 2016:299; Deligöz ve 

Ünal, 2017:136). Deneyim ekonomisinin “zihinsel, duygusal ve estetiksel 

duyulara neden olan bütünleşmiş ürünlere kavuşmak isteyen tüketicilerin 

dünyası” olarak da ifade edilen bir başka tanımlama ile ekonomik ürünlerin 

emtialardan deneyim aşamasına nasıl değişim gösterdiği açıklanmıştır 

(Akyıldız, 2010:26). Yeniçeri Alemdar (2010:6)’a göre deneyim ekonomisine 

geçişi hızlandıran faktörler şunlardır: 

• Ekonominin kendi devamlılığını sağlama zorunluluğu, 

• Değişim hızı, 

• Teknolojik gelişmeler,  

• Teknolojinin insan yaşamına kattığı hız olgusu,  

• Bireylerin hızlı tüketim kalıpları geliştirmeye başlaması, 

• Sanayi devrimi ile standartlaşmaya olan tepki,  

• Bireyin özelleşmesi,  

Emtia 

Üretim

i 

Endüstriyel Ürün 

Üretimi 

Hizmet Sunumu  

Deneyim Oluşturma ve 

Sahneleme 
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• Özgürleşme,  

• Farklılıkların önemsenmesi, 

• Farklılığını yansıtmak isteyen bireylerin bunu tüketim nesneleri ile 

ifade etmek istemesi,  

• Duyguların önemsenmesi,  

• Ekonomide sembollerin önem kazanması,  

• Post-modern etkilerdir. 
 

Tarım ekonomisi, endüstriyel üretim, hizmet ekonomisi ve son olarak 

deneyim kavramının tüketimdeki etkisi artmaktadır. Günümüzde doğal gelişim 

sürecini deneyim ekonomisiyle devam ettiren sistemin yükselişinin bir diğer 

etmeni ise ülkelerarası refah seviyesinin gittikçe artmasıdır. Kişiler ürünlere 

ödedikleri bedeli düşünmemeye, deneyim odaklı harcamalar yapmaya 

başlamıştır. Deneyimde müşteri “konuk” olarak ifade edilirken, her konuk 

birbirinden farklı hissedebilir ve farklı deneyimler edinebilir. Deneyim 

ekonomisinin yükselişe geçmesinin en önemli sebebi ise teknolojidir. 

Teknolojinin gelişmesi, çağ koşullarının artması, iletişimin hızlanması ve 

işletmelerin müşteri geri bildirimlerini çabuk almaları, deneyim ekonomisinin 

yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır (Kiska, 2002:28; Oh vd., 2007:121; 

Korkmaz, 2010:21-25).  
 

2.2.3.1. Ekonomik Ayrımlar 

Deneyim ekonomisi olarak ifade edilen ekonomik çıktı sadece ticari 

değişim değerine göre değil, müşterilere sunulan, onların hayatlarına anlam 

katan, onları zenginleştiren deneyimler tasarlanmasına ve değişim değerinin 

deneyimler ölçütüyle oluşmasına dayanmaktadır. İşletmeler sunulan deneyim 

ile hatıralardan hiç çıkmama, eşsiz olma, hatırlanabilirliği arttırmayı 

hedefleyerek müşteri bağlılığı ve bu deneyimin tekrar yaşama isteğinin 

oluşturulmasını amaçlanmaktadır (Aksoy, 2014:81).  

Pine ve Gilmore (1998:97) ekonomideki değişimin mallardan ürünlere, 

ürünlerden hizmetlere, hizmetlerden deneyimlere üç aşamada 

gerçekleştiğinden bahsetmiştir. İlk olarak farklılaştırılmamış tek tip malların 

veya hizmetlerin olduğu emtia üretim dönemi yaşanmıştır. Rekabetin 

artmasıyla endüstriyel ürün ve hizmetlerin üretildiği dönemin ardından ise 

farklılaşmanın ve özelleşmenin müşteri bağlılığında öneminin artmasıyla 
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işletmelerin farklı deneyim oluşturmaları ve bunu tiyatro sahneler gibi 

müşteriye sundukları deneyim dönemine geçilmiştir (Pine ve Gilmore, 1999; 

Yeniçeri Alemdar, 2010:20; Erdoğan, 2013:18-20). Pine ve Gilmore tarafından 

oluşturulan ekonomik çıktılar arasındaki temel farklar Tablo 2.8.’de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.8. Ekonomik Ayrımlar (Pine ve Gilmore, 1998:98) 

Ekonomik 

çıktı (sunu) 

Metalar Mallar Hizmetler Deneyimler 

Ekonomi Tarım Sanayi Hizmet Deneyim 

Ekonomik 

İşlev 

Doğadan 

elde etme 

İmal etm Sağlama Sahneleme 

Sununun 

Niteliği 

Misliyle 

ölçülebilir 

Somut Soyut Akılda kalıcı 

Ana Vasıf Doğal Standart Uyarlanabilir Kişisel 

Arz Yöntemi Büyük 

miktarlarda 

depolama 

Üretim sonrası 

envanter 

çıkartma 

Talep üzerine 

sağlama 

Belirli bir 

sürede 

gösterme 

Satıcı Tüccar Üretici Sağlayıcı Sahneleyici 

Alıcı Pazar Kullanıcı Müşteri Konuk 

Talep 

Faktörleri 

Nitelikler Özellikler Yararlar His ve 

Duygular 

 

Tablo 2.8. incelendiğinde; deneyim ekonomisini oluşturan ayrımların 

kendi içerisinde hangi etmenlerden oluştuğu belirtilmiştir. Tarım ve 

hayvancılık ile başlayan ekonomik unsurların oluşumu günümüzde hizmetlerin 

deneyimleşmesi ile nitelikli alıcıyı ikna etmek için gelişen ortam koşullarını 

göstermektedir. Ancak günümüzde deneyimler hizmet olarak algılanmakta ve 

eylemi sahneye koyarken hizmet oluşturulduğu düşünülmektedir. Deneyimin 

müşteriye sunulması ile müşteriden öteye geçerek “konuk, misafir” olarak 

görüldüğü ve deneyimin sunulmasıyla kişide eşsiz hatıra ve deneyimler 

oluşmasıyla da müşteri ilgisini çekmek deneyimi hizmetler kategorisinden 

ayıran özelliktir.  
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2.2.3.1.1. Metalar (Emtialar) 

Tarımsal ekonomiyi ve tarihteki ilk ekonomik sunuyu ifade eden metalar 

(emtialar), insanların doğayı kullanarak hayvanları yetiştirmesi, toprağı 

kazarak değerli madenleri çıkartması ve bunların işlenerek kullanılması, 

toprağın üzerinde bitkilerin yetiştirilmesi kısaca hayvanlar, bitkiler ve 

minerallerin tümünü ifade etmektedir. Metalar misliyle ölçülebilen, belirli 

işlemlerden geçirildikten sonra pazara sunulan ve müşteriye göre farklılaştırma 

yapılamayan ürünlerdir (Pine ve Gilmore, 2011:98-105). İnsanlar metaları 

toprağı kazarak veya işleyerek elde ederler. Tanımı gereği metalar birbiri yerine 

geçebilirler. Metalarda farklılaştırma yapılamayacağı için tüccarlar genellikle 

bunları sadece arz ve talebin belirlediği bir fiyattan satın aldıkları şekilde 

piyasaya sürerler. Sanayi devrimiyle tarım toplumundan endüstriyel 

ekonomiye geçiş ile birlikte ekonomik gelişim metaların sanayide 

kullanılmasıyla mallara veya hammaddelere dönüşmesini sağlamıştır. 

Metaların özellikleri göz önünde bulundurulduğunda turizm sektöründe 

herhangi bir meta olmadığı görülmektedir (Pine ve Gilmore, 1999:10-11; 

Uşaklı, 2016:26-27).   
 

2.2.3.1.2. Mallar 

Ekonomik gelişimin ikinci aşamasını metaların ham madde olarak 

kullanılmasıyla mallara dönüştürülmesi oluşturmaktadır. Bunlar market 

raflarında veya ürün kataloglarında müşterilere satılan mallardır. Endüstriyel 

üretimi temsil eden mallar, satın alıcının bir bedel ödeyerek almış olduğu 

ürünlerdir. Malların satılmasıyla tüketicinin ihtiyaçları daha hızlı karşılanır; 

ayrıca işlemden geçmesinden ötürü ürüne ödenecek bedel metalardan daha 

fazladır. Çiftliklerde veya kırsal kesimde bulunan insanlar metaların mallara 

dönüşmesiyle malların üretildiği fabrikalarda çalışmak için buralara göç 

etmişlerdir ve böylece endüstriyel üretime geçilmiştir. Fakat imalat sektöründe 

artan teknoloji koşullarıyla fabrikalaşmada makineleşme artmıştır. Ekonomiler 

içerisinde standartlaşmanın artmasıyla birlikte malların birbirinin benzeri veya 

aynı üründen piyasa içerisinde olması, malların yerini hizmetlerin almasını 

sağlamıştır (Pine ve Gilmore, 1999:10-12; Genç, 2009:52; Ekinci, 2012:5). 

Turizm işletmelerinde oda içerisinde bulunan standart eşyalar, yiyecek-içecek 

üretim bölümündeki aletler veya üretilen yiyecekler mallara örnek olarak 

verilebilir. 
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2.2.3.1.3. Hizmetler 

Amerikan Pazarlama Birliği’ne göre hizmet; pazara sunulan veya 

malların satışına bağlı olarak sağlanan fayda veya faaliyetlerdir (Cowell, 

1991:96). Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenen hizmetler, 

müşterilerin yararlarına olan soyut hususlardır. Pine ve Gilmore (1999:12)’a 

göre hizmet “belli bir müşteri için yerine getirilen gayri maddi faaliyetler” 

şeklinde ifade edilmiş olup; mallardan sonra oluşan müşteri algısında, malda 

bulunmayan soyut birtakım faaliyetleri satın aldığı düşüncesini oluşturan 

durum olarak açıklanmaktadır. Konaklama işletmelerindeki hizmete; balayı 

için bir oteli tercih eden çiftin rezervasyon sırasında gidiş-dönüş uçak 

biletlerinin, oda hazırlanmasının, otel restoranında kendileri için alakart 

restoran rezervasyonunun yapılması hizmetlere örnek olarak verilebilir 

(Schmitt, 1999: 53-54). Emtialaşma olarak da alan yazında yer alan aynılaşma 

durumu hizmetlerin ekonomik evresinde oluşmuştur. Standartlaşmadan 

kaçınmak için işletmeler ürünlerini hizmet ile bütünleştirerek farklılaşmaya 

çalışmışlardır (Kırım, 2006:5; Genç, 2009:53; Kır, 2014:92). 
 

 

2.2.3.1.4. Deneyimler 

Metalardan mallara sonrasında ise hizmetlere geçiş döneminin sonuncu 

halkasını oluşturan deneyimler, akılda kalıcılık ile ölçülmektedir. Hız çağında, 

rekabet ortamının üst seviyede bulunduğu küresel ekonomilerde, işletmeler 

farklılıklarını akılda kalıcılık sağlamak amacıyla hizmetlerini veya ürünlerini 

sahneleyerek deneyim oluşturmaktadır. “Sembolik anlamla yüklü duygu 

durumu” şeklinde de tanımlanan deneyim, satın alma öncesi ve sonrası 

pazarlama faaliyetleriyle yakın iletişim halindedir. Deneyimler bir uyarıcı veya 

teşvik sonucu oluşturmaktadır. Ekonomik değerin devamlılığı olarak ifade 

edilen deneyim, işletmeler tarafından kullanılarak ürünü bir sanat eseri gibi 

tüketiciye sunmasıyla başlayarak, ekonomik değer dizininde konuk olarak ifade 

edilen müşteride anılar bırakarak devam etmektedir (Holbrook, 2006:259; 

Wood ve Masterman, 2007; Wilson vd McIntosh, 2007:75; Chang vd., 

2010:122).   

Mallar maddi varlıklar, hizmetler ise gayri maddi varlıklardır. Bu 

doğrultuda deneyimler akılda kalıcı soyut eylemlerdir. Bir araştırmaya göre, 

kişiler hizmetler ekonomisi evresinde sunulan hizmete maldan daha fazla para 

ödemeye gönüllü olma eğilimindedir. Günümüz koşullarında ise bu durum, 
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kişilerin eşsiz deneyimler yaşamak için hizmetlerden daha fazla harcama 

yapabileceklerini öne sürmektedir (Deligöz, 2016:20). 
 

Deneyimin sonlanmasının ardından kişinin zihninde etkisi 

sürmektedir. Bu etki tüketicinin ürünü tekrar kullanması veya deneyimi 

tekrar istemesi, yakın çevresine deneyiminden bahsederek müşteri 

sadakati oluşturulmasını sağlamaktadır. Deneyimin, deneyimsel 

pazarlama ile piyasaya sunulması tüketiciye unutulmaz deneyimler 

yaşatarak ürün değeri müşterinin zihinde somutlaştırılmaktadır. Aşağıda 

yer alan Tablo 2.9.’da çay örneği verilerek ekonomilerdeki farklılıklar 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 2.9. Farklı Ekonomilerde Bir Bardak Çay Fiyatı (Dirsehan, 2011:15-17) 

Çıktı Emtia Ürün Hizmet Deneyim 

Ekonomi Tarımsal 

Ekonomi 

Sanayi 

Ekonomisi 

Hizmet 

Ekonomisi 

Deneyim 

Ekonomisi 

Değer/Kazanç Çay 

Yaprakları 

Paket Çay Çay 

Bahçesinde 

Çay Servisi 

Kız 

Kulesi’ndeÇay 

İçme Deneyimi 

Eder 5-10 Kuruş 25-30 Kuruş 

(paket,bardak) 

1-2 TL 5 TL üzeri 

 

İlgili tabloda görüldüğü üzere ana ürün olan çayın emtia, ürün, hizmet ve 

deneyim hususları ekonomik sunularındaki farklılıkları biçilen bedel ve sunum 

şekli bakımından değişim göstermektedir. Ödenen ürünün bedeli değil, 

deneyim için ödenen bedel olmaktadır. Bu örneklerde görüldüğü üzere 

geleneksel pazarlama ile ürün, fiyat ve kalite gibi unsurların yerine tüketici 

deneyimini esas alan deneyimsel pazarlamanın önemi ön plana çıkmaktadır. 

Bunun sağlanabilmesi için ise temelde müşterilere yaşatılacak bir deneyimin 

olması gerekmektedir. Örneğin Walt Disney, deneyim işletmesidir. Giriş ücreti 

karşılığında her yaştan kişiye eşsiz deneyimler sunmaktadır. Bu işletme, 

unutulmayacak anılar yaşatarak mal ve hizmet taleplerini tekrar tekrar tüketici 

için deneyim oluşturarak elde etmektedir.   
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2.2.3.2. Ekonomik Değer Dizini  

Ekonomik değer dizini, deneyim ekonomisi içerisinde ilerleyişin ne 

şekilde olduğunu açıklamak amacıyla zamanla oluşmuş bir kavramdır. Bir 

malın müşteriye göre özelleştirilmesi, özelleştirilen bu malın bir hizmete 

dönüşmesini sağlamaktadır. Hizmeti müşteriye göre özelleştirmek ise hizmetin 

kişide olumlu bir müşteri deneyimi oluşmasını sağlamaktadır. Mallar 

müşterilere göre kişiselleştirildiğinde hizmet, hizmetler müşterilere göre 

kişiselleştirildiğinde ise ekonomik değer dizininin üst kısmına ulaşarak 

deneyimin sahnelenmesi olayı oluşmaktadır. Metalarda müşteriye göre bir 

özelleştirme mümkün değildir. Malın veya hizmetin rekabet edilebilirlik için 

farklılaştırılması daha kolaydır (Pine ve Gilmore, 2011:192). 

Pine ve Gilmore (1999)’a göre ekonomik değer dizininde aşağıdan 

yukarıya doğru gidildikçe müşteri memnuniyetine uygun mal ve hizmetlerin 

özelleştirilmesi kolaylaşmaktadır. Hizmetlerini deneyime dönüştürmek isteyen 

işletmelerin öncelikle müşterilerin neler beklediklerini analiz ederek hareket 

etmeleri gerekmektedir. Ekonomik değer dizinini kahve örneğiyle açıklayan 

Pine ve Gilmore (1999), kahve üreticisinden çıkıp (meta), paketlenerek markete 

satılması (mal), kahvenin fincanda servis edilmesi (hizmet), kafe veya 5 yıldızlı 

bir otelin sahile bakan restoranında sunulmasına (deneyim) kadar geçen süreç 

içerisinde kahvenin değeri ve fiyatı gözle görülür bir biçimde artmaktadır. 

Değer dizininde en üstte yer alan deneyim; kişilerin katılımı, duygusal ve 

duyusal tepkiler ve hızlı geri bildirim sağlaması ile de müşteri tercihlerini 

etkilemektedir (Güzel ve Papatya, 2012:112). Gentile vd. (2007:396)’ne göre 

deneyim günümüzde müşteri tercihlerini belirleyen ve müşteriler için ürün ve 

hizmet üretilmesinde karar mekanizmasını oluşturan temel unsurdur.    

 

2.2.4. Deneyimsel Pazarlama Kavramının Tanımı ve Kapsamı 

Uluslararası Deneyimsel Pazarlama Birliği (IXMA, International 

Experiantial Marketing Association) deneyimsel pazarlama kavramını, 

“müşterilere duyusal yollar aracılığıyla markalar, ürünler veya hizmetler ile 

ilişki kurma ve etkileşime girme fırsatı verme” şeklinde tanımlanmıştır 

(Gilmore ve Pine, 2002:88; Uygun ve Akın, 2002:107-122; Tynan ve 

McKechnie, 2009:501-517; Başaran Alagöz ve Ekici, 2014:500-510). 

Deneyimsel pazarlama, bu anlamda tüketicinin ürün ile etkileşimini 

önemsemektedir. Deneyimsel pazarlama, sadece teknolojik gelişmeler ve 
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internetten yararlanılarak müşterilerin ilgisini çekmek değil, yeni işletme 

politikaları ile işletme işleyişinde yeni gelişmeler yapılması olarak da 

düşünülebilir. Deneyimsel pazarlamayla kişilerin zihninde derin, unutulmaz 

anıların oluşturulması amaçlanmaktadır. Tüketici deneyimleri ve bu kavramın 

önemi çok boyutlu olarak birçok kaynakta ele alınmıştır (Pine ve Gilmore, 

1998:98; Schmitt, 1999:53-67; Oh vd., 2007:119-132; Çeltek, 2010; Same ve 

Larimo, 2012:481; Çetin ve İstanbullu Dinçer, 2014; Tümer Kabadayı ve 

Koçak Alan, 2014:203-217; Kara ve Çiçek, 2015:13-15; Özmen, 2016:300).  

Buhar makinelerinin kullanımı ile başlayan Birinci Sanayi Devrimi’nin 

ardından Henry Ford adıyla zihinlerde yer eden İkinci Sanayi Devrimi, kitlesel 

pazarlama kavramının yaygınlaşmasıyla yerini Üçüncü Sanayi Devrimine 

bırakmıştır. Ardından internetin doğuşu ve sunduğu değişim Dördüncü Sanayi 

Devrimi ile günümüzde yeni pazarlama anlayışlarının oluşmasına ve öncekileri 

etkisiz kılarak yeni kuralların tüm sektörlerde gerekli kılınmasını sağlamıştır 

(Berry vd., 2002:85; Andersson, 2007:49; Saltık, 2011:35; Same ve Larimo, 

2012:481; Tsung ve Yun, 2012:47-64). Deneyimsel pazarlama kavramı 

hakkında ilk araştırma yapan isimlerin başında pazarlama profesörü Betty 

Schmitt gelmektedir. Schmitt (1999:55)’e göre deneyimsel pazarlama, “ürünün 

fonksiyonel özellikleri ve faydaları yerine müşterinin deneyimlerini anlamaya 

odaklanarak müşterinin ürünün hangi özelliklerini çekici bulduğunu ortaya 

çıkartmaktadır” (Odabaşı, 2004:12-13; Yalçın vd., 2008:82-89). 

Deneyimsel pazarlamada ürünü veya hizmeti satın alma öncesi, satın 

alma anı ve sonrası dahil olmak üzere deneyim oluşturma süreçlerinde tüketici 

odaklı hareket edilmektedir (Schmitt, 2005:52). Pine ve Gilmore (2011) 

deneyimsel pazarlamayı, kişilerin deneyim satın aldıklarında, hatıralarında 

kalacak hoş anıları da satın aldıklarını ve bu yolla işletmelerin müşteriler ile 

kişisel ilişki kurulan oluşumlar olarak açıklamıştır. Kotler (2017:30)’a göre 

deneyimsel pazarlama tüm satıcıların hizmet sunduğu ortamda müşterilerin 

hafızalarından silinmeyecek bir deneyim elde edebilmektedir.  

Son yıllarda dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak 

pazarlama alanında da değişiklikler, yeni trendler ve yaklaşımlar meydana 

gelmiştir. Bu değişimin meydana gelmesinde bireyselciliğin artması, 

etkileşimlerin hız kazanması, deneyim yaşamak isteyen müşteri profillerinin 

oluşması, yoğun rekabet ortamının etkisiyle yeni medya araçları ve 

ortamlarının oluşması gibi nedenler etkili olmuştur. Günümüzde markalar 
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tüketiciyle sürekli etkileşim halinde olma gereği duyarken, duyusal ve 

deneyime dayalı pazarlama stratejilerinin gelişmesini sağlamıştır (Günay, 

2008:66; Güzel ve Papatya, 2012:110; Küçüksaraç ve Küçüksaraç, 2014:726; 

Küçüksaraç ve Sayımer, 2016:75).  

Deneyimsel pazarlama, deneyim ekonomisinin bir parçası olmakla 

birlikte otomotiv sektöründen sağlık sektörüne, kozmetik sektöründen turizm 

sektörüne kadar birçok ürün ve hizmetin pazarlama kampanyalarında 

kullanılmaya başlanmıştır. Pine ve Gilmore (1998) mal ve hizmet 

pazarlamasından deneyim pazarlama anlayışına doğru tüketici deneyimini 

temel alan stratejik gelişmelerin olacağını ifade etmiştir. Deneyimsel pazarlama 

ile ürünlerin fiziksel özelliklerinden çok, elde edilen sonuçlara yönelik 

duygulara hitap edilmektedir (Williams, 2006; Torlak ve Altunışık, 2007:1-29; 

Günay, 2009; Kazançoğlu vd., 2011:233; Lee ve Chang, 2012:104; Altunel ve 

Erkurt, 2015:214; Güney ve Karakadılar, 2015:131-133). Bu kapsamda 

deneyimsel pazarlamaya geçmek isteyen işletmelerin benimsemesi gereken 

yenilikleri şu maddelerle açıklamak mümkündür (Saltık, 2011:34):  

 

• İşletmenin benimsemiş olduğu vizyon ve misyona uygun yenilik ve 

pazarlama olanaklarını tanımlamak, 

• Sektör ve pazar analizi ile işletmenin konumunu belirlemek, 

• Gelecekteki konumunu belirlemek için amaçlar ve plan hazırlamak, 

• Sınırlarını (işletmenin yapamayacaklarını) belirlemek, 

• Uygulama yeteneklerini geliştirerek hız ve esnekliği arttırmak, 

• Çevresel faktörlerin analizini yapmak, 

• İşletmenin stratejik amacını formüle etmek, 

• Yukarıdaki maddeleri doğru uygulayarak işletmeyi iyi yönetmek. 

 

İşletmelerin öncelikle kendilerini iyi analiz etmeleri, pazara ne 

sunduklarını ve müşteri beklentilerinin ne olduğunu çözümlemeleri 

gerekmektedir. Klasik reklam ve tutundurma çabalarına servet harcamadan 

müşterilere şeffaflıkla ne olduklarını ve ne sunduklarını gösterebilecekleri 

deneyim alanı oluşturmaları gerekmektedir.  

Pine ve Gilmore (2011) giriş ücreti olmayan bir ekonomik çıktının 

deneyim oluşturmayacağını, örneğin; 1980’li yıllardan itibaren otel 

işletmelerinde bulunan spor salonlarının ücretsiz olmasına karşın kullanımın 
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düşük olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında otel içerisinde ücret karşılığı 

hizmet veren spa ve masaj salonlarının alan içinde alan oluşturarak ve deneyim 

sunmaları otellere çekicilik katmaktadır. Dubai’deki Burj Al Arab veya 

Türkiye’deki Mardan Palace gibi otellerin giriş ücreti ile otelde konaklayanlar 

dışındaki kişilere de gezinti hizmeti vermesi, turistlerin gelecekte yaşayacakları 

deneyime değeceğine inandırmaktadır (Saltık, 2011:35).   

Bilgi teknolojilerinin hız kazanmasıyla markaların rekabet koşulları ve 

farklılaşma olmadan piyasa içerisinde yer edinmeleri zorlaşmaktadır. 

Pazarlama iletişim kanalları geleneksel pazarlamadan modern pazarlamaya 

geçişle birlikte çeşitlenerek müşterileri etkilemek için birçok yol sunmaktadır. 

Deneyimsel pazarlamanın temel bileşeni, deneyimdir. Bunu sağlamak için 

işletmeler tüketicilere özel alanlar, atmosferler, yeni yerleşim düzenleri gibi 

farklı uyarıcılardan da yararlanarak tüketicilerin bu uyaranlara karşılık 

vermelerini ve aktif katılım sağlayarak deneyimden zevk, eğlence, mutluluk 

gibi duygular hissetmelerini amaçlamaktadır (Altunışık vd., 2006:167; 

Akyıldız, 2010:22; Kırcova ve Erdoğan, 2017:651). 

Deneyimsel pazarlamanın önemini arttıran diğer bir faktör ise hedonik 

tüketici olarak ifade edilen tüketicinin duygulardan, duyulardan ve hayallerden 

de etkilendiğini kabul eden tüketici profilinin benimsenmesidir (Hirschman ve 

Holbrook, 1982:91; Çetin, 2012:5; Konuk, 2013:20; Bahçecioğlu, 2014:55). 

Deneyimsel pazarlamanın odak noktasını müşteri deneyimi oluşturmaktadır. 

Deneyim müşterilerin ürün hakkında bilgi edinmesiyle başlar, satın alma 

kararından sonra ürünün bıraktığı etkiyle devam eder. Bu sebeple deneyimsel 

pazarlama bir süreç olarak düşünülmektedir (Berridge, 2007:122; Ekici, 

2012:35). Deneyimler fonksiyonel değerler yerine duyusal, duygusal, bilişsel, 

davranışsal ve ilişkisel değerler sunmaktadır (Genç, 2009:58). Deneyimsel 

pazarlama, müşteri ile marka arasındaki bağı daha bütünsel olarak ele 

almaktadır. Deneyimsel pazarlamayı benimseyen işletmeler ve bu işletmelerin 

deneyimsel pazarlama kapsamındaki uygulamaları aşağıda örneklendirilmiştir 

(Akyıldız, 2010:16; Çeltek, 2010:70; Dirsehan, 2010:15-20; Uygur ve Doğan, 

2013:34; Walt Disney World, 2013; Bahçecioğlu, 2014:73; Kır, 2014:99; 

Kadirhan, 2014:87; Çelik ve Gökçe, 2015:32; Şahin, 2015:41; Kara, 2015:20; 

İnce, 2015:53-70; Çiçek, 2015:60): 

• Starbucks kahve zincirinin çevreye kahve kokusu yayarak bilinç 

altına vermiş olduğu mesajlar, mekân tasarımı, görsel malzemeler, 
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değişik kahve türlerini gösteren posterler, kahve çekirdeklerinin 

sergilenmesi, sadece kahve içme ihtiyacını karşılayamamakta, 

müşterinin beş duyusuna da hitap eden bir deneyim sunmaktadır. 

• Harley Davidson yönetim ekibi takım elbiseli yönetici profili yerine, 

sanki yeni sürüş deneyiminden gelmiş gibi bir giyim tarzı 

yansıtmaktadır. 

• Frankfurt’ta bulunan SEB Bank’ta müşterilerine sıradan bir banka 

müşterisi gibi değil, banka içerisine girdiklerinde kişisel olarak 

karşılanıp koyu renk ahşap zemine sahip hafif müzikli, ikram edilen 

kahve eşliğinde ücretsiz internet veya gündeme ait haberlerin olduğu 

televizyon karşısında hizmet vermektedir. 

• İngiltere’de bulunan Penguin yayınevinin My Penguin adlı basımında 

ön kapak bulunmamakta ve alıcının kendine ait kitap kapağı 

tasarlayıp basımı sağlanmaktadır. 

• Büyükçekmece gölünü gören bir alanda tasarlanan Sancaklar 

Camii’nin mimaride farklı bir deneyim sunarak, tavan ve duvarların 

yerin altında bir bütün olarak tasarlanması alışılagelmişin dışında bir 

yapıyı oluşturur. Mütevaziliği, alçak gönüllülüğü, arınmışlık 

hissiyatını güçlendirmek için tasarlanan bu farklı camii tarzı klasik 

Osmanlı camii yapılarından farklılığıyla dikkat çekmektedir. 

• Çin, Pekin’de bulunan Liyuan Kütüphanesi doğa içerisinde ve 

doğadan elde edilen malzemelerle bulunduğu konuma uyum 

sağlayarak tasarlanmıştır. Mimarın doğayla iş birliği yaparak tinsel 

enerji akışını, yalnızlık deneyimini, doğa içinde karmaşadan 

uzaklaşma deneyimiyle gelen ziyaretçilerin sadelik içinde doğayla 

uyumlu farklı deneyim sunmayı hedeflemektedir. 

• Japonya, Tokyo’da bulunan Fuji Anaokulu, 500 öğrenci için dev bir 

oyuncak gibi tasarlanan yapısı, çocukların rahatça koşmaları için oval 

biçimde inşa edilmiştir. Keskin mekân ayrımları bulunmayan bu 

okulu mimar, başı ve sonu olmayan bir mekân olarak tasarlamıştır. 

Alanda bulunan ağaçların da yapıyla bir bütün olarak konumlandığı, 

klasik eğitim anlayışının hâkim olmadığı bu anaokulunda çocukların 

hissiyatları ve bedenlerini kullanarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 

Bu okul, çocukların birbirlerine yardım ederek kollektif bir deneyimi 
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yaşadığı, doğanın mekânın içerisinde olduğu ve mekân sınırlarının 

yok edildiği çocuklar için sınırsızlık kavramıyla deneyim odaklı bir 

kurumdur.  

• Walt Disney şirketinin Walt Disney World Resort oteli için yapmış 

olduğu “Benim Disney Deneyimim (My Disney Experience)” isimli 

mobil uygulamayla misafirlerinin katılmış olduğu deneyimlerin 

keşfedilmesini sağlamaktadır. 

• Nissan marka otomobil üreticileri, “Nismo” isimli akıllı saat 

teknolojisiyle sürücü ve araç ile eş zamanlı veri paylaşımı 

sunmaktadır. 

• Maldiv’lerde bulunan özel su altı akvaryum restoranı suyun altında 

balıklarla yemek yeme deneyimi sağlamaktadır. 

• Turkcell Süperonline internet sağlayıcısı fiber internet 1000 Mbps 

hızının hayata kattığı kolaylığı ve keyfi uygulamalı olarak 2014 

yılında yaşatmak için “Fiber İnternet Deneyim Odası” tasarlayarak 

farkı potansiyel kullanıcılara uygulamalı olarak görme fırsatı 

sunmaktadır.  

 

Deneyimsel pazarlama ile tüketicilere “kendilerini özel hissetme” 

duygusuyla marka sadakati aşılanmaktadır (Altunışık, 2007; Aydın, 2014:20). 

Odabaşı (2004:45) deneyimsel tüketimi, bir yaşam zinciri içerisinde tüketicinin 

katıldığı, içinde bulunduğu ve tükettiği olay veya olaylar zinciri olarak 

tanımlamıştır. Ürünlerin farklılaşması kapsamında kullanılan deneyimsel 

pazarlamada eğlence, esneklik ve estetik gibi unsurlar kullanılarak ürün veya 

hizmetler farklılaştırılmaktadır. Müşteriyle karşılıklı iletişim halinde olma, 

böylece müşteriyi kendine bağlama ve ömür boyu müşteri memnuniyeti 

sağlama süreci olarak da deneyimsel pazarlama uygulanmaktadır (Schmitt, 

2000:45).  

Deneyimsel pazarlama ile ürün ve hizmette duyusal ve duygusal tatmin 

hedeflenmekte, böylece deneyimler malların önüne geçmektedir. Örneğin; ilk 

kez yenilen egzotik bir meyve hep hatırlanır veya gidilen bir safari turunda 

edinilen deneyimler arkadaş çevresine anlatılır ve böylelikle karşılıklı 

etkileşimler gerçekleşir. Böylece deneyimler insan nezdinde malların önüne 

geçer (Kazançoğlu vd., 2011:232; Verissimo ve Loureiro, 2012:297; Başar ve 

Hassan, 2015:77; Altunel ve Erkurt, 2015:215; Tunç, 2017:16). Deneyimsel 
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pazarlamayı benimseyen işletmelerin genel olarak pazar amaçları şu şekildedir 

(Smilansky, 2009:18):  
 

• Marka kişiliğini hayata geçirmek, 

• Ağızdan ağza pazarlamayı aktif hale getirmek,  

• Zihinlerde kalacak, iz bırakacak marka deneyimi oluşturmak, 

• Mevcut kitleyi geliştirip daha büyük bir kitleye hitap etmek, 

• Markaya odaklanmak, 

• Müşteri sadakati ve bağlılığını arttırmak. 
 

1920’li yıllardan günümüze kadar gelişim gösteren pazarlamada, ilk 

olarak “üretim, ürün ve satış” ile pazarın nabzını tutmanın önemli olmadığı 

klasik anlayış değişerek, yeni yaklaşımlarla deneyimsel pazarlamada müşteri 

deneyimi odak nokta olmuştur (Yalçın vd., 2008:83). Yuan ve Wu (2008) 

deneyimsel pazarlamayı tüm işletme faaliyetlerinin bütünsel yaklaşım ile 

tüketicilerin deneyime katılmaları için işlevsel bir süreç olarak nitelendirmiştir 

(Hoch, 2002:448). Son olarak; deneyimsel pazarlama, tüketici deneyimlerine 

odaklanmak, tüketime bütünsel bir deneyim gibi yaklaşmak, tüketimin hem 

rasyonel hem de duygusal yönlerinin farkına varmak, seçmeli yöntemler 

kullanmak gibi ayrım noktalarıyla diğer pazarlama anlayışlarından 

ayrılmaktadır (Deligöz, 2016:33-34). 
 

2.2.5. Deneyimsel Pazarlama Modülleri 

Deneyimsel pazarlama modülleri beş başlık altında yer almakta olup, 

deneyim yaşatmak isteyen işletmeler müşterilerine bu modülleri kullanarak 

deneyim sürecini planlamaktadır. Deneyimsel pazarlama modüllerinin uyumlu 

ve bir arada kullanılması gerekmektedir (Schmitt, 2003:43; Crosby ve Johnson, 

2007:22). Birbirinden farklı modüller olarak görünse de tüketici gözünde 

bunlar bütünsel olarak ayırt etmenin güç olduğu bir senaryo gibi 

planlanmaktadır. Deneyimsel pazarlama modülleri farklı deneyimleri 

algılamak, hissetmek, düşünmek, faaliyette bulunmak ve ilişkilendirmek adına 

beş duyu organıyla bağlantılıdır. Deneyim modüllerini duyusal, duygusal, 

düşünsel, davranışsal (eylemsel) ve sosyal (ilişkisel) deneyimler 

oluşturmaktadır. Ürün veya hizmet deneyimi olumlu sonuçlar doğuran bir süreç 

oluşturmaktadır. Tüketici deneyimleri arttıkça müşteri bağlılığı artacak ve bu 

durum tekrar eden satın alma davranışlarını oluşturacaktır (Brakus vd., 



 

Merve OSKAN, Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU | 46 

 

2009:53; Barnes vd., 2014:124; Nadzri ve Musa, 2014:440; Karaman, 

2015:48). Deneyimsel modüller arasındaki stratejik ilişkiler ve türleri Şekil 

2.3.’te gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3. Stratejik Deneyimsel Modül ve Türleri (Schmitt, 1999; Sheu vd., 2009) 
 

Şekilde görüldüğü üzere deneyimsel pazarlamanın başlangıcını bu 

modüller oluşturmaktadır. Bu modülleri duyusal (sense) deneyim, duygusal 

(feel) deneyim, düşünsel (think) deneyim, eylemsel (act) deneyim ve ilişkisel 

(relate) deneyim oluşturmaktadır (Schmitt, 1999:60; Sheu vd., 2009:8488; 

Alagöz ve Ekici, 2014:502; Uşaklı, 2016:44; Bayhan, 2016:15). Schmitt (1999) 

beş farklı deneyim modülünü “Stratejik Deneyim Modülleri (SEMs)” olarak 

isimlendirmiştir. Müşterilerin yaşadıkları eşsiz deneyimler müşteri bağlılığı ile 

ilişkilendirilmektedir. Bunun için ise müşteriler ile deneyimsel modüller 

aracılığıyla akılda kalıcılık oluşturulması hedeflenmektedir.  

 

Deneyimsel 

Modüller 

Duyusal Deneyim, Görme, İşitme, 

Dokunma, Tatma, Koklama 

 (Dekorasyon, Yemek, Havuz) 

Duygusal Deneyim, Hislere ve Ruh 

haline hitap eder. 

(Misafirperver personel, Nezaket vd.) 

Düşünsel Deneyim, 

Yaratıcılık ve Bilişsel 

Fonksiyonlara hitap eder. 

(Sağlık, Konsept vd.) 

Davranışsal Deneyim, 

Davranışlara ve yaşam tarzına 

hitap eder. (Masaj Sauna vd.) 

 
Sosyal (İlişkisel) Deneyim, Kültürel 

ve Sosyal gruplara hitap eder. 

(Kişinin kendisini eşsiz hissetmesi) 

Müşteri 

tatminini 

ölçmek 

için 

faktörlerin 

analizi 

Müşteri 

Bağlılığı: 

Yeniden 

satın alma 

isteği 

Övme ve 

tavsiye 

etme isteği 

Çapraz-

satın alma 

isteği 

Demografik 

Özellikleri 

Cinsiyet, Medeni durum, 

Yaş, Eğitim düzeyi, Gelir 

düzeyi, Tatilin kiminle 

yapıldığı, Konaklama türü, 

Meslek. 
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2.2.5.1. Duyusal Deneyim 

Duyusal deneyim, ürün veya hizmetin tüketicide estetik açıdan çekici ve 

güzel bulunmasıdır. Bunu gerçekleştirirken tüketici algılamayı diğer bir 

ifadeyle görme, tatma, duyma veya koklama eylemini gerçekleştirmektedir 

(Kır, 2014:114). Duyusal deneyim tüketicinin markayla ilgili pozitif duygusal 

deneyim ve güçlü duyguların oluşturulmasıyla ilgilidir (Deligöz, 2016:36; Yu 

ve Ko, 2012:9).  

Görme, tat alma, duyma, dokunma ve koklama duyularının 

kullanılmasıyla tüketici zihninde olumlu imaj oluşturulması duyusal deneyimi 

ifade etmektedir. Schmitt (1999)’e göre deneyimsel pazarlamada duyusal 

deneyim modülü kullanılarak tüketiciyi motive etmek, mal ve hizmetlerin 

farklılaştırılmasını sağlamak ve ürünlere değer katmak için kullanılabilir. 

Örneğin; Jaguar markası tüketicinin görme duyusunu, Porsche markası ise 

tüketicinin dokunma duyusunu hedef almaktadır. Koklama ve dokunma 

duyusunu ise en fazla kullanan işletmeler kozmetik veya Madame Coco, 

English Home gibi ev tekstili markalarıdır. Tüketici mağazaya girdiğinde güzel 

kokular yayılması, tüketiciyi tüketime yönlendirmektedir. Arıkan ve Saltık 

(2011:101)’a göre İtalyan restoranından İtalyan yemeklerinin kokusu ve hoş 

İtalyan müzikleri eşliğinde sunulan şık hizmet duyu organlarına hitap ederek 

tüketici tatmini sağlamaktadır.  

Deneyimsel pazarlamanın duyusal deneyim modülünü kullanan bir diğer 

sektör de turizm sektörüdür. Otelcilik sektörü dış mimarisinden oda 

dekorasyonuna, restoran hizmetlerinden animasyon eğlencelerine kadar birçok 

duyusal organa hitap eden entegre bir sektördür. Turizm sektöründe deneyimsel 

pazarlamanın etkili kullanımı ile tekrar seyahat etme, müşteri memnuniyeti, 

övgü, müşterilerin kendini otele ait hissetmesi duyguları oluşturulmaktadır 

(Demirtaş, 2017:51). Yeni Zelanda yapmış olduğu pazarlama ve halkla ilişkiler 

kampanyalarıyla turizm gelirlerini 1.6 milyon eurodan 2.4 milyon euroya 

çıkartmıştır. Turizm kampanyalarında yapmış oldukları “%100 Saf Yeni 

Zelanda” kampanyasıyla potansiyel tüketicinin doğal güzellikleri görme hissi 

yerine bunun bir parçası olmasını isteyerek bir deneyim oluşturmuşlardır. 

Afişlerde gösterilen doğal güzelliklerle müşterilerin geldiklerinde hangi 

deneyimleri yaşayacakları reklam kampanyasıyla birleştirilmiştir 

(www.tourismzealand.com, 2018).   
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Duyusal deneyim ile estetik duygusunun kullanılması heyecan ve 

müşteri tatmini sağlamaktadır (Gentile vd., 2007:398; Tomas ve Barutçu, 

2017:151). Duyular arasındaki sinerji yoğunluğunun yüksek olması tüketici 

deneyiminin karşı konulmazlığını arttırmaktadır. Norveç’te tamamen buzdan 

yapılan Alta Igloo Hotel müşterilere estetik gelerek unutulmaz deneyimler 

yaşatmaktadır. 2000 metrekare içerisinde olan bu otelde odalar, yataklar 

tamamen buzdan yapılmıştır. Müşteriler bu otelde konakladıklarında -30 derece 

soğukta ren geyiği derisinden yapılmış tulumlar giyerek uyumaktadır. Görsel 

deneyimin ön planda olmasının yanında diğer duyusal deneyimlerden de 

yararlanılmaktadır (Deligöz, 2016:40). Öte yandan Chrysler otomobil 

markasının kendine has olduğunu tüketici zihnine yerleştiren “en mükemmel 

araba sesi” sloganı bir diğer duyusal deneyime örnektir. Koku hafızasının bir 

yıl sonra bile %60 hatırlanıp tüketici davranışını etkilemesi, klasik sabun 

kokusunun kişide çocukluk yıllarına dönme hissi vermesi diğer bulgular 

arasındadır (Pınarbaşı ve Aysuna-Türkyılmaz, 2017:18). Bu sebeple birçok 

marka mağazaları akılda kalıcılığı arttırmak ve deneyim oluşturmak için 

kendilerine özel mağaza kokuları oluşturmaktadır. Bir diğer duyusal deneyim 

ise duyma eylemine yönelik deneyimsel pazarlama kapsamında akılda kalıcılık 

sağlamaktır. Coca Cola markasının reklamlarında sürekli olarak kutu kolanın 

açılma ve gaz sesinin duyulması sosyal hayatta bile duyulduğunda akla 

markanın gelmesini sağlamaktadır (Ekici, 2012:22; Güzel, 2013:230; Gülmez, 

2017:63).  

Krisha vd. (2016:142-143)’nin yapmış olduğu çalışmaya göre görsel 

reklamlarda kullanılan yiyeceklerin yanında bulunan kaşık veya çatalın sağ 

veya sola doğru olması dahi tüketici zihninde fark oluşturmaktadır. Sağ yönde 

duran kaşık gibi gereçlerin tüketicide olumlu bir etki oluşturduğu, zihinsel 

simülasyonu etkileyerek satın almaya ittiğini belirtmiştir. Unilever, bakım 

ürünlerini tasarlarken ambalaj ve dokunma duyusunu etkilemeye özen 

gösterdiklerini belirterek “tüketicilerimizin bazen saç derisine değen bir 

şampuanın, bazen de avucuna dokunan bir ambalajın meydana getirdiği hisle 

uğraşıyoruz” şeklinde deneyim sunduğundan bahsetmiştir. Dokunma ve tatma 

tüketici ile marka arasında bağ kurulmasını sağlamaktadır. Türk Hava Yolları 

firmasının 2018 yılında Doktor Mehmet Öz ile yapmış olduğu “beş duyu” 

reklam kampanyası “Gör, duy, tat, kokla, dokun” sloganıyla izleyenlerin 

bilinçaltını harekete geçirmeyi amaçlayarak, firma ile çıkılacak yolculukların 
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sonucunda izleyenlere duyulara yönelik farklı deneyimler sunulacağı mesajını 

vermektedir (www.campaigntr.com). 

 

2.2.5.2. Duygusal Deneyim 

Duygusal deneyimde amaç tüketici gözünde ürün veya hizmet ile ilgili 

pozitif duygusal deneyimler oluşturmaktır (Gentile vd., 2007:399). Schmitt 

(1999:61)’e göre duygusal deneyim tüketici ruh halinde olumlu bir değişim 

gösterilmesini sağlayan, müşterinin duygusal olarak neye ihtiyaç duyduğunu 

önceden tespit eden, müşteriye karşı empatiyle duygu uyandıran deneyim 

modülüdür. Örneğin; Clinique kişisel bakım markasının 2007 yılında çıkartmış 

olduğu yeni kokusu “Mutlu”, satın alma noktalarında ismi güçlendiren video 

ve mesajlarla ürünün kullanılmasıyla mutluluk duygusuna erişileceğini 

yansıtmıştır. Videolarda kravatlı bir kişinin iş yerinde yorgun ve bıkkın olduğu 

anda “mutlu” ürününü sıkmasıyla ruh hali değişimi tüketiciye yansıtılmıştır. 

Sheu vd. (2009:8488)’ne göre Nike spor ekipman ve giyim markasının “Just 

Do It” isimli kampanyası başarısızlık korkusu olmadan hissini uyandırıp 

tüketicilerin duygularından yararlanarak deneyim oluşturmaktadır.  

Artan rekabet ortamından ürün veya hizmetlerin tüketici zihninde 

duygusal olarak yer etmesi etkin bir geri dönüş sağlamaktadır (Ekici, 2012: 22).  

Richins (1997: 34) altı farklı çalışmayı inceleyerek on altı adet temel deneyim 

duygusu olduğunu tespit etmiştir. Bu duygular, kızgınlık, memnuniyetsizlik, 

endişe, üzüntü, korku, utanç, kıskançlık, yalnızlık, duygusallık, tutku, sakinlik, 

memnuniyet, iyimserlik, sevinç, heyecan, suçluluk, gurur ve heves şeklinde 

sıralanmıştır. Duygusal deneyim ile tüketici ve marka arasında güçlü bir 

duygusal bağ kurmak amaçlanmaktadır. Bunun için işletmeler tüketici ile 

empati kurarak strateji geliştirmektedir (Schmitt, 1999:854; Odabaşı, 

2004:280; Kır, 2014:114; Aydın, 2014:27; Çiçek, 2015:53). 

 

2.2.5.3. Düşünsel Deneyim 

Düşünsel deneyimde amaç, tüketiciyi düşünmeye yönlendirmektir 

(Bayhan, 2016:15). Düşünme, tüketicilerin özgünlüğe yönlendirildiği bilişsel 

ve problem çözme deneyimini yaşatan zihinsel yöndür. Bu yolla tüketiciler, 

iletilen mesajların ürün veya hizmetle ilgili diğerlerinden farklı yönlerini ortaya 

koymuş olurlar. Düşünsel deneyim ile tüketici uyarılarak, onun ürün veya 

hizmet hakkında tekrar değerlendirme yapmasını sağlamak, dikkatini çekmek, 
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onu teşvik etmek ve isteklendirmek amaçlanmaktadır. Tüketicinin ürün veya 

hizmet ile ürünün kendilerine neler katacağını düşünmesi sağlanmaktadır. Nike 

firması ID kampanyası ile internet sitelerinde tüketicilerin kendi isteklerine 

göre ayakkabı tasarlamalarını sağlayarak tüketicilerin doğrudan markanın 

içerisinde yer almaları için bir oluşum gerçekleştirmiştir. Schmitt (1999:138), 

düşünsel deneyim oluşturma ilkesini tüketicileri şaşırtmak, onların ilgisini 

çekmek ve düşüncelerini harekete geçirmek olarak tanımlamıştır. Düşünsel 

deneyim gelişen teknoloji imkânlarıyla birlikte birçok işletmenin kullanmaya 

başladığı deneyimsel pazarlama boyutudur (Deligöz, 2016:46).  

Müze ve ören yerlerine düşünsel deneyim boyutu kapsamında yapılan 

çalışma sonucunda müze ziyaretlerinin kültürel gelişime olumlu katkılar 

sağladığı tespit edilmiştir (Konuk, 2013:46; Güzel vd., 2015:558). Kültürel 

gelişim açısından düşünsel deneyim yaşanması ziyaret edilen yerin farklı 

yönlerinin kişi tarafından algılanmasına da olanak sağlamaktadır. Schmitt 

(1999:150) tüketicilerin özgün düşünmeye yönlendirilmesinde önemli etkenler 

olarak; etkili bir düşünsel deneyim için tüketicilerin kışkırtılmaları, ilgilerinin 

çekilmesi ve şaşırtılmaları gerektiğini belirtmiştir. Bazı online oyunların, 

kullanıcıları zorlayarak parkurları geçmeleri için düşünsel becerilerini 

kullanmalarını sağlamak düşünsel deneyime örnektir. Ayrıca Tura Turizm’in 

Efes turlarında sergilemiş olduğu tiyatro gösterileri turistlerin antik dönem 

yaşamı hakkında düşünsel deneyim yaşamalarını sağlamaktadır (Saltık, 

2011:42; Başar ve Hassan, 2015:12). Tüketicilerin toplumsal hassasiyetleri göz 

önüne alınarak hazırlanan düşünsel deneyim uygulamalarının oluşturulması 

ayrıca önemlidir. Siyahi bir çocuğun reklam kampanyasında oynadığı İsveç 

merkezli giyim markası H&M siyahi çocuğun giymiş olduğu sweatshirt 

üzerindeki sloganın “Coolest monkey in the jungle” yazısıyla ırkçılık yaptığı 

gerekçesiyle büyük eleştirilere sebep olmuştur. Bu sebeple toplumların 

hassasiyeti gibi durumların iyi analiz edilip bilişsel deneyim oluşturulması 

gerekmektedir (https://www.standard.co.uk).  

 

2.2.5.4. Davranışsal Deneyim  

Davranışsal deneyimler duyusal, duygusal, düşünsel ve ilişkisel 

deneyimlerin bütünüdür. Tüketicilerin yaşam tarzlarını inceleyerek, onların 

alışmış oldukları rutine renk katmak için sunulabileceklerini tasarlamaktadır. 

Davranışsal deneyim, tüketicilerin davranış ve yaşam biçimleriyle ilgilidir. 
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Davranışsal deneyim için analitik ve rasyonel yaklaşımlarla genelde 

motivasyon verici, ilham sunan ünlü isimlerden yararlanılmaktadır. Örneğin, 

Gillette Mach3 markası erkek tüketicilerinin fiziksel traş deneyimine 

odaklanarak ünlü isimleri reklam kampanyalarında kullanmaktadır (Arıkan 

Saltık, 2011:42; Kır, 2014:117-118). 

ABD’de süt içimini arttırmak amacıyla Martha Stewart gibi halk 

tarafından sevilen ve görüşleri kişilerce değer gören birinin kullanılması ile 

etkileşim sağlayarak eylemsel deneyim oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu 

bakımdan davranışsal deneyimlerle; duyusal, duygusal ve düşünsel deneyimler 

farklı olarak kişilerin yaşam biçimlerini değiştirmeye yönelik eylemler 

sağlanması amaçlanmaktadır (Schmitt, 1999:68; Tümer Kabadayı ve Koçak 

Alan, 2014;Uşaklı, 2016:43; Çiçek, 2015:51; Kara ve Kimzan, 2016:76).  

Davranışsal deneyim tüketicilerin yaşam tarzlarını eleştirel gözle izleyip 

üzerinde çalışmaktadır (Uygur ve Doğan, 2013:35; Konuk, 2013:41; Başar, 

2015:15; Bayhan, 2016:17). Diğer bir örnek olarak ise Apple firması, iPad 

ürününü piyasaya sunarken tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını inceleyip en 

istenilene uygun biçimde tasarlamıştır. 2010 yılında Bridgestone’un emniyet 

lastiği reklam kampanyasında motive edici olması için ünlü isimleri kullanarak 

araba tekerleğini emniyet kemeri şeklinde göstermesi, tüketici için hayati önem 

taşıdığı mesajını vermektedir (Deligöz, 2016:52).   

 

2.2.5.5. Sosyal (İlişkisel) Deneyim  

İlişkilendirme eylemi kullanılarak duyusal, duygusal ve düşünsel 

deneyimler dikkate alınarak ait olma duygusunu ortaya çıkartmak 

amaçlanmaktadır (Yuan ve Wu, 2008). Tüketiciler çoğunlukla gerçek benlikleri 

olmayan, olmak istedikleri benliklerle ilişkilendirilerek bağlantı kurulmakta 

böylelikle ürün ile tüketici ilişkilendirilmektedir. Tüketicilerin bir grubun 

parçası olmak istemesi ve ait olma duygusu hedeftir (Nagasawa, 2008:314). 

Örneğin; Harley Davidson motosikletleri bir yaşam tarzını yansıtmaktadır. Bu 

motora sahip olan tüketiciler bir topluluğun parçası ile güçlü bir bağ hissederler. 

“Harley ruhu” olarak da ifade edilen geleneksel motor yarışlarına veya 

gezilerine katılmak ve Milwaukee’de toplanmak “ailenin bir parçası” olmayı 

hissettirmektedir. Tüketicilerin olmak istedikleri sosyal gruplar, kendilerini 

özdeşleştirdikleri ünlü isimler veya markalar sosyal kimlikler bakımından 

önem taşımaktadır. Bu sebeple tüketicinin tekrar satın almayı isteyeceği ve 
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çevresine önereceği varsayılmaktadır (Chang vd., 2012:8448- 8449; Kara ve 

Kimzan, 2016:44; Bayhan, 2016:18).  
 

2.2.6. Deneyim Piramidi 

Schmitt (1999) tarafından geliştirilen Stratejik Deneyim Modülleri, 

deneyim piramidiyle ürün ve hizmetlerde deneyimselliği destekleyen bir model 

olarak ortaya çıkmıştır. Deneyim piramidi deneyimi iki temel unsur açısından 

incelenmektedir. Bunlar; müşteri deneyimi ve ürünün temel esaslarıdır. Piramit 

yaklaşımı ürünün deneyimsel olarak bireysellik, orijinallik, hikâye, çoklu 

duygusal algılama, zıtlık ve etkileşimden oluşan altı temel esası önermektedir. 

Bu piramide göre her bir düzey tüketicide farklı bir algı oluşturmaktadır. 

Deneyim piramidi yaklaşımı açısından bireysellik; bireye uygun çeşitlendirme, 

müşteriye uyarlayabilme ve hizmeti çeşitlendirebilmeyi kapsamaktadır. 

Orijinallik; güvenilirlik, gerçekçilik, görsel uyum, kültürel estetik 

sürdürülebilirliğini içermektedir. Hikâye; ürünün önemi, anlamı ve temasını 

içerir. Çoklu duyusal algılama; ürünün mümkün olduğunca beş duyu ile beraber 

denenmeye sahip olması anlamındadır. Bütün duyusal uyarıcılar uyum 

içerisinde doğal olmalıdır. Zıtlık ise müşterinin bakış açısından farklı olmayı 

ifade etmektedir (Deligöz, 2016:59-60). Deneyim piramidi aşağıda Şekil 2.4’de 

gösterilmiştir: 
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Zihinsel Düzey  

    

      

Duygusal Düzeyi    

 

 

Entelektüel Düzeyi  

 

Fiziksel Düzeyi   

 

Motivasyon Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4. Deneyim Piramidi (Tarssanen ve Kylanen, 2006) 

 

Tabloya göre temel unsurlarının yanı sıra dikey eksende müşterinin 

deneyim düzeyleri bulunmaktadır. Müşteriler ürüne ait piramidin yan kısmında 

bulunan düzeye doğru deneyim yaparak son aşama olan zihinsel düzeye 

ulaşmaktadır. Müşteri deneyim düzeyi unsurlarını motivasyon, fiziksel, 

entelektüel, duygusal ve zihinsel düzey oluşturmaktadır. İlk olarak motivasyon 

düzeyi; müşterilerin ilgisini uyandırmayı ifade etmektedir. Fiziksel düzey; 

fiziksel unsurlar aracılığıyla tüketici nerede olduğunu algılamaktadır. 

Etkileşim; ürün ile üretenler arasındaki başarılı iletişimi anlatmaktadır. 

Entelektüel düzey; çevre tarafından sağlanan duyusal uyaranlar 

işlenmektedir. Öğrenme, düşünme, bilgiyi kullanma gibi fikir oluşumu 

sağlamaktadır. Duygusal düzey; diğer düzeyler işlevini yerine getirdiği 

takdirde müşteri olumlu duygular içerisine girmektedir. Zihinsel düzey; en 

sonuncu ve en üstte bulunan düzey, bireyde olumlu ve güçlü duygusal 

reaksiyon oluşturmaktadır. Birey yaşadığı deneyimle yeniliğin, kişiliğinin ve 

görüşlerinin değiştiğinin farkına varır. Anlamlı deneyimler sayesinde kendine 

yeni hobiler edinmektedir. Farklı düşünme yolları ve kendini geliştirme eğilimi 

sergilemektedir. Örneğin; paraşütle atlayan çekingen bir birey bu deneyim 
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sonrasında cesur olduğunu düşünebilmekte ve kendinde bilmediği yönlerini 

keşfedeceği yeni deneyimler peşine düşebilmektedir. Schmitt (1999:85) 

“nereye bakarsanız bakın, baktığınız her yerde deneyimsel pazarlamanın 

örneklerini görebilirsiniz” sözüyle deneyimsel pazarlama uygulama alanının ne 

kadar geniş ve farklı sektörleri kapsadığını göstermektedir.  

 

2.2.7. Deneyimsel Pazarlamanın Aşamaları 

Deneyimsel pazarlamanın başlangıcını oluşturan stratejik deneyim 

modülleri (duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal ve ilişkisel deneyim) beş 

boyuttan oluşmaktadır. Böylelikle tüketicide bütünsel deneyimin oluşturulması 

amaçlanır. Deneyimsel pazarlama kararının alınmasında dikkat edilmesi 

gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır (Tümer 

Kabadayı ve Koçak Alan, 2014:205-217; Kara ve Çiçek, 2015:18): 
 

• Yeni ürün ve geliştirme kategorilerinin işletmenin veya markanın 

deneyimsel imajına olan katkı düzeyi, 

• Yeni ürün ve markaların ortaya çıkaracağı ürün ve markaları 

geliştirme dereceleri, 

• Bütünsel deneyimi oluşturmaya yardımcı olma dereceleridir. 
 

Bu üç husus dikkate alınarak deneyimsel pazarlama uygulamalarından 

yararlanılabilmektedir. Deneyimsel pazarlama aşamalarının öncesinde 

işletmelerin deneyimsel kapasitelerini ve potansiyellerini belirleyen yedi 

özellik bulunmaktadır. Wood ve Masterman (2008) bu yedi özelliği şu şekilde 

açıklamıştır:  
 

• İlgi (Involvement): Marka, olay veya deneyime olan duygusal ilgidir. 

• Etkileşim (Interaction): Marka temsilcileri, katılımcılar, sunumlar 

veya marka ile ilgilidir. 

• Dalma (Immersion): Tüm duyuların diğer iletilerden tamamen 

ayrılmış olmasıdır. 

• Yoğunluk (Intensity): Hatırlanabilirlik ile ilgilidir. 

• Bireysellik (Individuality): Her deneyimin tek ve eşsiz olduğuyla 

ilgilidir. 

• Yenilik (Innovation): Özgünlükle ilgilidir. 
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• Bütünlük (Integrity): Müşteriye sağlanacak fayda veya değerle 

ilgilidir. 
 

Yukarıda belirtilen yedi özellik göz önünde bulundurularak deneyimsel 

pazarlama anlayışı ile işletmenin kapasite ve potansiyeli belirlenmiş olacaktır. 

Bu sürece takiben deneyimsel pazarlama uygulaması Tablo 2.10’da gösterilmiş 

olup bu işlem dört basamaktan oluşmaktadır: 
 

Tablo 2.10. Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Aşamaları (Schmitt, 2003:85) 

Analiz Aşaması Strateji Aşaması Uygulama 

Aşaması 

Deneyimsel 

İletişim 

• Müşteri analizi 

• Hedef 

müşterinin 

tanımlanması 

• Deneyimsel 

mekan 

• Müşteri temas 

noktaları 

• Rakip 

araştırması 

• Araştırma 

yöntemlerinin 

kullanılması 

 

• Deneyimsel 

platform 

oluşturulması 

• Deneyimsel 

konumlandır

ma 

• Deneyimsel 

değer vaadi 

• Kapsamlı 

tema 

geliştirilmesi 

• Marka 

deneyiminin 

oluşturulması 

• Ürün 

deneyimi 

• Görüntü ve 

duyguların 

sürece 

katılması 

 

• Müşteri 

etkileşiminin 

oluşturulması 

• Stil  

• Tema 

• Yaşam 

biçimleri 

• İnovasyon ve 

önemi 

• Ürün 

inovasyonu 

• Hizmet 

inovasyonu 

• Pazarlama 

inovasyonu 

• Organizasyonel 

inovasyon 

 

Yukarıdaki sıralamada görüldüğü üzere deneyimsel pazarlama 

uygulaması beş basamaktan oluşmaktadır. Bu basamaklar; müşteri analizi, 

deneyimsel platformun oluşturulması, marka deneyiminin oluşturulması, 

müşteri etkileşiminin oluşturulması ve inovasyondur (Deligöz, 2016: 65-66; 

Tunç, 2017: 29; Çeltek, 2010: 46; Çiçek, 2015: 54). 

 

2.2.7.1. Müşteri Analizi 

Müşteri analizi; müşterilerin istek, ihtiyaç, beklentilerinin ve yaşam 

tarzlarının analizini içermektedir. Tüketicilerin pazar içerisinde sergiledikleri 

tutumları, beklentilerini, sosyo-kültürel yapılarını, yaşam tarzlarını ve 

arzularının analiz edilmesini ifade etmektedir (Schmitt, 2003:25). Odak grup 
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görüşmesi, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile deneyim öncesinde, esnasında 

ve sonrasında müşterilerin analizleri ve rakip firmaların işletme analizleri, ürün 

karşılaştırmaları ve sadık müşteri grubunun belirlenmesini içermektedir 

(Deligöz, 2016:67). Şekil 2.5.’te müşteri analizinin stratejik unsurları 

verilmiştir. 
 

 

Hedef Müşterinin Belirlenmesi 

     Deneyimsel Mekan 

Müşteri Analizi  Müşteri Temas Noktaları   

Rakiplerin Araştırılması  

Araştırma Yöntemleri   

 

Şekil 2.5. Müşteri Analizinin Stratejik Unsurları (Deligöz, 2016:67) 
 

Şekil göz önüne alındığında, hedef müşterinin belirlenmesi kapsamında 

turist istek ve ihtiyaçlarının analizi için öncelikle “alıcı bu ürünü niçin satın 

alacaktır?” sorusu sorularak müşteri yararının ne olduğunun anlaşılması 

gerekmektedir. Ardından pazar bölümlendirmesi ile pazarda bulunan tüketici 

gruplarına göre ürün veya hizmet geliştirilir. Bu nedenle pazar, turist 

özelliklerine göre bölümlendirilmek amacıyla tüm turist özellikleri araştırma 

kapsamına alınır. Pazar bölümlendirmenin devamında satın alma süreci 

gelmektedir. Tüketicinin neye göre ürünü veya hizmeti seçtiği, satın alma 

öncesi, satın alma anında ve sonucunda ne gibi kararlar aldığı araştırma 

içerisinde yer almaktadır (Çeltek, 2010:49). 

Hedef müşteri grubunun belirlenmesi, deneyimsel mekân seçimiyle 

devam etmektedir. Deneyimsel mekân, tüketici beklentilerinin anlaşılması için 

farklı deneyimler oluşturmak adına önemli bir noktadır. Tüketicilerin fiziki 

ortamdan beklentileri, rakip firmalardan farklı noktaları, tüketicilerin hangi 

zaman aralığında ve kiminle geldiği gibi soruların sorulması, tüketici deneyimi 

için göz önünde bulundurulan sorulardır (Lagiewski ve Zekan, 2006:163-167). 

Müşteri temas noktaları, müşterinin işletmeyle etkileşimde bulunduğu 

gerçek zaman dilimini oluşturmaktadır. Deneyimsel pazarlamanın 

yapılabilmesi için müşteri temas noktalarının belirlenmesi deneyimin 

kalitesinin tutarlılığının sağlanması için önem taşımaktadır. Her bir müşteri 

temas noktası işletmelerin hizmet kalitesini göstereceği bir fırsat olarak 

değerlendirilirken diğer yandan da bu noktalar farklılaşma alanı olarak da ele 

alınabilmektedir. Marka ile müşteri arasında kaliteli müşteri temas noktası 
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oluşturulduğu takdirde verimli ve karlı bir ilişki oluşturmak mümkündür 

(Bostancı, 2007:35; Öztürk, 2005:168). Öztürk (2005:173)’e göre müşteri 

temas noktaları üç çeşittir. Bunlar; uzaktan, telefon yoluyla ve yüz yüzedir. E-

posta veya telefon yoluyla gerçekleşebilecek olan hizmetler, etkileşimin 

değişkenlik oranının yüksek olması sebebiyle personelin ses tonu, bilgi düzeyi 

ve müşteri sorununu çözüm hızı müşteri için pozitif etki sağlamaktadır. Yüz 

yüze müşteri teması müşteri ve personel arasındaki iletişimin direk 

gerçekleştiği hizmet kalitesinin belirlenmesinin ve kavranmasının en zor 

olduğu türdür. Personelin giyim tarzı, içeride bulunan müzik türü ve fiziki 

koşullar kalitenin belirleyicilerindendir.  

Rakiplerin karşılaştırılması, rakip işletmelerin araştırılması ve rekabetin 

müşteri deneyimini nasıl etkilediğinin tespit edilmesini içermektedir. 

Rakiplerin sayıları, güçlü ve zayıf yönleri ürettikleri ürünler ve pazar payları 

konusunda yeterli miktarda bilgi sağlanması gerekmektedir. Pazara giriş 

koşulları ve gelecek zamanlardaki potansiyel rakiplerin işletme konumunu nasıl 

etkileyeceğinin analizi yapılmalı ve pazarda tekelci rekabetin olup olmadığı 

belirlenmelidir (Usal ve Oral, 2001). Pazarın yapısı belirlendikten sonra fiyatın 

etkili bir rekabet aracı olması sebebiyle buna ek olarak kalite, hizmet ve etkili 

promosyonlarla marka bilinirliğinin arttırılması sağlanmaktadır (Çeltek, 

2010:50-51). 

Araştırma yöntemleri içerisinde müşteri analizi için üç araştırma tekniği 

bulunmaktadır. Bunlar; müşterileri doğal tüketim çevrelerinde gözlemlemek, 

gerçek uyaranlar kullanmak ve geleceği tasarlamaktır (Schmitt, 2003:77-83). 

Müşterileri doğal tüketim çevrelerinde gözlemlemek, tüketicinin ürün 

hakkındaki alışveriş sonrasına değil, ürün veya hizmet deneyimini yaşarken 

görüşlerinin alınmasını ve deneyimin olumlu veya olumsuz yönlerinin erken 

tespitini sağlamaktadır. Gerçek uyaranlar kullanmak; üç boyutlu çoklu duyusal 

sunumlar ve reklamlarla müşteri tepkileriyle ilgili bilgi toplamayı içermektedir. 

Geleceği tasarlamak; müşterilerin ürün ile ilgili beklentilerinin ölçülmesini 

içermektedir. Gelecekte yapılacak ürün veya hizmetler için müşteri fikirlerinin 

alınması, yeni trendler, moda ve yaşam tarzlarını araştırmak ürünün güncel 

tutulması ve yeniliklerin takip edilmesi açısından önemlidir (Çeltek, 2010:49). 
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2.2.7.2. Deneyimsel Platform Oluşturulması 

Deneyimsel platform; dinamik bir yapıya ve birden çok duyuya hitap 

eden, arzulanan deneyimlerin yansımasını oluşturmaktadır. Deneyimsel 

platform oluşturulmasıyla işletmeye; müşteriyi anlama, koordinasyon, müşteri 

hakkında bilgi toplama ve deneyimsel pazarlamayı etkili biçimde kullanma 

olanağı sağlanmaktadır. Deneyimsel platform üç ana unsurun birleşimi ile 

oluşmaktadır. Bu unsurlar şunlardır (Schmitt, 2003:96-97; Lin, 2006:20-30):  
 

• Deneyimsel konumlandırma,  

• Deneyimsel değer vaadi, 

• Kapsamlı temadır. 
 

Deneyimsel konumlandırma; müşterilerin zihninde ürün veya hizmetle 

ilgili avantaj sağlayacak algı oluşturulması, diğer rakiplere karşı olumlu imaj 

oluşturulması, tutundurma ve satış geliştirme teknikleri kullanılarak 

tasarlanması ve uygulamaya geçilmesidir (Lagiewski ve Zekan, 2006:171). 

Genel kabul görmüş konumlandırma türleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir 

(Menteşoğlu, 2008: 141): 
 

• Ürünün farklılığına göre konumlandırma, 

• Temel nitelik ve faydaya göre konumlandırma,  

• Ürünü kullanana göre konumlandırma, 

• Kullanıma göre konumlandırma, 

• Ürün grubuna karşı konumlandırma, 

• Belirli bir rakip veya rakiplere karşı konumlandırma, 

• Çağrışım yoluyla konumlandırma, 

• Probleme göre konumlandırma. 
 

Yukarıda belirtilen deneyimsel konumlandırma türleri iletişim 

stratejilerinde, iletişim mesajlarında ve bu mesajların dağıtılacağı kitle iletişim 

araçlarının seçiminde doğrudan etkilidir. Ürün deneyiminin ne üzerine 

konumlanacağı belirlendikten sonra mesaj ve mesaj iletişim aracı 

belirlenmektedir. Örneğin; bir otelin bulunduğu konumun doğal güzellikleri ve 

sunduğu eşsiz hizmet üzerine deneyim oluşturulmuşsa, tanıtım mesajlarında 

daha çok bu yönlerini ön plana çıkartan dergi reklamları ve reklam yüzleri 
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seçilmektedir. Konumlandırma tanıtım aşamasındaki tüm süreci etkilemektedir 

(Çeltek, 2010:55). 

Deneyimsel değer vaadi, müşterilerin ürün veya hizmetten beklentilerini 

içermektedir. Bu nedenle tüketiciye sunulan deneyim değer veya anlam ifade 

etmektedir. Deneyimsel değer, alışılmış ürün yararlarına odaklanan 

fonksiyonel marka vaadidir (Bostancı, 2007:68; Leighton, 2008:416-417).  

Deneyimsel değer tüketicinin zihinde bazı deneyimsel özellikleri 

çağrıştırmaktadır. Tüketicide ürün içeriği hakkında bir fikir oluşmasını 

sağlamaktadır. Tüketici için ürün veya hizmetin ne anlama geldiği sorusuna 

verilen cevaptır. Deneyimsel değer vaadi, işletme değerlerini 

nitelendirmektedir. Örneğin, Dubai’de bulunan Burj Al Arab Otelinin modern 

ve yenilikçi görünümünün yanında eğitim ve spor alanlarında yapacağı 

sponsorluklar işletme değerlerinin müşterilere aktarılması açısından farklı bir 

yol olacaktır (https://www.jumeirah.com). 

Kapsamlı tema, marka deneyimi uygulamalarında, müşteri deneyiminde 

ve gelecekteki yeniliklerinde kullanılan ve kullanılacak olan stil ve asıl 

verilmek istenen mesajın özetini oluşturmaktadır (Schmitt, 2003:99; Bostancı, 

2007:68; Çeltek, 2010:55; Tunç, 2017:31). Örneğin; Avustralya’nın tropikal 

adalarından Atlas Okyanusu içerisindeki Hamilton Adası'nda bulunan otellere 

transferin özel uçakla yapılması kişilerde kendini özel hissetme duygusunu 

açığa çıkartmaktadır. Dünyada en fazla su altı canlısı bulunan ve mercan 

kayalıklarıyla eşsiz güzelliğe ve manzaraya sahip odalarda yapılacak tatilin 

tamamen doğal ve saf güzelliklerin temasına uygun olarak deneyimsel 

pazarlama teması oluşturulmaktadır.  
 

2.2.7.3. Marka Deneyiminin Oluşturulması 

Amerikan Pazarlama Birliği’ne göre marka, “bir satıcı veya satıcı 

grubunun ürün veya hizmetlerini tanımlamaya, tanıtmaya ve rakiplerinden 

ayrıştırıp farklılaştırmaya hizmet eden isim, kavram, sözcük, simge, tasarım, 

resim veya bunların birleşimidir” (Birsel Engin, 2016:280; Gemci vd., 

2009:108; Marangoz, 2006:108; Wood, 2000:662; Ar, 2004:5; Pınar, 2005:45). 

Markanın fiziksel boyutunu; şekil, logo, ambalaj tasarımı, renk ve imajı 

oluşturmaktadır. Bir diğer boyut olan psikolojik boyutunu ise markanın kişiler 

üzerinde bıraktığı duygu, düşünce veya değerlerin ilişkilendirilip markanın 
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hatırlanma sürecine yardımcı olan hususlar oluşturmaktadır (Çeltek, 2010:58-

60; Odabaşı, 1998:140).  

Marka deneyimi dinamik veya kişiselleştirilmiş değildir. Müşteriyle 

oluşan gerçek zamanlı etkileşimden elde edilmez. Marka deneyiminin 

oluşturulması ve planlanması deneyimsel platformdaki kapsamlı temanın 

kullanılmasını gerektirir. Marka deneyimi üç temel unsur ile meydana 

gelmektedir. Bunlar (Schmitt, 2003:27; Yükselen, 2006:190; Çeltek, 2010:58): 
 

• Ürün deneyimi, 

• Görüntü ve duygu (Marka kimliği), 

• Deneyimsel iletişimdir. 
 

Ürün deneyimi; ürün, ambalaj, renk, fiyat, kalite, marka ve satıcının 

hizmet ve imajını içeren somut ve soyut niteliklerdir. Bu sebeple tüketiciler için 

markanın fiziksel niteliklerinin yanında görünmeyen niteliklerinin de 

vurgulanması müşteri memnuniyeti ve rekabet açısından önemlidir. 

Deneyimsel açıdan özel tasarlanmış oda dizaynı, estetik mobilyalar, 

aydınlatma, belirli bir tema ve farklılık müşteri tarafından dikkat çekicidir 

(Çeltek, 2010: 58).  

Görüntü ve duygu (marka kimliği), müşteriler sadece satın aldıkları 

ürünlerin özelliklerine odaklanmadıkları için önemlidir. Bu sebeple alınan 

ürünün veya hizmetin sunumu, ambalajı, logosu, rengi, yazı karakteri gibi 

görsel ve estetik öğeler bir bütün olarak tüketicinin duygu ve düşüncelerini 

etkileyip kendini farklı hissettirmektedir (Yükselen, 2006:190-192). Marka 

ismi ile karşılaşıldığında akla gelen ürünle ilgili tüm bileşenlerin bütünüdür 

(Kotler vd., 2006:283-284; Williams, 2006:101). Deneyimsel iletişim, reklam 

ve uyarıcı etmenler aracılığıyla marka deneyimi tamamlanmaktadır. Henüz 

yeni olan markalar veya işletmeler deneyimsel pazarlamadan yararlanarak 

tüketicilerle dinamik bir iletişim sağlayabilmektedir (Çeltek, 2010:59).  
 

2.2.7.4. Müşteri Etkileşiminin Oluşturulması 

Müşteri etkileşiminin oluşturulması, tüm aktif alışveriş alanlarında 

müşterinin beklediği bilgi birikimi ve hizmet kalitesinin doğru ve aktif biçimde 

sunulmasıdır. Müşteri etkileşimini meydana getiren unsurlar; stil, tema ve 

yaşam biçimleridir (Schmitt, 2003:115).  
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Stil; özel bir nitelik, form ve bir ifade etme biçimidir. Stillerin işletmeler 

için deneyim, marka bilinci, entelektüel ve duygusal etkiler oluşturmak gibi pek 

çok alanda önemli bir işleve sahip olmalarının yanında ürün ve hizmetlerin 

farklılığını ortaya koyma, müşterilerin ürün ve hizmetlerin sınıflandırılmasına 

yardım etmek gibi işlevleri de bulunmaktadır (Çeltek, 2010:60; Yükselen, 

2006:190). Stil pazarlama estetiğini, şekil ve renklerin ağırlıklı olduğu görsel 

unsurlardan elde etmektedir. Reklam ve stillerin etkili olabileceği 

organizasyonlarla markanın bilinirliği arttırılmaktadır (Bostancı, 2007:79).  

Tema; kimliğin içeriğini, anlamını ve yansıtılan imajı ifade etmektedir. 

İyi bir imaj tasarımı ürün görünüşünde, işletme kimliğinde, reklamlarda ön 

plana çıkmaktadır. Tema, tüketici açısından ilgi çekici ve farklı olmasıyla güçlü 

rekabete uyum sağlayabilir. Tema; işletme imajının güçlenmesine, işletmenin 

fark oluşturmasına, turistik ürün ve hizmetlere değer katmasına yardımcı olur 

(Milman, 2006:59).  

Yaşam biçimlerinin doğru analiz edilmesi, tüketici eğilimlerinin ve 

tüketim tercihlerinin ortaya konulması açısından oldukça önemlidir (Odabaşı 

ve Barış, 2002:15). Çevre koşullarının değişmesi sosyolojik açıdan kişilerin 

yaşam biçimlerini değiştirmektedir. Tüketicilerin keyif verici, olumlu 

deneyimler yaşamaları yaşam biçimlerini olumlu etkileyerek tekrarlama ve 

anlatım değeri yüksek olaylara dönüştürmektedir. Kişilerin dijital kimlikleri 

olan sosyal ağ paylaşımlarında deneyimlerin aktarılması önemli bir rol 

oynamakta ve bu durum ağızdan ağıza iletişim açısından oldukça etkili 

olmaktadır (Çeltek, 2010:61).  
 

2.2.7.5. İnovasyon ve Önemi 

İnovasyonun tanımı uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların 

başında gelen OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo El Klavuzu’nda 

(2005), “yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin; yeni bir 

pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya 

dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yönetimin uygulanması” şeklinde 

tanımlanmıştır. Oslo El Klavuzu (2005)’nda inovasyon; ürün inovasyonu, 

pazarlama inovasyonu, süreç inovasyonu ve organizasyonel inovasyon olarak 

dörde ayrılmıştır (www.oecd.org).  

Ürün inovasyonu; işletmenin temel yeteneklerinin göz önünde 

bulundurulmasının haricinde yeni ürünlerin geliştirilmesidir. Süreç 
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inovasyonu; bir bütün olarak ürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilmesi 

gereken adımların tümünde veya herhangi birinde inovatif davranılmasını ifade 

etmektedir. Pazarlama inovasyonu; ürün tasarımı, paketleme, ürün 

konumlandırma, tutundurma, ürün promosyonu veya fiyatlandırmada önemli 

değişimleri içeren yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıdır. 

Organizasyonel inovasyon; yenilikler ile ilişkili eğitim faaliyetleri, makine ve 

teçhizat gibi sermaye gerektiren malların edinimini kapsamaktadır (Yavuz, 

2010:146-147).  

Küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hızlılık, sürekli çoğalan yeni 

ürünler ve hizmetler günümüzde birçok işletme açısından takip etmesi zor 

koşullardır. Buna karşın inovasyon ile birçok iş kolunun oluşması işsizliğin 

azalmasını, kişilerin kazançlarının artmasını, ülkelerin küresel rekabet 

koşullarına ayak uydurabilmesini, yaşam kalitesinin artmasını ve insanların 

daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamaktadır (Çiçek, 2015:64; Çeltek, 

2010:63; İnan, 2015:85).  
 

2.2.8. Deneyim Alanı Tasarım Süreçleri 

Schmitt (2003) “Deneyim Devrimi” isimli kitabında deneyimsel 

pazarlama çalışmalarının tasarıma dayalı müşteri deneyiminin büyük önem 

taşıdığını belirterek günümüzde tüketiciler tarafından fazlasıyla talep gören 

Apple markasının bir müşteri deneyimi tasarımı ürünü olduğunu vurgulamıştır. 

İşletmeler tüketicilerin duygularına dokunarak ve bunu harekete geçirerek 

deneyimsel tüketim ile rekabet avantajı sağlamayı amaçlamaktadır (Deligöz, 

2016:79; Argan, 2007:80).  

Pine ve Gilmore (2011:22) deneyim tasarımı konusunda 3S modelini 

ortaya koymuştur. Bu modele göre müşteri memnuniyeti (Satisfaction), 

fedakârlık (Sacrifise) ve sürpriz (Suprise) deneyim tasarımında önem kazanan 

üç kavramdır. Modele göre deneyim tasarlayacak olan işletmenin öncelikle 

müşteri memnuniyetini tanımlamaları gerekmektedir. Sonrasında müşteriler 

için ne tür fedakârlık yapabileceği ve bu fedakarlığın marka müşterilerine ne 

tür sürprizler eşliğinde unutulmaz deneyimler yaşatacağının planlanması 

gerekmektedir. Deneyim oluşturmak için işletmelerin aşağıdaki yedi felsefeyi 

göz önünde bulundurmaları gerekmektedir (Show ve Ivens, 2002:10-11; Genç, 

2009:77-78); Stauss vd., 2005:229-252): 
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1.Felsefe: Mükemmel müşteri deneyimi, uzun dönemli rekabet avantajı 

için bir kaynak oluşturmaktadır. İşletmeler bunu göz önünde bulundurarak 

gerekli olan atılımlar için kaynak ayırmaları gerekmektedir. 

2.Felsefe: Mükemmel müşteri deneyimi, müşterilerin fiziksel ve 

duygusal beklentileri tutarlı bir şekilde geliştirilerek oluşturulabilir.  

3.Felsefe: Mükemmel müşteri deneyimi, planlanmış duyguların 

uyarılmasına odaklanmalıdır. Duygusal deneyimler işletmelerin rakiplerinden 

farklılaşmasında büyük rol oynamaktadır. 

4.Felsefe: Mükemmel müşteri deneyimi, ilham verici liderlik, 

güçlendirilmiş bir kültür, mutlu ve beklentileri karşılanmış empatik insanların 

varlığı ile mümkün olmaktadır. Örgüt kültürü ve çalışanların, müşteri 

deneyiminde etkili olduğu düşünülmektedir. Çalışanlar ile müşteri deneyiminin 

mükemmel olabilmesi için neler yapabileceklerine dair karşılıklı bilgilendirme 

yapılması etkiyi arttırmaktadır.  

5.Felsefe: Mükemmel müşteri deneyimi, işletme içinden dışarıya doğru 

değil, dışarıdan içeriye doğrudur. Yani dış faktör olan tüketiciler her zaman 

odak nokta olmalıdır.  

6.Felsefe: Mükemmel müşteri deneyimi, maliyetleri azaltarak işletmeye 

zamanla gelir artışı sağlamalıdır.  

7.Felsefe: Mükemmel müşteri deneyimi, markanın şekil almış, 

düzenlenmiş halidir. 

Yukarıda belirtilen bu yedi mükemmel müşteri deneyim felsefesi, 

işletmeler için müşteri deneyimi oluşturmada anahtar noktalardır. Bu 

maddelerin göz önünde bulundurulması deneyim tasarımı açısından önemlidir. 

Pine ve Gilmore (1998:102:104; 2007:18-23)’a göre deneyimsel pazarlama 

deneyim alanını oluşturan tasarım süreçleri şu şekildedir: 
 

• Deneyimin ana temasının oluşturulması, 

• İzlenimlerin pozitif ipuçları ile bütünleştirilmesi, 

• Negatif ipuçlarının ortadan kaldırılması, 

• Deneyimin hatıra eşyalarla bütünleştirilmesi, 

• Deneyimin beş duyu ile bütünleştirilmesi. 
 

Pine ve Gilmore (1998) hafızalardan silinmeyecek müşteri deneyimi 

tasarımının yukarıda belirtilen beş aşama ile oluşacağını öne sürmüştür. Örnek 

olarak; deneyimin tasarlanmasında “Walt Disney World” vurgulanarak, 
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tüketicilerde yıllardır büyük bir etkiye sahip tüm deneyim boyutlarının 

yaşandığı zengin deneyimleri içeren şovlar ve etkinlikleri içerisinde bulunduran 

bir alan olarak bahsedilmiştir. Deneyimin tasarım evreleri ise şu şekilde 

açıklanmaktadır (Genç, 2009:78- 79; Akyıldız, 2010:17-19; Ekici, 2012:42; 

Konuk, 2013:40; Tümer Kabadayı ve Koçak Alan, 2014:207; Şahin, 2015:32- 

35; Güney, 2015:28; Sünnetçioğlu ve Doğrubay, 2017:15): 

Deneyimin ana temasının oluşturulması; deneyimin oluşturulmasında 

temel amaç özgün ve farklı olmasıyla diğer işletmelerden veya markalardan 

sıyrılmasını sağlamaktır. Pine ve Gilmore (1999)’a göre her yerde her şey 

deneyim haline getirilebilir. Deneyimi oluşturulacak temanın gerçeklik 

duygusunu barındırıyor olması ilgi çekici, zaman, mekan ve konum olarak 

birbiriyle tutarlı olarak bir araya getirilmiş ve mekan içerisinde başka mekanlar 

oluşturuluyorsa temanın ana tema ile uyum içerisinde yansıtılması 

gerekmektedir. Deneyim için uygun temayı bulmak konusunda, genel tema 

kategorileri deneyim geliştiricilere fikir vermektedir. Bu kategorilere; statü, 

modernizm ve ilerleme, nostalji, vahşi batı, moda, politika, kültür gibi örnekler 

verilebilir. Örneğin; Disney Tematik Parkı, Hard Rock Cafe gibi temalı 

restoranlar, eğlence parkları, Planet Hollywood, Rainforest Cafe, Intaa 

Undersea Restoran gibi müşterilerin ilgisini çekici ve merak uyandıran temalar 

seçilerek işletmeler bir bakıma marka kimliğine de sahip olmaktadır (Şahin vd., 

2011:1289; Önen, 2016:2). Dünyanın en büyük servis restoran işletmesi 

Darden Restoranları, birbirinden farklı tematik ve farklı mimarisiyle Red 

Lobster, Olive Garden, Steakhouse, Bahama Breeze ve Seasons 52 deneyim 

temalarına örnektir. Seasons 52, takvim temasını kullanıp mevsimlere bağlı 

olarak yılda dört kez değişen menüsüyle akıllarda kalıcı deneyimler sunmayı 

amaçlamaktadır (Deligöz, 2016:79). 

İzlenimlerin pozitif ipuçlarıyla bütünleşmesi; deneyim tasarımının 

temelini oluşturan, istenen izlenimin müşterilere yansıtılması ve öngörülen 

tasarımın tüketiciler için nasıl bir nitelik taşıdığının ortaya konulmasıdır. 

Schmitt ve Simonson (1997)’a göre izlenimlerin pozitif ipuçlarıyla 

bütünleşmesi zaman, yer, teknoloji, otantiklik, sofistikasyon ve ölçek gibi 

boyutlarla desteklenerek hedef kitlede pozitif izlenim ve hatırlanabilir duygusal 

etki oluşturulabilir. Pine ve Gilmore (1998)’a göre pozitif ipuçları verilmesi 

müşteri izlenimlerinin netleşmesini sağlamaktadır. Örnek olarak 

“restoranımızda masanız hazır” yerine “restoranımızda maceranız hazır, sizleri 
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bekliyor” sloganı müşterilerde gizemli ve yaşanacak deneyimin merak 

uyandırmasını sağlamaktadır.  

Negatif ipuçlarının ortadan kaldırılması; işletmelerin, temayla tezat 

düşen, çelişen ya da temanın etkisini azaltan her türlü durumdan uzak durması 

gerekmektedir. Örneğin; self servis hizmet veren bir işletme “servisimiz 

bulunamamaktadır” yerine “servisimize katıldığınız için teşekkür ederiz” 

mesajı vererek olumsuz durumu olumluya çevirmektedir (Konuk, 2013: 80).  

Deneyimin hatıra eşyalarla bütünleşmesi; deneyimin uzun süre 

unutulmaması için desteklenen kıyafet, fincan, anahtarlık gibi objelerle 

desteklenerek müşterilerin yaşadıkları deneyim uzun süre akılda kalıcı kılmaya 

çalışılmaktadır. Örneğin, Hard Rock Cafe’nin, her restoranında bulunan özel 

basım tişörtlerine tüketiciler yüksek meblağlar ödeyerek satın almaktadır. 

Deneyimin yaşandığı anda işletme tarafından verilecek hediyelik eşyalarda bir 

fırsattır (http://www.hardrock.com). Örneğin; Ritz-Carlton Oteli, anahtarlı 

sistemden kartlı sisteme geçtikleri dönemde anahtarlarını otelde daha önce 

konaklamış olan misafirlerine hediye etmek için kampanya hazırlamıştır. Bu 

kampanyaya altı binin üzerinde başvuru yapılmış, 463 kişi aslan ve taç armalı 

kapı tokmağının sahibi olmuştur.  

Deneyimin beş duyu ile bütünleştirilmesi; deneyimin beş duyu organı 

ile desteklenmesi temanın nitelikli, deneyimin ise unutulmaz ve eşsiz olmasını 

sağlamaktadır. Bir deneyim duyulara ne kadar güçlü hitap ederse akılda 

kalıcılığı o derece artmaktadır. Örneğin; sadece deri ayakkabı satan bir 

mağazada müşterilerin deri kokusunu hissetmesi, deri koltuklarda ağırlanması 

duyu organlarına hitap ederek yaşanan deneyimi güçlendirmektedir. Rain 

Forest Cafe’de seri olarak beş duyu organı uyarılmaktadır. İlk olarak yağmurun 

sesi hafif bir şekilde duyulur, ardından yükselen kayalar görülür, yumuşak bir 

soğukluk hisleri uyararak tropikal koku ile yağmur yağma deneyimini andıran 

ortamda yemekler servis edilmektedir (Shaw ve Ivens, 2000; 

http://www.schusslercreative.com).  
 

2.2.9. Deneyimsel Pazarlama Uygulama Alanları 

Deneyimsel pazarlama tüketici ile ilişkilerin güçlendirilmesi için gün 

geçtikçe artan bir pazarlama yöntemidir. Deneyimsel pazarlama, azalmakta 

olan marka bağlılığını arttırmak, rekabet ortamında ürünün farklılaşmasını 

sağlamak, işletme için iyi bir imaj ve kimlik oluşturmak, yenilikleri 
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desteklemek, tüketicileri satın alma için ikna etmek ve globalleşmede bağlılığı 

arttırmak için ilgi çekici bir yöntem olarak görülmektedir (Argan, 2007:81; 

Verhoef vd., 2009:31-41; Akyıldız, 2010:30; Chen, 2011:447-453).  

Williams (2006:480)’a göre deneyimsel pazarlama başarı hikâyelerinin 

çoğu medyaya yansıyarak olumlu imaj oluşturmakta ve iyi bir tasarlanmış 

deneyim teması satın alma eğilimini arttırmaktadır. Otomotiv sektörü 

deneyimsel pazarlamayla ilgili olumlu örnekler taşımaktadır. Reklam yoluyla 

tutundurma çalışmalarında çoğunlukla deneyim kavramı kullanılmaktadır. 

Tesla Motorun üretmiş olduğu elektrikli sürücüsüz araç, son yıllarda dikkat 

çeken teknolojik gelişimi deneyime çevirme olayıdır. Araba sürücülerinin 

zengin sürüş deneyimleri yaşaması, konfor, dokunma, hissetme, duygular ve 

güçlü hisler tüketiciye yansıtılmaktadır. Dolayısıyla otomotiv sektöründe 

pazarlamacılar sadece ürün değil deneyim de sattıklarının farkındadırlar. 

Birçok ülkede farklı türlerde bulunan Türkiye’de ise Doğu Ekspresi olarak adı 

geçen Ankara- Kırıkkale- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars tren hattıyla kültür 

turu yapılarak eşsiz bir deneyim sunulmaktadır. Bu tren yolculukları kendi 

kendini keşfetme, sosyalleşme, romantizm ve rahatlama gibi birçok boyutta 

kişilere deneyim yaşatmaktadır (Tunç, 2017:23). 

Deneyimsel pazarlama, dünya genelinde popüler olan bir pazarlama 

uygulamasıdır. Bu konuda yer hiyerarşisi modeli ortaya konulmuştur. Modelde 

işletmelerin beş farklı fiziksel mekanda pazarlama deneyimi 

gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir. Bunlar; ticari merkez, deneyim 

merkezleri, önemli mekanlarda outlet’ler, önemli mekanlar içerisinde 

faaliyetler ve müşterilerin işletme ürünü ve hizmetlerine ulaşabileceği dünya 

pazarları olarak belirlenmiştir (O’Sullivan ve Spangler, 1998:41; Pine ve 

Gilmore, 2002:7; Yılmaz, Ardıç Yetiş, 2016:45). Ayrıca sanal ortamlarda 

deneyimsel pazarlama alanları oluşturulabilir. İşletmelerin web sitesi, deneyim 

portalları, uluslararası arama motorlarında yer alabilecek deneyim linkleri sanal 

ortamda deneyim sunmaktadır (Ekici, 2012:33; Akyıldız, 2010:31).  
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2.2.10. Deneyimsel Pazarlama ile Geleneksel Pazarlama 

Arasındaki Farklılıklar 

Torlak (2008:2)’a göre ekonomilerde değişimin arttığı son 30 yıllık 

dönemde pazarlama tanımları ve yaklaşımlarında değişimler kaçınılmaz 

olmuştur. 1990’lı yıllar itibariyle yeni pazarlama paradigmalarının ortaya çıkış 

nedenlerinden biri de yeni haberleşme araçlarının artmasıdır (Grant, 2006:30). 

Yeni haberleşme araçları, mobil iletişim araçları, internet, sanal gerçeklik 

uygulamaları, marka deneyimi geliştirecek yeni pazarlama uygulamaları ve 

özel aktiviteler bu duruma örnek olarak verilebilir (Simkin, 2000:155).  

Pazarlama akademisyenleri 1950’li yıllardan itibaren deneyimlere dayalı 

oluşumlara çalışmalarında yer vermeye başlamışlardır. Alderson 1957 yılında 

müşteri değerinin tüketim deneyimiyle elde edileceğini belirtmiş, ünlü gelecek 

bilimci Alvin Toffler ise tüketim deneyimi üzerine çalışmalar yapmıştır. 

1982’de Hirshman ve Holbrook hazcı tüketim ve deneyimsel tüketim üzerine 

çalışmıştır. Çalışmaların işaret ettiği konu yeni bir tüketici kimliğinin oluştuğu 

ve pazarlamanın değişen yönleridir (Holbrook, 2000:178). Marketing Week 

Dergisi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre ABD ve İngiltere’deki üst 

düzey yöneticilerin %71’i müşteri deneyiminin işletmeler için yeni bir savaş 

alanı olduğunu belirtmiştir (Williams, 2006:486; Yeniçeri Alemdar, 2010:88; 

Bahçecioğlu, 2014:58; Tunç, 2017:41). Geleneksel pazarlama ile deneyimsel 

pazarlama arasındaki farklılıklar Tablo 2.11.’de gösterilmiştir (Güney, 

2015:32). İlgili tabloya göre geleneksel pazarlamada kullanılan yöntemler 

analitik, nicel ve sözelken, deneyimsel pazarlamada müşteri iletişimi, araç ve 

yöntemler etkilidir (Kara ve Çiçek, 2015:180). Yine geleneksel pazarlama 

işlevsel faydalara odaklanılırken deneyimsel pazarlama ise tüketici faydalarına 

(duyusal, duygusal, bilişsel, ilişkisel, davranışsal) odaklanmaktadır (Güney, 

2015:33).   
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Tablo 2.11. Geleneksel Pazarlama ile Deneyimsel Pazarlamanın Karşılaştırılması 

(Güney, 2015:32) 

Geleneksel Pazarlama Deneyimsel Pazarlama 

• İşlevsel özellikler ve fayda odaklılık 

• Ürün kategorisinde sınırlılık ve 

rekabet odaklılık 

• Müşterilerin kararlarında rasyonel 

olması 

• Kullanılan araç ve yöntemlerin 

analitik, nicel ve sözlü olması 

• Müşteri deneyimine odaklılık 

• Tüketimin bütünsel bir deneyim 

olması 

• Müşterilerin kararlarında 

rasyonel ve duygusal olması 

• Kullanılan araç ve yöntemlerin 

derleme olması 

 

2.2.11. Turizm İşletmelerinde Deneyim Kavramı, Önemi ve 

Özellikleri 

Deneyim kavramı günümüzde birçok sektörü içerisine alan üretim, 

tüketim ve hizmetin olduğu, tüketicilere hatırlanabilir anıların yaşatıldığı her 

sektörde kullanılmaktadır (Schmitt, 1999:84; Argan, 2007:80). Turizm 

sektöründe müşterilerin tatil anlayışı deniz, kum, güneş yerine deneyim olarak 

değişmiştir (Tsaur vd., 2006:56; Williams, 2006:487). Turistler gitmiş oldukları 

tatil yerinde birçok deneyim yaşayarak evlerine anılarla dönmektedir. Bu 

nedenle deneyimsel pazarlama, özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri ve diğer işletmelerden 

farklılaşabilmeleri için önemlidir (Tsaur vd., 2006:57; Yuan ve Wu, 2008:390; 

Barnes vd., 2014:121; Çetin ve Bilgihan, 2014:138). Farklı deneyimlerin 

tüketici zihninde yer etmesi daha kolay ve etkilidir. Örneğin; bir belgesel 

kanalında ya da YouTube sosyal medya kullanıcılarından birinde izlenilen 

Phuket gezisi ya da belgeseli tüketicileri etkilemekte ve meraklandırmaktadır. 

Fakat bu durum çabuk unutulabilir. Buna karşın bu deneyimi kendisi yaşayan 

kişinin yaşamış olduğu anıları unutması daha uzun zaman alır. Aşağıdaki Şekil 

2.6.’da deneyimin nasıl algılandığı müşterilerin bakış açısıyla gösterilmiştir 

(Çeltek, 2010:81). Deneyimin algılanma şekli müşterinin deneyim ile 

karşılaştığı ortama bağlı olarak değişim göstermektedir. Deneyim müşteri 

zihninde oluşan sonuca göre çevreye olumlu veya olumsuz tanıtım olarak geri 

bildirim şeklinde yansımaktadır. 
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Şekil 2.6. Müşteri Bakış Açısına Göre Deneyimin Tanımlanması (Çeltek, 2010: 81) 

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler; konaklama işletmeleri, 

seyahat işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, rekreasyon işletmeleri ve yiyecek-

içecek işletmeleri olmak üzere beşe ayrılmaktadır. Turizm işletmeleri 

rakiplerinden farklılaşarak deneyim oluşturmaya çalışmaktadır. Örneğin, 

Apple Store kurulurken Ritz- Carlton ve diğer butik otellerden esinlenerek 

kurulmuş; “Genius Bar” adı verilen uygulamayla tüketicilere bir bardaymış gibi 

sohbet ederek ve birer barmen gibi ikramlar sunarak hizmet vermiştir 

(www.apple.com).  

Konaklama işletmeleri deneyimsel pazarlama kapsamında işletme 

dekorasyonundan, odalarda bulunan teknolojik imkânlara kadar birçok alanda 

farklılaşma oluşturarak rekabet edebilecek konuma gelmeye çalışmaktadır. 

Konaklama işletmelerinde en önemli faktörler olan konfor, tasarım, görünüş 

kalitesi ve gelen müşterilerin konaklama ihtiyacını en yüksek seviyede 

karşılanarak bu durum bir deneyim haline dönüştürülebilir (Konuk, 2013:46). 

Örneğin; Antalya’da bulunan Orange Country Otel tamamen Hollanda 

mimarisinden esinlenerek inşa edilmiştir. İçerisinde; kanal evler, tren 

istasyonu, yel değirmenleri, köprüler, caddeler, butikler, gece kulüpleri ve 
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çalışanların kıyafetleriyle müşterilerde Amsterdam’da oldukları hissini 

uyandırmaktadır (https://www.orangecounty.com.tr). 

Ulaştırma işletmelerinde deneyimsel pazarlama genel anlamda, bir 

destinasyona ulaşmak amacıyla kullanılsa da işletmelerin sunmuş olduğu 

hizmet bunu keyifli hale getirerek deneyim yaşatmaktadır. Örneğin; Virgin 

Havayolları müşterilerine unutulmaz deneyim sunmak adına özel varış 

alanlarında kendilerine atanmış bir hostes tarafından karşılatarak henüz araçtan 

inmeden bagajların alınıp giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmetini 

sunmaktadır. Özel hostes tarafından verilen uçuş kartları ile otel lobisi tarzında 

tasarlanan bekleme salonunda içecekler ikram edilmektedir. Üst sınıf uçuşlarda 

ise özel suitlerde hizmet verilmektedir. Uçak içerisinde özel tasarlanmış kumaş 

ile iki metre açılabilen koltuklar, ikram edilen kişiye özel hazırlanmış 

atıştırmalıklar ve hosteslerin müşterilere ismiyle hitap ettiği bir hizmet 

sunulmaktadır (Batı, 2013:273). Emirates Havayolu firmasının kişiye özel üç 

buçuk metrelik kapalı olarak tasarlanmış First Class kabinlerinde tüm 

teknolojik imkânlarla hizmet verilmektedir. Ayrıca cam kenarında uçuş 

istemeyen müşteriler ise etrafı camla kaplı orta kısımdaki koltuklarda anlık 

olarak dışarısı yansıtılarak “cam hissi” verecek şekilde tasarlanan özel alanlar 

bulunmaktadır (https://www.log.com.tr/). 

Seyahat işletmelerinde deneyimsel pazarlama, müşterilerin tur 

hizmetiyle değil, farklılaşarak aktif katılım sağlayacak turlar düzenleyerek 

sıradan turları birkaç aktiviteyle farklılaştırmayı amaçlamaktadır. Şarap turizmi 

kapsamında düzenlenen turlarda müşterilerin bağ bozumu zamanı katılarak 

üzüm bağlarında üzüm toplamak, kendi şaraplarını kendilerinin üretecekleri 

ortamda bulunmak gibi turu bir anıya çevirmek amaçlanmaktadır. Örneğin; kış 

aylarında Doğu Ekspresi veya İskandinavya’nın kuzey tarafları kar yağışlarının 

çok olduğu beyaz bir görünüme sahiptir. Laponya olarak bilinen Lapland 

bölgesi İsveç ve Finlandiya sınırları içerisinde olup bu bölge kuzey dairesine 

ve kuzey denizine yakındır. Günümüzde turistik faaliyetler için farklı deneyim 

yaşamak isteyen turistlere buz kıran gemilerle ilerleyen ve bu gemi ile seyahat 

eden müşterilerini taşıyarak belirli bir alana gelindiğinde müşterilerin özel 

olarak giymiş oldukları denizcilerin “İmmersion Suit” kıyafetiyle geminin 

kırmış olduğu buzullarda yüzme deneyimi sunulmaktadır 

(https://denemenlazim.net/).  
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Rekreasyon işletmelerinde deneyimsel pazarlama, kişilerin boş zaman 

değerlendirmeleri, eğlenmeleri ve dinlenmeleri için farklı deneyimler 

sunmaktadır. Örneğin; son yıllarda yoğun talep gören kaçış evleri, İstanbul’da 

bulunan dünyanın en büyük tematik akvaryumu unvanını da taşıyan yapı, 

tüketicilerine unutulmaz deneyimler yaşatan işletmelerdendir (Konuk, 2013: 

50). Dünyaca ünlü festivaller de ayrıca rekreasyon deneyimlerinden 

sayılmaktadır. Örneğin; Tomorrowland her yıl Belçika’da büyük bir alana 

kurularak deneyim sunmaktadır. 2013 yılında 185 bin kişinin katıldığı 

elektronik müzik performanslarını içeren, her yıl farklı bir temayla kurulan ışık, 

ses, kostüm ve atmosfer ile farklı bir deneyim oluşturulmaktadır 

(https://www.tomorrowland.com).   

Yiyecek-içecek işletmelerinde deneyimsel pazarlama, tüketici istek ve 

ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte bu değişime uyum sağlayarak sunumun, 

dekorasyonun, konumun veya menülerin farklılaşarak hizmet verildiği 

ortamlara dönüşmüştür (Tsai ve Wang, 2017:56-65). Klasik hizmet anlayışının 

değişerek deneyim sunulmasıyla birlikte farklı deneyimleri yiyecek-içecek 

işletmeleri de sunmaya başlamıştır. Günümüzde farklı yiyecek-içerek 

rotalarının oluşturulmasıyla hem ülkeyi hem de bölgeyi gezmek ve ayrıca 

geleneksel yiyecek-içecekler hakkında bilgi edinmek de popülerleşmiştir. 

Örneğin; oluşturulan kahve, peynir, şarap rotaları kişilere farklı tatlar ile 

deneyim yaşatmaktadır. Örneğin; Trakya Bölgesi’nde bulunan üzüm bağı rotası 

farklı bir tadım deneyimi sunmaktadır (https://denemenlazim.net). 

Deneyim, genel olarak kişide pozitif etki meydana getirmektedir 

(Tarssanen, 2006:116). Turizm işletmelerinde deneyimler yemek pişirmeden 

kayağa, kırsal çiftliklerde geçirilecek bir günden temalı otellere kadar geniş bir 

yelpazeden oluşmaktadır. Turizm işletmelere has deneyim özellikleri aşağıda 

gösterilmiştir (Denizer, 1992; Lin, 2006:20; Tarssanen ve Kylänen, 2006; 

Çeltek, 2010:36-37): 
 

• Turizm deneyimi birleşik bir yapıya sahiptir. Deneyim piramidinde 

bulunan birçok unsurun bir araya gelmesiyle deneyim meydana 

gelmektedir, 

• Turizm deneyimi; eğitim, eğlence, estetik ve kaçış olmak üzere dört 

boyuttan oluşmaktadır, 
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• Turizm deneyiminin rakip işletmeler tarafından taklit edilmesi 

zordur, 

• Turizm deneyimi standartlaştırılamaz, 

• Turizm deneyiminde subjektiflik çok fazladır, 

• Turizm deneyimi, yaşayan kişide psikolojik ve fiziksel değişim 

oluşturur. 

• Turizm deneyimi süreç odaklıdır. 
 

Tüm bunlarla birlikte deneyimsel pazarlama duyusal, duygusal, ilişkisel 

ve kavramsal değerler sağlayarak kişinin ruhsal ve fiziksel olarak deneyim 

yaşadığının farkında olup bunu tekrarlama eğilimi gösterebilmektedir (Çeltek, 

2010:43; Ali vd., 2014:275; Çiçek, 2015:67).  
 

2.3. MÜŞTERİ DEĞERİ, MÜŞTERİ SADAKATİ VE 

TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ KAVRAMLARI 

Bu kısımda ilk olarak değer kavramı açıklanarak müşteri değeri ve 

türleri, müşteri değeri stratejileri, müşteri sadakati ve yaklaşım türleri 

hakkındaki kavramlara yer verilmiştir. Ayrıca tekrar ziyaret etme kavramı bu 

kısım altında ayrıntılarıyla incelenen, diğer bir konu başlığı olmuştur.  
 

2.3.1. Değer Kavramı, Türleri ve Müşteri Değeri 

Genel çerçeveden bakıldığında değer kavramı TDK’na göre “bir şeyin 

önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” 

olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). Günümüzde işletmeler sunmuş 

oldukları ürün, hizmet veya deneyime karşılık müşterilerden sadakat 

beklemektedir. Müşteri gözünde ise değer kavramı imaj, ün ve güven gibi soyut 

unsurları kapsayan bir ifadedir (Cop ve Bekmezci, 2008:8; Altuntuğ, 2011,265; 

Aydın, 2014:42; Sayıl, 2014:38; Başaran, 2014:7). Değer, tüm işletme 

stratejilerinin ana temasını oluşturmaktadır. Müşteri değeri olmadan bir işletme 

rekabet ortamına uzun soluklu uyum sağlayamayacaktır (Özevren, 2004:285). 

Değer, satın alınan ürünün faydası ile maliyetinin birbirine oranı olarak da 

belirtilebilir (Gönenç Güler, 2009:63). Tek (2006:88)’e göre değer kelimesinin 

pazarlamadaki karşılığı müşteri ile kurulan ilişkilerdeki iyi niyet, saydamlık ve 

dürüstlüktür. 

Değer kavramı, işletmelerin ürettiği üründen çok müşterinin bunu nasıl 

algıladığı ile orantılıdır. Bu sebeple değer kavramı alan yazında iki farklı bakış 



73 | KRUVAZİYER TURİZMDE DENEYİMSEL PAZARLAMA:  
MÜŞTERİ SADAKATİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİLERİ 

 
açısıyla yer almaktadır. İlki müşteriler açısından değer ve diğeri ise işletmeler 

açısından değerdir. Müşteriler açısından değer; “işletmeler ürün, hizmet veya 

deneyimleriyle müşterilerin algıladığı değer, müşteri hedef ve arzularını 

gerçekleştiriyor mu?” sorusuna yanıt aramaktır (Doyle, 2003:142; Graf ve 

Maas, 2008:2; Kotler, 2011:16; Şen Küpeli, 2014). Odabaşı (2000:20)’na göre 

müşteri açısından değer kavramı müşterinin bir ürünü satın alıp kullandıktan 

sonra ne beklediği ve bunun karşılığından ne elde ettiğine dair sahip olduğu 

algılamaların bütünüdür.  

İşletmeler açısından değer ise, işletmenin odak noktasını 

oluşturmaktadır. Amaç uzun vadede kâr marjını yüksek tutmaktır. Bu sebeple 

işletmeler müşterileri özelliklerine göre gruplandırarak özel ayrıcalıklar ve 

değerler sunmaya çalışmaktadır. İşletmeler açısından değer kavramı, müşteri 

memnuniyeti ve sadakati ile değer oluşturmak, böylelikle işletme kârını uzun 

vadede sürdürülebilir kılmaktır (Külter ve Demirgüneş, 2006:329; Çalhan vd., 

2012:96; Bölükbaşı, 2014:6-7; Çömen, 2014).  

 

2.3.2. Müşteri Değeri ve Stratejileri 

Müşteri odaklı yaklaşım, müşteri değeri ve müşteri merkezli yaklaşım 

1990’lı yıllarda üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı kavramlar arasında yer 

almaktadır. Khanh ve Kandampully (2004:398)’e göre müşteri memnuniyeti, 

müşteri sadakati, müşteri tatmini ve son olarak da müşteri değeri günümüzde 

işletmelerin rekabet stratejilerinde en fazla önem verdiği konular arasındadır. 

Müşteri değeri, “ürün ve hizmetler yoluyla sunulan faydalar ve bu faydalara 

ulaşmak için katlanılan fedakârlıklar arasındaki değiş-tokuş” şeklinde 

tanımlanmıştır (Kanıbir ve Nart, 2006:32; Uzunoğlu, 2007:3; Arpacı ve 

Batman, 2015:75; Öz, 2015:1-16). Doyle (2003:151) ise müşteri değerini, 

“müşterilerin almış oldukları ürün veya hizmet performansıyla, kendilerine 

olan maliyet arasındaki karşılaştırma” olarak tanımlamıştır. 

Butz ve Goodstein (1996:63)’a göre müşteri değeri, tüketici ile ürün 

arasındaki duygusal bağı oluşturmaktadır. Müşteri ürün veya hizmeti 

kullandıktan sonra ürün ve müşteri arasında bir bağ oluşmaktadır. Odabaşı 

(2004:49)’na göre müşteri değeri oluşması için müşterilere sunulan yararlar 

arttırılmalı ve müşterilerin algıladığı ödünler ise azaltılmalıdır. Günümüz 

işletmelerinde müşteri değeri oluşturulması için ilk olarak hedef müşterilerin 

kritik ihtiyaç noktalarının analiz edilmesi gerekmektedir. Müşteri değeri 
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oluşturmak için işletme sorumlulukları şu maddelerle ifade edilmiştir 

(Oppermann, 2000:78; Demir ve Özer,2011: 268; Bölükbaşı, 2014:17):  
 

• Müşteri merkezli bir işletme olarak faaliyet göstermek,  

• Müşteri değeri ve tatmini üzerine odaklanmak,  

• Müşteri tercihlerine uygun dağıtım kanalı geliştirmek, 

• Pazarlama skor tablosunu göz önünde bulundurarak yönetmek ve 

geliştirmek, 

• Müşteri yaşam boyu değeri üzerinden kâr elde etmek. 
 

Müşteri değeri oluşturma stratejilerini bir süreç olarak düşünmek 

gerekmektedir. Doyle (2003:142)’ye göre müşteri değeri oluşturma pazarlama 

açısından üç ilke doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bunlardan ilki, müşteriler 

olup müşteriler rekabet içerisindeki işletmeler arasından “en iyi değer” olarak 

algıladıklarını seçmektedir. İkinci olarak, ürün, hizmet ya da deneyim ile bir 

ihtiyaç karşılanmaktadır. Üçüncü olarak ise, müşterilerle güvene dayalı ve uzun 

süreli alışveriş yapmaya devam ettiği ilişkiler kurmaya odaklanmanın kârlı 

olduğu durumudur. Müşteri değeri oluşturma müşterilerin neyi istediklerini ve 

ürünü satın alıp neyi elde ettikleriyle ilgili bir yaklaşımdır (Tekin ve Çiçek, 

2005:65; Alabay, 2008; Böyükkırlı, 2011:43; Burul, 2012:37).  
 

2.3.3. Müşteri Değeri Yönetimi ve Önemi 

Müşteri değeri yönetimi, müşteri tarafından sağlanan değerin müşteri 

ilişkileri yönetimine bütüncül bir yaklaşımla bağlanarak modellenmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır (Bennett ve Rundel, 2005:98; Bölükbaşı, 2014:25). Müşteri 

değeri oluşturma, işletmeler açısından uzun zaman alan bir işlemdir. Doğru 

yönetilmesi, müşteri tutumlarının gözlemlenmesi ve devamlılık sağlanması için 

müşteri değer yönetimine ihtiyaç vardır. Müşteri değer yönetimi ile programsal 

olarak işletmeler diğer rakip işletmelere göre kendilerini karşılaştırma olanağı 

sağlamaktadır. Müşteri değeri yönetiminde işletmelerin dikkat edip strateji 

geliştirmesi gereken konular şunlardır (Hafiz ve Hendricks, 2001:10; Ercan ve 

Ban, 2005): 
 

• Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için her işletmenin 

kendisine uygun müşteri değer yönetim planı yapması gerekmektedir, 
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• Müşteri değer yönetiminin işleyişinin müşteri odaklı ve bilişim odaklı 

olması gerekmektedir, 

• Müşteri yaşam boyu değeri, müşteri değer yönetimi içerisinde yer 

alan müşteri merkezli temel bir husustur. Bu sebeple ürün merkezli 

işletme ölçüm sistemi yerine müşteri merkezli ölçüm sistemini 

benimsemek işletmeye uzun vadede müşteri sadakati de 

sağlayacaktır, 

• Müşteriler işletmelerin sunmuş oldukları ürünlerin operasyonel 

özellikleri ve pazarlama faaliyetlerinden etkilenerek karar verirler. Bu 

sebeple müşteriyi etkilemek ve elde tutmak için işletme özsermaye 

değeri, marka değeri ve müşteri ilişkilerinde ortaya koymuş olduğu 

değer önemlidir, 

• Müşteri değeri oluşturulması için satış kanallarının arttırılması, 

gazete ve dergilerin yanında internetin gücünü de kullanarak çoklu 

kanallarla müşterilere ulaşmak ve iletişim kurmak gerekmektedir. 
 

Algılanan risk ve algılanan değer müşteri değerini etkileyen bir başka 

faktörü oluşturmaktadır (Neal, 1999:21-23; Woodruff, 1997:139-153). 

Özellikle hizmetler, mallara göre daha fazla risk içermektedir. Algılanan risk; 

tüketici bakış açısıyla bir ürün veya hizmetin satın alma durumunda ortaya 

çıkan negatif veya belirsiz sonuçların gerçekleşeceğine dair algıdır (Ring vd., 

1980:256). Bu sebeple müşteri değeri işletme için çaba, zaman ve maliyet 

anlamına gelmektedir. Müşteri için ise psikolojik ve bireysel bir faydadır 

(Çalhan vd., 2012:110; Eren ve Erge, 2012:4459). Ness vd. (2010:106)’ne göre 

müşteri değeri ürün veya hizmet memnuniyeti üzerinde olumlu bir etki 

oluşturmaktadır. Bu nedenle müşterilerin pozitif satın alma davranışı 

gösterebilmeleri için müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir.  
 

2.3.4. Müşteri Sadakati Kavramı 

Küreselleşmeyle birlikte rekabetin artması müşteri memnuniyeti, 

müşteri istek ve ihtiyaçlarının doğru algılanıp karşılanması ve müşteri sadakati 

kavramlarının elde edilmesini giderek zorlaştırmaktadır (Devrani, 2009:408; 

Çatı vd., 2010:429). Müşteri sadakati kavramı, günümüzde ilk olarak 1990’lı 

yıllarda pazarlama ve yönetim alanlarında öneminin fark edilmesiyle 

kullanılmaya başlanmıştır. Müşteri sadakatinin işletmelerde oluşturulması 
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önemli olduğu kadar emek ve zaman gerektiren bir süreçtir. Rekabet 

koşullarının yoğun hissedilmesi, taklit ürünlerin ve fiyatların birbiriyle yarıştığı 

zor koşullar sebebiyle müşteri sadakatinin işletmelerde oluşturulması ve sadık 

müşteri sayısı giderek azalmaktadır (Getty ve Thomson, 1994:4; Marzo-

Navarro ve Pepraja, 1996:426; Reichheld ve Teals, 1996:14-18; Rickins, 

1997:128; Avcıkurt ve Köroğlu, 2006:6; Aksu, 2006:187- 205; Bayuk ve 

Küçük, 2007:287; Kurtoğlu, 2010:88).  

Yeni müşteri kazanma maliyeti eski müşteriyi elde tutma maliyetinden 

daha fazladır (Lin ve Wang, 2006:272). Kolaylık sağlamak, sorun olduğunda 

sorunu değil, uzun vadede oluşabilecek sorunları da çözümlemek ve işletme 

temsilcilerinin müşteri etkileşimlerinde duygusal etkiyle hitap etmeleri 

yönünde donanım sağlamak gerekmektedir. Harvard Business Review 

araştırmasına göre müşterilerin tekrar eden aramalarının %24’ünün müşteri 

temsilcisi güvensizliğinden, yanıtı beğenmeme ve işletme politikalarının 

arkasına sığınacak söylemler olduğuna inandığı yönündedir. Bu nedenle, 

işletmelerin müşteri sadakatini oluşturabilmeleri için işletme çalışanlarının 

eğitim ve donanımlarının arttırılması gerekmektedir (Harvard Business 

Review, 2012:19; Başer, 2011; Baydaş ve Aydın, 2017:61-90).  

Bir müşterinin ürünü veya hizmeti tekrar satın alması için iki güdü vardır. 

Bunların ilki, müşterinin belli bir indirim veya tekliften sağlayacağı fayda, 

ikincisi ise müşterinin ürüne veya hizmete olan duygusal bağlılığı ya da 

yakınlığıdır. Sadakati de içerisinde barındıran ikinci güdü, işletmelerin 

genellikle tutundurma faaliyetlerinde bulunduğu yoldur (Hançer, 2003:40; 

Nam vd., 2011:1010). Müşteri sadakati tanım olarak “müşterinin işletme, ürün 

veya hizmetle olan ilişkisini devam ettirme isteğidir”. Diğer bir ifadeyle, 

müşteri taahhüdü olarak da ifade edilebileceği gibi müşterilerin ürün,  hizmet 

veya markaya olan tutumu olarak da alan yazında yer almaktadır (Cyr vd., 

2006:3; Evanschitzky vd., 2006:1210; Kim vd., 2007:825; Barutçu, 2007:352; 

Özer ve Günaydın, 2010:132). Odabaşı (2004:17)’na göre müşteri sadakati, 

“müşterinin bir seçim hakkı olduğunda aynı markayı satın alma ya da benzer 

ihtiyaçlarına çözüm bulmak için her zamanki sıklıkla aynı mağazayı tercih etme 

eğilimi, arzusu ya da seçimidir”.  

Müşteri sadakatini Kandampully ve Suhartanto (2000:346) ise, algılanan 

hizmet kalitesinden kaynaklanan duygusal bir bağın müşterilerle geliştirilmesi 

şeklinde belirterek, müşteri ile olan duygusal bağlantı olarak nitelendirmiştir. 
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Aktepe vd. (2009:20)’ne göre müşteri sadakati, bir ürünün veya hizmetin 

sürekli satın alınması, ihtiyaç hissedildiğinde başka bir ürün ya da hizmet yerine 

tercih edilmemesini ifade etmektedir. Metiner (1997:4)’e göre müşteri sadakati 

değişen işletme koşullarına karşı ürün veya hizmetlerin tekrar tercih edilip 

edilmeme isteği olarak tanımlanmıştır. Müşteri sadakati ile yalnızca tercih 

sıklığı olarak değil, ürüne veya hizmete karşı duygusal aidiyet şeklinde de 

yaklaşımda bulunulmaktadır (Smith, 1996:34).  

Kumar ve Shah (2004:320)’a göre müşteri sadakati bir ölçüt olarak ele 

alınmıştır. Satın alma oranı, satın alma olasılığı ve satın alma sıklığı bu ölçüt 

doğrultusunda çok yönlü bir davranış olarak düşünülmektedir. Müşteri sadakati 

tanımlamalarında iki nokta üzerinde durulduğu görülmektedir. Bunlardan 

birincisi, müşteri sadakatinin davranışsal yönü, ikincisi ise müşteri sadakatinin 

tutumsal yönüdür. Sadakatin davranışsal yönü, müşterilerin satın alma eylemini 

tekrarlamasını sağlamaktadır. Tutumsal sadakat ise müşteriler satın alma 

eylemini tekrarlamasa bile ürün veya hizmet hakkında olumlu düşünce, 

davranış ve tavsiye ile başka müşterilerin de işletmeden alışveriş yapmasına 

ikna edebilmesidir. İkinci tutumsal sadakat işletmeler için daha fazla getiri 

sağlamaktadır. Çünkü olumlu söylemlerde bulunan müşteri, işletme için 

maliyetsiz birer reklam kaynağıdır ve potansiyel müşteri gözünde daha 

gerçekçi durumdadır (Çatı ve Koçoğlu, 2008:169; Özer ve Günaydın, 

2010:132). 
 

2.3.5. Müşteri Sadakati Kavramının İşletme ve Müşteri 

Açısından Önemi 

Sadakat; bir müşterinin ürüne, markaya, mağazaya, üreticiye ya da 

hizmet verene bağlılığını ifade etmektedir. Sadakat, bir ürünün ya da hizmetin 

müşterisi olma sıklığı, sürekli olarak aynı ürün veya hizmeti ya da işletmeyi 

tercih etmesi olarak da ifade edilmektedir (Zeithaml vd., 1996; Oliver, 

1999:349; Solakoğlu ve Türkyılmaz, 2007:429).  

Bugün işletmeler ürettikleri ürün veya hizmet ile bir fark oluşturarak 

müşteri sadakati meydana getirmeyi amaçlamaktadır. Artan rekabet ortamında 

işletmelerin üretmiş oldukları ürünün kısa bir süre içerisinde başka bir işletme 

tarafından benzerinin üretildiği ikame ürünlerin çok olduğu pazar koşulları 

bulunmaktadır. Bu sebeple işletmeler teknolojik gelişmelerle birlikte 

müşterileri sürekli kılmak ve marka bağımlılığı oluşturabilmek için farklı 
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pazarlama ve satış teknikleri geliştirmektedir. İşletmeler müşteri sadakati ile 

etkileşimi bir defalık düşünmeyip uzun ömürlü müşteri ilişkileri stratejileri 

geliştirmektedir (Sharp ve Sharp, 1997:473; Madran ve Canbolat, 2006:144; 

Yılmaz ve Çatalbaş, 2007:83; Selvi ve Ercan, 2006:161).  

Sadık müşterilerin işletmeyle etkileşiminin uzun soluklu olduğu, uzun 

vadede daha fazla miktarda alım gerçekleştirdiği, geri bildirim yaparak 

işletmeye olumlu veya olumsuz görüşler bildirdiği ve en önemlisi işletme için 

çevresine olumlu referans olduğu müşteri sadakatinin önemini açıklamaktadır. 

İşletme açısından müşteri tatmini ile müşteri sadakati ilişkisi üzerine 

gerçekleştirilen bir araştırmada, müşteri tatmini oluşturulmasının müşteri 

sadakati için anahtar bir konu olduğu vurgulanmıştır. Müşteri tatmini sadık 

müşteriyi meydana getirmektedir. Bunun için ise işletme performansının 

yüksek olması gerekmektedir (Gronholdt vd., 2000:509; Yang ve Peterson, 

2004:799). 

İşletmeler için en önemli stratejik hedeflerden biri olan müşteri 

sadakatinin sağlanabilmesi sürekli kaliteli ürün ve hizmet sunmakla mümkün 

olur. Müşteri sadakati için yapılan maliyetler çıktı olarak gözükse de uzun 

vadede kar olarak geri dönüş sağlamaktadır. Buna karşın her sadık müşteri 

tatmin olmuş müşteridir ancak her tatmin edilmiş müşteri sadık müşteri değildir 

(Bowen ve Shoemaker, 1998:13). Müşterilerden yaşam boyu değer 

sağlanabilmesi için müşteriyi tatmin etmek gerekmektedir. Bu da ürün 

geliştirme ve tutundurma faaliyetleri ile oluşmaktadır. Sadık müşteri, zaman 

içerisinde işletme için bir marka elçisi konumuna gelmektedir (Öztürk, 

2016:43; Başar, 2015:43). Müşteri sadakatinin işletmeye olan avantajları 

şunlardır (Karpat, 1998:30; Ahmad ve Buttle, 2001:30; Şarlıgil, 2003:101; 

Katlıdağ, 2016:44):  
 

• Sadık müşteriler işletmeye rekabet avantajı sağlamaktadır, 

• Sadık müşteriler sayesinde fiyat üzerinden denetimler 

yapılabilmektedir,  

• Sadık müşteriler pazardaki istikrarı sağlamaktadır,  

• Sadık müşteriler sayesinde maliyetlerde azalma olmaktadır (tanıtım 

maliyetleri ve yeni müşteri kazanma maliyetleri gibi), 

• Sadık müşteriler sayesinde satışlarda artış görülür. 
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• Sadık müşteriler işletmenin üretim ve pazarlama sürecine katılarak 

işletmenin hatalarını görmesinde avantaj sağlamaktadır, 

• Sadık müşteriler sabit personeli tanıması sebebiyle personel için 

motive edicidir. 
 

Yukarıdaki yer alan maddeler genel olarak müşteri sadakatinin işletme 

açısından avantajlarını oluşturmaktadır. Güçlü bir müşteri sadakati ve müşteri 

memnuniyeti işletmelerin en önemli avantajlarından biridir. Pazar istikrarı 

sağlanması işletmenin gelecekteki başarısı için bir güvencedir (Atalık, 2007; 

Olcay ve Giritlioğlu, 2014:1-22; Tuğay ve Dokur, 2015:51). Müşteri 

sadakatinin işletme açısından öneminin olmasının yanında müşteri açısından da 

bir önem taşımaktadır. Çift yönlü olarak hem müşteri hem de işletmeye avantaj 

sağlamaktadır. Müşteri sadakatinin oluşturulmasıyla müşterilerin kazancı 

işletmelerin sağlamış olduğu sosyal getiriler, özel günlerde hatırlanma, güven 

içerisinde alışveriş yapabilme, özel indirimler, üyelik kartları, hediyeler, 

işletme ile iletişimin iyi olması sayesinde kampanya zamanlarının bilinmesi 

gibi örnekler verilebilir (Reichheld ve  Teals, 1996:14-18; Stauss vd., 

2005:231; Bennett vd., 2005:97-107; Demir, 2011:268; Öztürk, 2016:40) 
  

2.3.6. Müşteri Sadakatini Etkileyen Unsurlar 

Müşteri sadakati için her müşterinin birbirinden farklı olduğunu kabul 

etmek gerekmektedir. Ayrıca birçok bakış açısıyla hareket ederek işletme 

stratejileri geliştirilmelidir. Müşteri sadakatini etkileyen unsurlar dört başlık 

altında toplanmıştır. Bunlar; güven, vazgeçilmezlik, umursanmak ve 

ödüllendirmedir. Fakat günümüzde bu dört unsurun dışında hizmet kalitesi de 

yer almaktadır (Öztürk, 2016:45). Koçer (2017:717)’e göre müşteri sadakatini 

etkileyen faktörler daha geniş bir açıdan ele alınarak kurumsal imaj, müşteri 

beklentileri, değiştirme maliyeti, hizmet kalitesi, güven, müşteri memnuniyeti, 

müşteri şikâyetleri yönetimi ve fiyatında eklenmesi gerekmektedir.  

Değer, müşterinin ödediği bedel karşısında beklentisidir. Müşteri değeri 

doğru yansıtılmadığı takdirde müşteri sadakati olumsuz etkilenmektedir. 

Müşteri tatmini ürün veya hizmetlerin satın alımından sonra beklentileri 

karşılayıp karşılamamasıyla ilgilidir. Müşteri tatmini, tekrar satın almaları 

olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Müşterilere güler yüz 

gösterilmemesi, satın alma sürecinde tatmini ve memnuniyeti etkilemektedir. 

Müşteri tatmini işletmenin ana amacı olmayabilir. Bu nedenle, her zaman 
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tatmin olmuş bir müşterinin aynı işletmeyi tercih etmediği durumlar da 

meydana gelmektedir. Örneğin, İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırmada 

otomotiv sektöründe %85 tatmin olma sonucuna rağmen bu müşterilerin sadece 

%40’ının yeniden aynı markayı tercih edebileceği olasılığı tespit edilmiştir 

(Oyman, 2002:169-185; Özensel, 2003:218; Özden, 2006:8). 

İşletmelerin temel varlık sebeplerinden biri olan müşteri memnuniyeti 

müşterileri elde etmek ve sadakat oluşturmak adına en önemli unsurlardan 

biridir. Hedef grup çalışmalarında müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun strateji 

geliştirerek ürün veya hizmet üretmek müşteri sadakatini olumlu etkilemektedir 

(Erk, 2009:58). Müşterilerin demografik özelliklerinden, geçmiş deneyimlerine 

ve gelecek beklentilerine kadar deneyimlerini etkileyerek memnuniyetin 

arttırılması sadakati de kendiliğinden oluşturmaktadır (Devrani ve Tüzün, 

2008:15; Gökmen ve İlter, 2009:9; Katlıdağ, 2016:39).  

 

2.3.7. Müşteri Sadakati Yaklaşım Modelleri 

Müşteri sadakati yaklaşım modelleri; davranışsal yaklaşım modeli, 

tutumsal yaklaşım modeli ve karma yaklaşım modeli olmak üzere üç temel 

yaklaşımda incelenmektedir (Kim vd., 2004:274; Keiningham vd., 2006:193; 

Çatı ve Koçoğlu, 2008:172; Erk, 2009:49; Çatı vd., 2010:433; Burucuoğlu, 

2011:31; Başar, 2015:34; Katlıdağ, 2016:39). 
 

2.3.7.1. Davranışsal Yaklaşım Modeli   

Davranışsal yaklaşım modeli; satın alma miktarı, satın alma sıklığı veya 

satın alma ihtimali gibi davranışsal ölçümler kullanılarak değerlendirilir. 

Davranışsal sadakat, tüketicilerin ölçülebilen ve satışları direkt etkileyen 

davranışlarını ortaya çıkaran markayı tekrar satın alma eğilimi olarak 

tanımlanabilir. Davranışsal sadakat modelinde dikkat çekici nokta satın alma 

eyleminin tekrar edilmesi ve satın almaya yönelik olumlu davranış eğiliminin 

gelişmesidir (Altıntaş, 2000:32; Alagöz vd., 2004:33; Yurdakul, 2007:270). 

Davranışsal olarak müşterilerin sürekli olarak aynı marka veya ürünü tercih 

etmeleridir (Evanschitzy vd., 2006:1207).  
 

2.3.7.2. Tutumsal Yaklaşım Modeli 

Müşterilerin işletmelerin üretmiş olduğu ürün veya hizmetlerine karşı 

göstermiş oldukları psikolojik ve duygusal bağlılık olarak ifade edilmektedir. 
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Tutumsal sadakat gösteren bir müşteri, ürün veya hizmetleri düzenli olarak 

kullanmasa bile bunları diğer kişilere tavsiye etmektedir. İşletmelere duygusal 

bakımdan bağlılık bulunmaktadır. Bu sebepler işletmelerce önem verilen bir 

sadakat modelidir (Bowen ve Chen, 2001:213). Bir müşterinin sadık olup 

olmadığı tekrar satın alma davranışı ve tavsiye oranı ile ölçülmektedir (Tuğrul, 

2009:9).  
 

2.3.7.3. Karma Yaklaşım Modeli  

Davranışsal ve tutumsal yaklaşım modellerinin yetersiz kalması 

sebebiyle ilk iki yaklaşım modelinin kombinasyonu şeklinde birleşik bir boyut 

oluşturulmuştur (Selvi, 2007:39). Bu yaklaşım, ılımlı bir yaklaşımdır. Karma 

yaklaşım; müşterilerin ürün tercihlerini, marka bağımlılık eğilimini, satın alma 

yüzdesini, yeni satın alma ve toplam satın alma miktarını esas almaktadır. 

Sadakati iki farklı boyutta ele alan bu yaklaşım, perakende satış yapan ve 

rekreasyon hizmeti sunan çoğu üst düzey otel ve hava yolu şirketi tarafından 

kullanılmaktadır (Bowen ve Chen, 2001:217).  
 

2.3.8. Tekrar Ziyaret Etme Kavramı  

Satın alma, tüketiciler için ürün veya hizmet hakkında bir öğrenme 

sürecidir. Tüketici, daha sonrasında satın alıp almayacağının kararını ürünün 

verdiği tatmin veya tatminsizlik ile karar vermektedir (Koç, 2008:304). 

Tüketiciler ürünü tükettikten sonra genel bir fikir içerisindedir. Tüketiciler satın 

alma sonrasında üç temel fikirle karşı karşıya kalırlar. İlki üründen tatmin 

olmak, ikincisi kısmen tatmin olmak ve son olarak da tatmin olmamaktır 

(Odabaşı ve Barış, 2007:387 

Alan yazındaki çalışmaların çoğunda, turizm işletmelerini ziyaret eden 

turistlerin niyetlerini tahmin edebilmek için “Gerekçeli Eylem Teorisi”ne veya 

“Planlı Davranış Teorisi”ne dayanan çalışmalar bulunmaktadır. Bu görüşler, 

belli bir davranışın ve ardından da bu davranışı gerçekleştirmek için ortaya 

koyacağı bilinçli çabanın güdüsel bileşenini temsil eden davranışsal niyetleri 

açıklamaktadır. Birçok çalışmada ziyaretin tekrar bir ziyaret etme ihtimalinin 

ölçülmesine dayalı olması yönündedir (Gyte ve Phelps, 1989:28; Ahmed, 

1991:331; Milman ve Pizam, 1995:21; Kozak ve Rimmington, 2000:260; Chi 

ve Qui, 2008:624; Prayag, 2008:205; Organ ve Soydaş, 2012:65; Seçilmiş, 

2012:233; Kement, 2013:110; Artuğer, 2013:12; Aytekin, 2013:41; Çetin, 
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2015:39; Umur ve Eren, 2016:273; Bayrakçı ve Akdağ, 2016:99; Nalçacı İkiz, 

2016:65). 

Ziyaret edilen bir destinasyondan memnun kalınarak o destinasyona 

tekrar gelme isteğinin duyulması tekrar ziyaret etme kavramını ortaya 

çıkartmaktadır.  Tekrarlayan destinasyon ziyaretlerinin önemini belirten 

Gitelson ve Crompton (1984: 201) destinasyonların tekrar eden ziyaretlere 

ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Daha öncesinde aynı tatil yerini ziyaret eden 

kişilerde “rahatlama” ve “arkadaşını veya tanıdığını görme” amacıyla tekrar 

ziyaret etme niyeti bulunmaktadır. Turizm işletmelerinde tekrar ziyaret etmede 

etkili olan faktörler şunlardır (Bekar vd., 2017: 36; Öztürk ve Şahbaz, 2017: 5; 

Akbolat ve Durmuş, 2017: 574):  
 

• Daha önce ziyaret edilen bölgeye giderek beğenmeme riskini 

azaltmak, 

• Aynı insanlarla karşılaşmak, 

• Aynı mekâna duygusal olarak bağlanmak, 

• İlk ziyaretine göre daha detaylı gezip, keşfetme, 

• Tecrübelerini diğer kişilere aktarmaktır. 
 

Tekrar eden ziyaretler, memnuniyet olgusunun yüksek olduğunun ve 

müşteri sadakatinin oluştuğunun bir göstergesidir. Tekrarlanan ziyaretler 

turizm işletmeleri için turist memnuniyetinin gerçekleştiğinin göstergesidir. 

Müşteri memnuniyeti sağlanan turistlerin gelecekte de bu davranışı tekrarlama 

olasılığı yüksektir. Tekrar ziyaret eden turistlere yapılan pazarlama harcamaları 

ilk kez gelen kişilere göre daha azdır (Güngör, 2010: 35; Pınarbaşı, 2017:98). 

Tekrar ziyaret etme kavramının önemine ek olarak turistlerin daha önce ziyaret 

edilen bölgeyi tekrar tercih etme duygularının altında duygusal bağlılık da 

bulunmaktadır. Risk içermeyen, bir önceki ziyarette kendinden duygular 

barındıran yerleri ve kişileri tekrar görmek yaşanılan tatmin edici deneyimin 

tekrarlanma isteğini doğurmaktadır. Daha önce tecrübe edilen deneyimlerin 

tekrarlanması ise kişiyi mutlu etmektedir (Bekar vd. 2017:36). 
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2.3.8.1. Bağlılık ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi  

Bağlılık, “değer verilen bir ilişkiyi devam ettirmek için duyulan sürekli 

bir arzu” şeklinde tanımlanmaktadır (Mosavi ve Ghaedi, 2011:251). Tüketici 

bağlılığı ise gelişen bir hizmete karşı psikolojik bağ kurulması olarak 

tanımlanır. Bilgi paylaşımı kavramı, “interaktif etkinlikler aracılığıyla üreticiler 

ile tüketiciler arasında gerekli ve ayrıcalıklı bilginin paylaşımını ve 

değiştirilmesini” ifade etmektedir (McEvily ve Marcus, 2005:1035; Aytekin, 

2013:48).  

Bilgi paylaşımı, pazar taleplerini, tüketici tercihlerini, satış 

promosyonlarını ve yeni ürün tanıtımlarını içermektedir. Sıkça paylaşılan bilgi 

kurum için gönüllü ve işletme odaklı bilgi sağlama isteği olarak nitelendirilir. 

Bilgi paylaşılması işletme ile tüketici arasında bilgi aktarılmasını sağlayan bir 

köprü görevi görmektedir. Yüksek seviyede işletme ile ilgili bilgi paylaşımı 

yapan müşterilerin bağlılık düzeylerinin de yüksek olduğu varsayımında 

bulunmak mümkündür (Aytekin, 2013:48). 

 

2.3.9. Tekrar Ziyaret Etme Niyetinin Önemi   

Satın alma sonrasında gerçekleşen deneyim ve bu deneyimin sonunda 

değerlendirme evresi davranışsal niyetler, gelecekte tekrar ziyaret etme, ürün 

veya hizmeti tekrar kullanma gibi sonuçlar doğurmaktadır. Başka bir ifadeyle 

müşterilerin gerçekleştirmiş oldukları deneyimden memnun kalarak bunu 

tekrarlama isteği duymasıdır (Akbolat ve Durmuş, 2017:573). Tekrar ziyaret 

etme niyeti kavramı turizm açısından önemli bir kavramdır. Değişen şartlara 

ayak uydurmak destinasyonların ziyaretçi memnuniyeti için önemlidir (Umur 

ve Eren, 2016:273). 

Oppermann (1999) tekrar ziyaret etme niyeti davranışının ardında 

kişilerin risk almak istememesi olduğuna belirtirken; Kozak (2002:230) ise bazı 

kişilerin ziyaret edilen destinasyon yerine yeni yerler görmenin daha cazip 

geldiğini vurgulamıştır. Bununla beraber tekrar ziyaret etme faktörleri 

içerisinde bulunan hizmet kalitesi, destinasyon imajı ve müşteri memnuniyeti 

gibi faktörlerin olumlu olması doğrultusunda müşteri sadakatinin de arttığı 

görülmektedir (Karaçar, 2016:46).  

Turistlerin destinasyon seçiminde genellikle dergi, gazete, broşür veya 

internet reklamlarından ziyade akraba, eş, dost görüşlerine daha çok önem 

verdikleri görülmektedir. Gelen turistlerin memnuniyetinin yüksek olması 
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potansiyel müşterileri de etkilemektedir (Baker ve Champton, 2000:799; 

Çalhan, 2010:22; Gönlü, 2013:13; Çetin, 2015:42). Destinasyon tekrar 

ziyaretinin yüksek olması destinasyonun ekonomik sürdürülebilirliği açısından 

da önemlidir. Tekrar ziyaret etme niyeti turizm işletmelerinin yanında diğer 

işletmeler için de büyük önem taşımaktadır (Çamlıca, 2014:42).  
 

2.4. KRUVAZİYER TURİZM 

Araştırmanın bu kısmında; kruvaziyer turizminin tanımı, kapsamı, 

tarihsel gelişimi ve Türkiye turizm ekonomisi içerisindeki yeri hakkında 

bilgiler verilmektedir. Ayrıca kruvaziyer turizmde kullanılan gemilerin 

sınıflandırılması ve dünyada kruvaziyer turizm bölgeleri bu kısmında ele alınan 

konular arasındadır. 
 

2.4.1. Kruvaziyer Turizmin Tanımı ve Kapsamı 

OECD tarafından da kabul edilen tanıma turizm göre “para kazanma 

amacı olmayan ve sürekli konaklamayı içermeyen, yaşanılan yer dışında 

eğlence, tatil ve dinlenme gibi ihtiyacın giderilmesi amacıyla gidilen geçici 

konaklama hareketi”dir. Kruz/ Cruise, kelime anlamı olarak gezmek, dolaşmak, 

seyretmek (gemicilikte), deniz gezisi gibi anlamlara gelmektedir. Günümüzde 

kruvaziyer kelimesi, konaklamalı tatil amaçlı kullanılan, boyutları ve konfor 

koşulları belli standartlarda olan gemi anlamına gelmektedir (Israel ve Miller, 

1999:125). Kruvaziyer turizmi ise en sade anlamıyla yüzen bir otelde 

konaklayıp, uluslararası seyahate katılmak anlamına gelmektedir 

(http://denizcilik.terimleri.com).  Bu büyük gemiler birçok yönüyle beş 

yıldızlı hatta günümüz koşullarında yedi yıldızlı otellerle yarışan tanıma bir 

sahiptir (Kaya, 2017:23). Turizm sektörü içerisinde kruvaziyer turizmi son 50 

yılda yıllık yaklaşık %8’lik büyüme ile küresel çapta 2016 yılında 24.7 milyon, 

2017 yılında ise 25.8 milyon yolcu sayısına yükselmesi öngörüsüyle gittikçe 

artan bir kapasiteye sahiptir (UNWTO, 2017). Bu öngörüyü destekleyen mega 

gemiler müşterilerine hizmet kalitesi ve aktiviteleri yüksek imkânlar 

sunmaktadır (Öner, 2012).  

Günümüzde alışılagelmiş turizm olaylarından farklı olan kruvaziyer 

turizmi özellikle üst ve orta gelir grubu turistlerin talep ettiği konfor ve 

güvenliğin hakim olduğu yüzer otel niteliği taşımaktadır (De Cantis vd., 2016: 

133-150; Scherrer vd., 2011: 1218-1222). Kruvaziyer gemileri olarak 
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adlandırılan bu gemiler içerisinde tenis kortundan, lüks restoranlara, farklı çeşit 

oda tiplerinden spor merkezlerine kadar birçok aktiviteyi içerisinde 

bulundurmaktadır. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği kruvaziyer gemileri, 

seyahati programlanmış, derin sularda iki gün ya da daha fazla kalan ve en az 

100 yolcu kapasiteli gemiler şeklinde tanımlamaktadır. Deniz temelli turizm 

kategorisi içerisinde yer alan kruvaziyer turizmi, bir başka tanıma göre ise “dev 

gemilerle gerçekleştirilen kısa süre içerisinde farklı güzergahların ziyaret 

edildiği, genellikle 24 saatten az kalınan, her türlü zevk ve beğeniye hitap eden 

eğlence seçeneklerinin olduğu turistik aktivitelerdir” (Sezer, 2014:52). Kısaca 

kruvaziyer turizmi; içerisinde konaklama, yeme-içme, seyahat, eğlence gibi 

birçok paydaş bulunduran entegre kompleks olarak lüks gemilerle 

gerçekleştirilen bir turizm türüdür (Güngör, 2011:30).  

Wild ve Dearing (2000:319)’e göre kruvaziyer turizmi, “turistlerin belli 

bir rotada farklı destinasyonları ziyaret etmek üzere temel amacı taşımacılık 

değil, misafirleri ağırlamak olan gemiye boş zamanlarını değerlendirmek için 

bir ücret ödeyerek binmek suretiyle yapılan seyahattir”. Büyük yolcu 

gemileriyle yapılan gezi etkinliği olan kruvaziyer turizmi, 1998 yılından 

günümüze kadar %110’luk bir artış göstermiştir. Kruvaziyer gemileriyle 

seyahat etme açısından Avrupa’da İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa 

ve Türkiye önemli liman kentlerini içerisinde barındırmaktadır. 

Kruvaziyer yolcuları Dünya Turizm Örgütü’ne göre aynı gün ziyaret 

eden ve ayrılan yolcular olarak kabul edilmektedir (unwto.org, 2018). 

Uluslararası Denizcilik Organizasyonu’na göre ise deniz gezisi yolcuları, “bir 

ülkeye seyahat gemileriyle gelenler” şeklinde tanımlanmaktadır. Kruvaziyer 

gemisi turistleri gün içerisinde birden fazla şehri ziyaret etmelerine rağmen 

geceleri gemi içerisinde konaklamaktadır. Ayrıca ziyaret edilen yerleri kısıtlı 

ziyaret etme süresi olduğundan şehir içi sosyalleşme diğer turist gruplarına göre 

daha azdır (imo.org, 2018).  

Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan sürdürülebilir kruvaziyer 

turizm raporuna göre son on yılda önemli ölçüde büyüme gösteren bu sektör, 

2000 yılından 2014 yılına kadar %166 büyüme göstermiştir. Ayrıca 2030 

yılında 187 milyon uluslararası kruvaziyer yolcu sayısına ulaşılması 

beklenmektedir. Son 50 yıl içerisinde gelişimde olan kruvaziyer turizm sektörü 

uluslararası yolcu girişlerinin %5’ini oluşturmaktadır. 2015 yılında 1.1 milyar 
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uluslararası yolcu girişinin 23 milyonunu kruvaziyer turistleri oluşturmaktadır 

(UNWTO, 2016). 
 

2.4.2. Kruvaziyer Turizmin Tarihsel Gelişimi  

Deniz turizmi içerisinde bulunan yat ve kruvaziyer turizmi son yıllarda 

talebin arttığı turizm çeşitleri haline gelmiştir (Bircan, 2014:28). Elde olan 

bilgilere göre kruvaziyer turizm gezisinin ilk ne zaman ve kim tarafından 

yapıldığı bilinmesine rağmen Thomas Cook’un ilk tur operatörü olduğu 

konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Buna karşın ilk deniz gezisinin 1844 

yılında “The Peninsula and Oriental Stream Navigation” (P&O) şirketi 

tarafından eğlence amaçlı düzenlendiği kabul edilmektedir (Ward, 1999). 

Amerika merkezli ilk deniz gezisi ise 1876 yılında New York’tan hareket eden 

buharlı “Quacker City” isimli gemi ile reklamının “Kutsal topraklar, Mısır, 

Kırım, Yunanistan ve aradaki istenilen yerlere gezinti” şeklinde düzenlenmiştir. 

Daha sonra 1904 yılında Thomas Cook’un ilk modern şirketi bünyesinde birinci 

sınıf lüks gemi gezisi düzenlenmiştir (Bircan, 2014:28).   

19. yüzyılda buharlı gemiler ve demir yollarının ortaya çıkışıyla turizm 

kentleşme, endüstrileşme ve zenginlikten etkilenerek, kişilerin denizaşırı 

yerleri görme isteği ortaya çıkmıştır. Gemi endüstrisi artan talebi karşılamak 

için okyanus aşırı bölgelere göçlerin arttığı dönemde Avrupa-Kuzey Amerika 

ve Büyük Britanya-Avustralya arasında önemli düzeyde göçmen taşımıştır 

(Dickonson ve Vlademir, 1997). 1930 yılında Almanya, devlet desteği sunarak 

kruvaziyer turizmine katılımı kolaylaştırmıştır. Bu turizm şeklinde devlet 

desteği alınarak “eğlen, güç kazan” gibi çeşitli sloganlarla halkın katılımının 

artması hedeflenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan şirketleri Ege 

Denizi’nde turlar düzenlemeye başlamıştır (Yaşar, 2012:412). 1912 yılında 

gerçekleşen Titanic gemi kazası kruvaziyer gemilerin daha güvenli dizayn 

edilmesi ve güvenlik koşullarının yükseltilmesi için bir ders niteliği 

taşımaktadır (Walker ve Walker, 2012; Lunn, 2010:108).  

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları kruvaziyer turizmini olumsuz 

etkilemiştir. Bu olumsuzlukların düzelmesi ve güven ortamının oluşması 

1965’li yıllara dek sürmüştür. 1965 yılından sonra yeni kruvaziyer şirketleri 

kurulmuştur. 1970’li yıllarda “The Love Boat” programı kişilerin kruvaziyer 

gemilerine olan ilgisini arttırmıştır. 2000’li yıllardan sonra kruvaziyer gemi 

sektörü pazar bölümlendirmesi ve şirketler arası devirlerin arttığı bir dönem 
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olmuştur. Farklı gemi türleri ve dizaynlarıyla hizmetler sunulmaya başlanmış 

ve Royal Caribbean, Oasis of the Sea, Allure of the Sea, MSC, Carnival Magic 

ve Disney Dream gibi lüks gemiler inşa edilmiştir. 2013 yılında 2.3 milyar 

dolar, 2014 yılında ise 3.3 milyar dolar şirket yatırımlarıyla kruvaziyer 

turizminin gelişimi için önemli çalışmalar yapılmıştır (Kılıçhan ve İlhan, 

2016:65; Yılmaz ve İncekara, 2002:42).  

Kruvaziyer gemi seyahatlerinin çağdaş anlamda ilk akımlarından birisi 

ise dünyanın etrafını 127 günde dolaşan ve tek tarifeli deniz gezisi olan 

Hamburg-Amerika Deniz Yolları’nın yılda bir kez gerçekleştirdiği seyahattir. 

1912 yılında “Victoria Louise” gemisine ek odalar için düzenleme yapılarak yıl 

boyu konforlu ve estetik dizaynlı gemi ile gelecek turistlerin ilgisi günümüzde 

de çekilmektedir (Chirnside, 2011:15).  

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA)’ne göre son yıllarda 

dünya kruvaziyer turizminin başlıca bölgeleri;  Karayipler, Alaska, Bahamalar, 

Hawai ve Akdeniz’dir. Bu bölgeleri ziyaret eden kruvaziyer turist sayıları 

gittikçe artmaktadır. Bu bölgelerin 1970’li yıllarda potansiyeli 600.000 iken 

2010 yılında 18.8 milyon kişiye yükselmiştir. Yerel ekonomik yatırımlar, yeni 

istihdam alanları, yatırım potansiyelinin artması, deniz turizmi alanında 

gelişimin hızlanması ve destinasyon pazarlaması gibi faktörler kruvaziyer 

gemileriyle seyahat etmek isteyen turistlerin artmasını böylelikle sektörel 

gelişimin hızlanmasını sağlamıştır (Çetinkaya, 2016:8). 1980 yılından itibaren 

kruvaziyer endüstrisi, yıllık ortalama yolcu sayısı bakımından %8.2 oranında 

artış göstermiştir (CLIA, 2016). 2006 yılında ise 21 milyon kişi kruvaziyer 

gemi seyahatine çıkmıştır. Bu gelişim yeni gemilerin inşa edilmesi, sektörün 

büyümesi, yatırımların artması ve kruvaziyer seyahati yapan turistlerin tekrar 

talep etmesi ile deniz turizminin gelişmesine olanak sağlamıştır.  
 

2.4.3. Kruvaziyer Turizmin Türkiye İçerisindeki Tarihçesi 

Türkiye kruvaziyer gemi işletmeciliğine 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 

başlamıştır. Kruvaziyer gemi işletmeciliğindeki ilk adım, bir liner yolcu gemisi 

olan “Ege” isimli gemiyle olmuştur. Daha sonra ikinci el olarak, ABD’den 

alınan “Ankara”, “Tarsus, Adana, İstanbul, Ordu, Trabzon ve Giresun” isimli 

gemilerle liner taşımacılığa devam edilmiştir. İtalya’da 1950 yılında inşa edilen 

“Samsun ve İskenderun” gemileri de kruvaziyer olarak Akdeniz’in çeşitli 

limanlarına pek çok sefer gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’de çağdaş 
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anlamda kruvaziyer turizm için gerekli niteliklere sahip olan gemiler mevcut 

değildir (Güzel, 2006:85; Çimenoğlu, 2011:18;). Ancak yabancı bayraklı 

gemiler Türkiye kıyılarını ve liman kentlerinde bulunan turistik yöreleri 

görmek için gelen turistleri taşımaktadır. Günümüzde kruvaziyer gemi 

işletmeciliğinde önde gelen ülkeler; Norveç, Rusya, Panama, Yunanistan ve 

İtalya’dır. Dünya kruvaziyer gemi tonajının %80’i bu ülkelerin himayesindedir 

(Üçışık ve Kadıoğlu, 2001:86-90; Sezer, 2014:54).  

Türkiye Denizcilik İşletmeciliği (TDİ)’nde 1999 yılına kadar ilgili 

istatistikler ve dokümanlar bulunmamaktadır. 1999 yılında Girne-Alanya-Mısır 

hattı ile “Karadeniz Hattı” ile yapılan seferler kruvaziyer seferleri olarak 

tanınmıştır. 2000 yılı denizcilik raporunda ise “Batı Akdeniz Seferleri ile Ege 

Adaları Seferleri” yeni kruvaziyer hatlar olarak belirlenmiştir. Yabancı bayraklı 

kruvaziyer gemiler Türkiye kıyı ve limanlarını ziyaret etmek için gelmektedir 

(www.ubak.gov.tr).  

Türkiye’nin çağdaş kruvaziyer niteliğinde gemileri bulunmamaktadır. 

Fakat kruvaziyer gemilerinin en çok tercih ettiği destinasyon sahalarından 

biridir. Türkiye Akdeniz Havzası’nı içerisine alan konumuyla oldukça önemli 

bir potansiyele sahiptir. Doğu Akdeniz kıyı şeridi boyu 8333 km ile ilgi çekici 

limanlara sahip olması Türkiye’nin kruvaziyer turizminden alacağı payı 

gittikçe arttırmaktadır. Türkiye kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları 2003 yılından 

2008 yılına kadar sürekli artış göstermiştir. Ancak Avrupa’yı etkilemiş olan 

küresel kriz, deniz turizmini de etkileyerek kruvaziyer gemilerinin Türkiye’ye 

uğrama sayılarını azaltmıştır. Buna karşın 2010 yılından itibaren yine gittikçe 

artan bir ibre izleyerek hem gemi hem de ziyaretçi sayısı artmıştır. En yüksek 

dönemlerden biri olan 2013 yılı kruvaziyer turizm için Türkiye’nin en çok 

döviz girdisinin olduğu yıllardan biridir. 2.240.776 kişinin kruvaziyer gemi ile 

Türkiye’yi ziyaret ettiği 2013 yılında 20,9 milyon yolcunun %10,7’sinin 

Türkiye’yi ziyaret ettiği, 110 farklı gemi ve 1542 sefer gerçekleştirildiği rapor 

edilmektedir. Kruvaziyer gemilerin en çok uğradığı limanlar Kuşadası, İzmir, 

İstanbul, Bodrum, Marmaris ve Antalya’dır (https://www.tursab.org.tr).  
 

2.4.4. Kruvaziyer Turizminin Türkiye Ekonomisi İçerisindeki 

Yeri 

Türkiye’de kruvaziyer yolcu taşımacılığı incelendiğinde, sadece devlete 

ait Türkiye Denizcilik İşletmeciliği (TDİ)’nin, yolcu gemileri ile yakın tarihe 
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kadar faaliyette bulunduğu; fakat TDİ’ye ait gemiler 1980 yılına kadar Akdeniz 

ve Karadeniz limanlarında söz sahibi iken, gerekli yatırımların yapılmaması ve 

gelişimlere uyum sağlanamaması sonucunda günümüzde Türk bayraklı 

kruvaziyer yolcu gemisinin bulunmadığı görülmektedir. 85 milyar dolar 

değerindeki dünya kruvaziyer turizmi gelirinden Türkiye’nin payı yalnızca 17 

milyon dolardır. Bu da binde %02’lik payı kapsamaktadır.  Amerika Birleşik 

Devletleri ise kruvaziyer gemi endüstirisinden yılda 20 milyar dolar gelir elde 

etmektedir (İstikbal, 2006:11). Türkiye’ye gelen yolcu ve gemi sayısı son iki 

yıl öncesine kadar sürekli artış göstermiştir. 2009 dünya küresel krizi ve son iki 

yıl içerisindeki stratejik konumdan ötürü terör olayları, Suriye savaşı ve mülteci 

krizleri Türkiye turizmini olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Tablo 2.12.’de 

2003 yılından 2017 yılına kadar gelen kruvaziyer gemi sayıları ile gelen 

kruvaziyer turist sayıları belirtilmiştir.  

 

Tablo 2.12. 2003-2017 Yılları Arasında Türkiye’ye Gelen Kruvaziyer Yolcu ve Gemi 

Sayıları (https://atlantis.udhb.gov.tr). 
Türkiye 2003 

(Ocak-

Aralık) 

2004 

(Ocak-

Aralık) 

2005 

(Ocak-

Aralık) 

2006 

(Ocak-

Aralık) 

2007 

(Ocak-

Aralık) 

Yolcu 

Sayısı 

581.848 645.264 757.563 1.016.314 1.368.400 

Gemi 

Sayısı 

887 927 1048 1317 1421 

Türkiye 2008 

(Ocak-

Aralık) 

2009 

(Ocak-

Aralık) 

2010 

(Ocak-

Aralık) 

2008 

(Ocak-

Aralık) 

2009 

(Ocak-

Aralık) 

Yolcu 

Sayısı 

1.605.372 1.484.194 1.719.098 1.605.372 1.484.194 

Gemi 

Sayısı 

1612 1345 1368 1612 1345 

Türkiye  2011 

(Ocak-

Aralık) 

2012 

(Ocak-

Aralık) 

2013 

(Ocak-

Aralık) 

2014 

(Ocak-

Aralık) 

2015 

(Ocak-

Aralık) 

Yolcu 

Sayısı 

2.191.420 2.133.930 2.240.776 1.790.125 1.889.370 

Gemi 

Sayısı 

1623 1685 1542 1385 1456 

Türkiye 2016 

(Ocak-Aralık) 

2017 

(Ocak-Aralık) 

Yolcu 

Sayısı 

628.033 306.882 

Gemi 

Sayısı 

590 311 
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İlgili tabloda belirtildiği üzere yıllar geçtikçe gemi ve kruvaziyer yolcu 

sayılarında bir düzensizlik görülmüş ve 2013 yılından itibaren bu sayının 

azaldığı tespit edilmiştir. Dikeç vd. (2014:74)’ne göre kruvaziyer turizminin 

ekonomiye etkisi iki ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar, doğrudan ve 

dolaylı etkidir. Doğrudan etkiler, liman sistemindeki yük ve yolcu hareketleri 

ile ilgili liman sektörü hizmetleri, yeni liman yapımı, liman genişletilmesi veya 

liman iyileştirilmesiyle ilgili sermaye harcamaları sonucu ortaya çıkan istihdam 

ve harcamalardan oluşmaktadır. Dolaylı etki ise doğrudan etkilere ekonomik 

açıdan bağımlı olan bölgedeki diğer ekonomik aktiviteler üzerinden ortaya 

çıkmaktadır (Dikeç vd. (2014:75).  

Doğrudan ve dolaylı etkinin yanında “çarpan etkisi” de bulunmaktadır. 

Çarpan etkisi, “toplam harcamalardaki artışların gelir ve istihdamı ne şekilde 

ve ne ölçüde etkilediğini açıklamaktadır” (Karakayalı, 1995:35). Kruvaziyer 

turizmi açısından gemi ile ziyaret eden yolcu turistlerin yapmış oldukları 

harcamalar ile elde edilen gelirin tüketilmesi sonucunda ekonomide çarpan 

etkisi oluşmaktadır. Kruvaziyer turizm sonucunda elde edilen gelirin tüketilme 

oranı ne kadar büyük ise çarpan etkisi de o derecede büyüktür. Böylelikle 

bölgede gelir ve istihdam artışı sağlamaktadır (İnan vd., 2011:487-497; Akgül, 

2018:167-179).  

Kruvaziyer gemiler seyahat ettiği ülkeye birçok açıdan gelir ve istihdam 

sağlamaktadır. Diğer yandan en çok harcamayı gemi yolcuları ve gemi 

personeli yapmaktadır. Kısıtlı ziyaret zamanında limanda bulunan kafe veya 

restoranlarda zaman geçiren turistler veya gemi personelleri alışveriş 

yapmakta, yeme-içme ihtiyaçlarını gidermektedir. Liman çevresinde bulunan 

halıcıların, takıcıların veya yeme-içme işletmelerinin durağan sezonlarını gemi 

turistleri canlandırmaktadır. Bu sebeple kruvaziyer turizmine, limanların diğer 

ülkelerle yarışabilir kapasiteye sahip olması için bakım ve onarım, reklam ve 

tanıtımlarının yapılması zincirleme istihdam ve gelir oluşturmaktadır (Aydın, 

2011:30-45; Dikeç vd., 2014:75; Oğuzbalaban ve Kızılırmak, 2017:1015). 

Kruvaziyer gemiler; bir turistin tatilden beklediği her türlü imkanı 

içerisinde bulundurmaktadır. Bunların arasında, eğlence, heyecan, macera, 

kaçış, keşfetme gibi birçok entegre duygu yer almaktadır. Normal bir turistin 

günlük ortalama harcaması 48 ila 55 dolar arası iken, transit bir limanda 

kruvaziyer gemi ile seyahat eden yabancı bir turistin yapmış olduğu ortalama 

harcama 120-130 dolar arasındadır. Bunun yanı sıra gemi personelinin 
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harcamaları da ortalama 50-70 dolar olmakla birlikte bir seferde limana gelen 

gemide bulunan yolcu sayısının 2500 kişi olması bu kitlenin kent getirisi 

ortalamasına 250 bin dolar civarında bir katkı sunduğu tespit edilmiştir. Tablo 

2.13.’te 2004-2017 yılları arasında turizm gelirleri ve ortalama harcamaları 

gösterilmiştir (Dikeç ve Akgül, 2016). 

 

Tablo 2.13. 2004-2017 Turizm Gelirleri ve Turistlerin Ortalama Harcamaları (Türkiye 

İstatistik Kurumu- TUİK) 

TOPLAM 

YILLAR  TURİZM 

GELİRİ 

( 1000 $ ) 

ZİYARETÇİ 

SAYISI  

ORTALAMA 

HARCAMA 

($) 

2004 17 076 606 20 262 640 843 

2005 20 322 112 24 124 501 842 

2006 18 593 951 23 148 669 803 

2007 20 942 500 27 214 988 770 

2008 25 415 067 30 979 979 820 

2009 25 064 482 32 006 149 783 

2010 24 930 997 33 027 943 755 

2011 28 115 692 36 151 328 778 

2012 29 007 003 36 463 921 795 

2013 32 308 991 39 226 226 824 

2014 34 305 903 41 415 070 828 

2015 31 464 777 41 617 530 756 

2016 22 107 440 31 365 330 705 

2017 26 283 656 38 620 346 681 

 

Tablo 2.13’de görüldüğü üzere turizm geliri 2013 yılından sonra düşüşe 

geçmiştir. Bu durum aynı şekilde turizm gelirleri ve ortalama harcama 

miktarlarında da bir düşüşe neden olmuştur.  

Türkiye ekonomisinde önemli bir gelir kalemi olan turizm gelirleri, 

sürdürülebilir olduğu takdirde uzun vadede getiri sağlamaktadır. Dünya 

turizminde kruvaziyer turizmin yeri % 3’tür. Yaygınlaşan trendler kruvaziyer 

turizmi için kişisel tercihleri olumlu yönde etkilemektedir. Bu noktada 

kruvaziyer rota seçeneklerinde tercih edilebilir olmak için farklı liman 

hizmetleri, kalite, turist güvenliği gibi konulara önem verilmesi gerekmektedir. 

Tüm dünya genelinde kruvaziyer turistlerin %76’lık kısmını Amerika Birleşik 

Devletleri vatandaşları oluşturmaktadır. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği 
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(CLIA)’nin hazırlamış olduğu 2016 raporuna göre gelecek yıllarda ABD 

vatandaşlarının sayılarında %16.8’lik bir artış daha beklenmektedir 

(http://cruising.org).  

Türkiye turizm gelirleri açısından kruvaziyer turizmin önemi gerileme 

döneminde anlaşılmıştır. Bu bağlamda yeterli altyapı, hizmet ve imkanlar 

doğrultusunda Türkiye’de farklı destinasyonlar ve yeni güzergahlar oluşturma 

çabaları devam etmektedir. Kruvaziyer sektörünün yapmış olduğu ekonomik 

etkiler yedi başlık altında incelenebilir. Bunlar; turizm gelirleri, liman gelirleri, 

gemi inşa sanayi, gemi ikmal, gemi acentaları, tur acentaları ve kamu 

gelirleridir (Gültekin, 2014:60-75).  

Turizm gelirlerinde limana gelen her yolcu döviz girdisi sağlamaktadır. 

Dünya genelinde kruvaziyer turizm ekonomik gelir kaynağı olarak 

görülmektedir ve birçok ülke yatırımlarını bu konuda geliştirmeye başlamıştır. 

Turizm gelirlerinde 2013 yılına kadar gözlemlenen artış dikkat çekicidir. 2015 

yılında kruvaziyer turizmine direkt olarak 16.89 milyar Euro doğrudan harcama 

yapılmıştır. Bu harcamaları kruvaziyer sektörünün yedi ekonomik etkisi 

oluşturmaktadır. Türkiye’de 2014 yılında gelen 22.04 milyon turistin 2.2 

milyonu kruvaziyer turistlerinden oluşmaktadır. Bu da kruvaziyer sektörünün 

turizm gelirlerine pozitif yönde etki oluşturduğu, dolaylı ve dolaysız istihdam 

sağladığı, gereken yatırımların yapılması durumunda dünyadaki diğer 

limanlarla yarış içerisinde bulunabilecek limanlara sahip olunacağının bir 

göstergesidir (Deniz, 2017:5)..  
 

2.4.5. Dünyada Kruvaziyer Turizm ve Yeri  

Kruvaziyer sektörü turizm endüstrisinin önemli bir kolunu 

oluşturmaktadır. Günümüzde kruvaziyer gemi ile seyahat etmek isteyen kişi 

sayısı günden güne artış göstermektedir. Bunun sebebi ise bir seyahatte birden 

fazla yeri gezip görme imkanı ve deniz, kum, güneş tatilinden daha fazla 

deneyimin bu turizm türünde sunulması oluşturmaktadır. 
 

2.4.5.1. Kruvaziyer Turizm Bölgeleri  

Dünyada ana kruvaziyer bölgeleri Kuzey Amerika ve Avrupa’dır. 

Karayipler ana kruvaziyer bölgesi olmakla birlikte, ardından Akdeniz ve Orta 

Amerika bölgesi gelmektedir. Nisan ve Eylül ayları arasında mevsimsel 

uygunluk ve bu bölgelerde kasırgaların olmaması bu bölgelerin kruvaziyer 
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turizm açısından tercih sebebidir. Bununla birlikte Dünya’nın diğer popüler 

kruvaziyer bölgeleri şunlardır (Dowling, K.R., 2006; Lomo, 2008:1-10; Akyüz, 

2011:22): 
 

• Uzak Doğu (Hong Kong, Vietnam, Singapur), 

• Avustralya ve Yeni Zellanda, 

• Alaska, 

• Pasifik (Hawaii ve Tahiti), 

• Meksika ve çevresi, 

• Karayipler, 

• Panama Kanalı, 

• Güney Amerika, 

• Kanarya Adaları, 

• Batı Akdeniz, 

• Doğu Akdeniz, 

• Baltık, İskandinavya, Fiyortlar ve Rusya, 

• Cape Town, Mombasa, 

• Hindistan, Maldivler ve Seyşeyler. 
 

Dünya genelinde kruvaziyer gemileri son yirmi yıl içerisinde büyük 

gelişim göstermiştir. Daha gelişmiş dizayn ve hizmetler ile birçok rotayı seçme 

olanağı sunmaktadır. 2014 yılı itibariyle 411 kruvaziyer gemi aktif bir şekilde 

hizmet vermektedir. Bu gemilerin 278’i okyanusta, 133’ü ise nehirlerde faaliyet 

göstermektedir. Kruvaziyer gemilerin misafirlere sunduğu yatak kapasiteleri 

1980’lerde 41 bin iken günümüzde bu sayı 470 bin civarındadır (CLIA, 2018; 

Deniz Ticareti, 2018). Kuzey Amerika kruvaziyer seyahat rotalarıyla 2008 

yılında 155.020 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Bu rakam 2011 

yılında 145.835 kişi olmuştur. Kruvaziyer sektörünün Kuzey Amerika 

bölgesine doğrudan ve dolaylı istihdama yapmış olduğu ekonomik katkı 2008 

yılında 40.4 milyar dolara ulaşmıştır (Business Research and Economic 

Advisor- BREA, 2012).  

Son yıllarda Avrupa’da kruvaziyer gemilerine olan ilgi artmıştır. Bu da 

Amerika’da bulunan gemi şirketlerinin ilgisinin Avrupa’ya kaymasını 

sağlamıştır. 2012 yılında 250 seferde Avrupa kruvaziyer yolcu ve gemi 

çalışanları toplam 3.5 milyar dolar harcama yapmıştır (European Cruise 
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Council Report, 2013- ECC). Günümüzde Avrupa’nın kruvaziyer gemilerine 

izlemiş olduğu politikalar güvenli seyir, ekonomik darboğaz, denizcilik sera 

gazı etkisi, Avrupa Birliği düşük sülfüre yönelik direktifler, liman çöp 

hizmetleri ve vergi stratejileriyle bu birliğin denizcilik endüstrisine önem 

verdiğini göstermektedir. ECC 2017 kruvaziyer raporuna göre dünya genelinde 

25.8 milyon yolcu cruz gemileriyle seyahat deneyimi yaşamıştır (ECC, 2017). 

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği, paydaşlar ile yapmış olduğu 6.8 milyar 

dolarlık 26 yeni yatırım ile kapasitesini arttırmayı planlamaktadır. 2011-2012 

yıllarında Akdeniz limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısında ilk sırayı 

Barcelona şehri alırken Türkiye’den Kuşadası 12, İstanbul 14, İzmir ise 19. 

sırada yer alarak kruvaziyer gemilerin uğrak limanları arasına giren kentler 

olmuştur. Aynı dönemi kapsayan zamanda Disney Cruises lüks gemisinin 

ailelere yönelik yapmış olduğu kampanyayla Kuşadası limanına iki kez 

uğrayarak bölgeye 1 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamıştır 

(https://www.cliaeurope.eu). 

Dünya’da Cruise destinasyonları iki ana başlık altında incelenmektedir. 

Bunlardan ilki “Ocean Cruise”, diğeri ise “River Cruise”dur. Ocean Cruise on 

iki bölgeye ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla; Akdeniz (Doğu-Batı), Kuzey Avrupa 

(Kuzey Avrupa, Baltık, Norveç Fiyordları), Karayipler (Doğu, Batı, Güney), 

Atlantik Adaları, Alaska Bölgesi, İngiltere Adaları, Arap Körfezi, Antartika, 

Asya, Hawaii, Bermuda ve Avustralya/Yeni Zellanda’dır. River Cruise için 

seçilen destinasyonlar ise Avrupa’daki Ren, Sen ve Tuna nehirleri, Güney 

Amerika’da Amazon, Kuzey Amerika’da Missisipi ve Afrika’daki Nil nehri 

rotalar arasındadır (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Raporu, 2013: 40). 2013 

yılında kruvaziyer turistler arasında yapılan bir çalışmaya göre en çok tercih 

edilen kruvaziyer turizm destinasyonları Karayipler/Bahamalar (%34,4), 

Akdeniz (% 21,7), Avrupa (% 10,9), Avustralya- Yeni Zelanda- Pasifik (% 

5,0), Alaska (% 4,8), Güney Amerika (% 3,9), Asya (% 3,4) ve diğer 

destinasyonlar (% 15,8) şeklinde sıralanmıştır (Oral ve Esmer, 2010: 826; 

Sezer, 2014:53).  
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Dünya genelinde Kuzey Amerika ve Karayipler %41,8 ile en fazla 

kruvaziyer turisti ağırlayan bölgelerdir. Bu bölgeleri %30 ile Avrupa’yı 

içerisine alan bölge izlemektedir. 2015 yılından önceki dönemde Türkiye, 

Mısır’dan sonra gemi ve turist sayısı bakımından artış ile pazardaki hacmini 

hissettiren ülkeler arasında yerini almıştır. Kruvaziyer turizminde gemi 

yatırımlarının gittikçe artmasıyla birçok ülke liman şehirlerine yatırımlar 

yaparak bu pazardan pay edinmeye çalışmaktadır. Kruvaziyer turizmin küresel 

bazda ekonomik etkileri oldukça dikkat çekicidir. 2014 yılında destinasyonları 

ziyaret eden 118 milyon turist ve mürettebatın meydana getirdiği toplam gelirin 

55.7 milyar dolar olduğu hesaplanmaktadır (Ayazlar ve Ayazlar, 2016.145).  

 

2.4.5.2. Kruvaziyer Gemilerinin Sınıflandırılması 

Kruvaziyer gemileri seçilen rotaya göre mevsimsel olarak değişim 

göstermektedir. En fazla tercih edilen Karayipler veya diğer bölgeler 

destinasyona bağlı olarak gemilerin belirlenmesi, o bölgenin liman kalitesine 

ve gemide arz edilen hizmetin türüne göre değişim göstermektedir. Kruvaziyer 

gemileri dört ana grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar (Ward, 1994; Öner, 

1997:48-50; Görgün, 2011:60):  
 

• Kitle Kruvaziyerleri,  

• Klasik Kruvaziyerler, 

• Lüks Kruvaziyerler,  

• Özel Kruvaziyerler 
 

Kitle kruvaziyerleri, büyük kapasiteli (2.000-4.500 yolcu) gemilerden 

oluşan ve dünya genelindeki kruvaziyerlerin çoğunluğunu kapsayan gemi 

türleridir. 2-5 ve 7 günlük programları kapsayan seyahatlerde amaç yolcu 

yoğunluğunun sürekli olarak aynı seyirde kalmasını sağlamaktır. Bu kruvaziyer 

gemi tipinde cironun gemi içi satışlardan oluşması sebebiyle kar elde etmek 

önemlidir ve diğer kruvaziyer gemi tiplerine göre fiyatı daha uygundur 

(Görgün, 2011:60).  

Klasik kruvaziyerler, pazarın %30’luk kısmını oluşturan kruvaziyer 

gemi tipleridir. Minimum yedi günden üç aya kadarki seyahat süresini 

kapsayan, hizmet kalitesi kitle kruvaziyer tipinden yüksek olan kruvaziyer 

türüdür. Cazibeli destinasyonlar, kıyı gezileri ve konfor bu kruvaziyer türünde 

ön plandadır (Öner, 1997:48-50).  
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Lüks kruvaziyerler, çok lüks gemileri içeren üst düzey müşteri grubuna 

hitap eden, pazarın küçük bir kısmını kapsayan fakat yüz yüze satış odaklı 

kruvaziyer gemi tipleridir. Lüks kruvaziyer gemiler yüksek standartlara sahip, 

uzun yolculuklar ve otantik destinasyon seyahatleri için tasarlanmış yüksek 

denizcilik konforuna sahiptir (Çetinkaya, 2016:20).  

Özel kruvaziyer gemi tiplerinde, uçak/kruvaziyer gezileri, özel ilgi 

amaçlı kruvaziyer gezileri, eğitim ve keşif amaçlı geziler ve kıyı gezi turlarını 

kapsayan hizmetler sunulmaktadır. Örneğin, özel program dahilinde kıyı 

gezileri düzenlenip ulaşım ve konaklama sağlanmaktadır (Öner, 1997:49).  

Kruvaziyer sektörünün gelişmesiyle her yıl gittikçe artan talebi 

karşılayacak tarzda gemiler tasarlanmaya devam etmektedir. Alternatif tematik 

gemiler tasarlanarak yeni rotalar organize edilmektedir. “Mainstream” 

kruvaziyer gemileri, klasik bir otelin sahip olduğu bar, restoran, kumarhane, 

tiyatro sahnesi gibi birçok aktiviteye ve yaklaşık 850-3000 kişi civarında 

kapasiteye sahip olup, yolcular tarafından en çok tercih edilen gemilerdir. 

“Mega” kruvaziyer gemileri, 3000 yolcunun üzerinde kapasitesiyle, en fazla 

ilgi gören gemi çeşitlerindendir. “Okyanus” kruvaziyer gemileri, geleneksel 

yapıdaki gemilerin daha modern, teknolojik ve farklı donanımlara sahip türdeki 

gemilerdir. Uzun yolculuklar ve okyanusun zor şartlarına uyum sağlayabilecek 

biçimde tasarlanmıştır (Oral vd., 2014:297-305; imo.org, 2018).  

Royal Caribbean International şirketinin 2010 yılında yapımı biten 

Allure of the Seas gemisi, döneminde dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi 

ünvanına sahiptir. Yüzen bir şehri andıran gemi 2013 yılında Travel Weekly 

dergisi tarafından yapılan oylama sonucunda en iyi kruvaziyer gemi seçilmiştir. 

6360 kişi yolcu kapasitesine sahip geminin içerisinde Central Park temalı bir 

park, yürüyüş alanları, ala kart restoranlar, butikler, sanat galerileri, konser 

alanları, performans alanları, golf sahası, yapay sörf alanı ve kaya tırmanış alanı 

bulunmaktadır. Günümüzde ise 2016 yılında seyahatlere başlayan Harmony of 

the Seas, Fransa’nın Saint- Nazaire kentinde yapılan “dünyanın en büyük 

kruvaziyer gemisi” unvanına sahiptir. Amerikan armatör şirketine devredilen 

gemi 16 katlı, 6780 yolcu ve 2100 mürettebat için tasarlanmıştır. Geminin 

ağırlığı 227 grosston ve Eyfel kulesinden 38 metre daha uzundur. İçerisinde 

farklı konseptlere sahip 16 restoran bulunmaktadır. “Lüksten daha fazlası” 

olarak tasarlanan gemide tiyatro ve akrobasi salonu, robotların barmenlik 

yaptığı biyonik barlar, Las Vegas temalı kumarhane, 23 farklı yüzme havuzu 
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ve sörf simülatörleri, deniz üzerindeki 30 metrelik en büyük su kaydırağı, sanat 

galerisi, 24 adet misafir asansörü gibi birçok farklı deneyimi misafirlerine 

sunmaktadır (https://www.royalcaribbean.com). 
 

2.4.5.3. Kruvaziyer Yolcu Profilleri  

Kruvaziyer yolcu profillerinin en belirgin özelliğini tekrar seyahat etme 

davranışı oluşturmaktadır. Florida Karayipler Kruvaziyer Birliği (FCCA)’nin 

hazırlamış olduğu rapora göre kruvaziyer yolcu profillerinin en belirgin 

özellikleri şunlardır (www.f-cca.com, 2018): 

• Kruvaziyer gemi seyahatine çıkan turistlerin çoğunluğunun daha 

önce bir tura çıkmış olduğu ve daha sonraki seyahatinde ise daha lüks 

bir gemiyi tercih ettiği gözlemlenmiştir.  

• Yalnız katılımın oldukça düşük, aile veya eş ile katılım yüksektir. 

• Transit destinasyonların kısıtlı zaman zarfında ziyaret edilmesi, 

turistlerde beğenilen bu destinasyonlara özel olarak gelme isteğini 

uyandırmaktadır.  

• Kruvaziyer yolcuların tatil planlamasına beş ay önceden başladığı ve 

son üç buçuk ay kala çoğunlukla rezervasyon yapıldığı 

görülmektedir.  

• Kruvaziyer yolcuları diğer turist tiplerinden daha fazla harcama 

yapmaktadır. 

• Kruvaziyer yolcularının görüşlerine göre ödenen bedel diğer turizm 

türlerinin faaliyetlerine göre fazla; fakat faaliyetlerin bu bedeli hak 

ettiği düşünülmektedir. 

• Kruvaziyer yolcuları rezervasyon için ilk tercih olarak tur 

acentelerini, ikinci olarak internet sitelerini, üçüncü sırada ise 

doğrudan kruvaziyer firmalarını tercih etmektedir.  

• Seyahat zamanı içerisinde bar ve restoran kullanımının fazla ve planlı 

günlük tur katılımlarının yüksek olduğu görülmektedir. 
 

Yukarıda belirtilen eğilimlere ek olarak kruvaziyer yolcu profilinin genel 

olarak iyi eğitim görmüş, gezip görmeyi her yaşta seven, mevcut yaş ortalaması 

46, orta veya yüksek düzeyde gelire sahip olduğu edinilen veriler arasındadır 

(CLIA, 2015). Dünya genelinde kruvaziyer yolcu profilinin yüksek oranla 

ABD vatandaşları ve Birleşik Krallık vatandaşları oluşturmaktadır. Diğer 
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yolcular ise Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerden oluşmaktadır 

(Akyüz, 2011:23). Daha çok günümüzde kruvaziyer gemi seyahatlerinde kısa 

süreli turlar tercih edilmesine rağmen ortalama 132 gün süren dünya turunu da 

tercih eden turistler de vardır.  
 

2.4.5.4. Kruvaziyer Gemilerin Liman Seçim Kriterleri ve 

Tercihleri  

Kruvaziyer yolcu limanı, “yolcuların deniz ulaşımı noktalarından giriş- 

çıkış yapmaları ve hinterlandındaki ulaşım sistemlerinin kullanılmasıyla 

hinterlandına veya hinterlandından iletilen malların işlendiği, dağıtıldığı, 

sınıflandırıldığı çok yönlü bir pazar ve üretim alanı” şeklinde tanımlanmıştır 

(Akyüz, 2011:59). Kruvaziyer limanların yer seçim kriterleri ve arazi kullanım 

gereksinimlerine ilişkin bilimsel çalışmalar günümüzde sınırlıdır. Kruvaziyer 

liman seçiminde belirleyici olan kruvaziyer hatlarıdır. Turistik bir ürünün 

varlığı ve turistlerce tercih edilebilir olması kruvaziyer hattının seçim sebepleri 

arasındadır. Bu nedenle mevcut kruvaziyer limanları incelendiğinde, bu 

limanların tarihi ve doğal güzelliklere erişimin kolay olduğu yerlerde 

bulunduğu görülmektedir. Bununla beraber liman altyapısı ve üstyapısı gibi 

fiziksel özellikler de önem taşımaktadır (Marti, 1990:160; Lekakau vd., 

2009:111).  

Limanların mekansal analizi, liman ekonomistlerinin son yıllarda dikkat 

çektiği başka bir ilgi alanıdır. Mekansal analiz dört başlık altında 

incelenmektedir. İlki, kruvaziyer yolcularının pazara yakınlığı, ikicisi 

kruvaziyer limanların doğal güzelliği, üçüncüsü liman kente gelen yolcuların 

daha fazla kalmalarını sağlayacak hizmet erişimleri, sonuncusu ise kruvaziyer 

limanının yakınlarındaki çekicilik unsurlardır (McCalla, 1998: 50; Lekakou 

vd., 2010: 15). Bu nedenle inşa edilme aşamasında kruvaziyer limanının fırsat 

fizibilitelerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Öte yandan liman tercihinin 

sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak çalışanları ve gelen yolcuları tatmin edici 

nitelikte olması gerekmektedir. Kruvaziyer limanların sit alanları, milli parklar, 

kültürel miras alanları ve koruma alanlarının dışında fakat bu bölgelere 

ulaşılabilir nitelikte olması gerekmektedir. Limanın coğrafyasının ulaşım 

özelliklerinin uygun ve güvenlik açısından turistleri cezbedici nitelikler 

taşıması da gerekmektedir (Oral vd., 2014:503).  
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2.5. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret 

etme niyeti konularına yönelik yapılan araştırmalar ile bu araştırmalardan elde 

edilen sonuçlara yer verilmiştir. Bu bölümün ilk alt başlığı kruvaziyer gemi ile 

seyahat eden yolculara yönelik yapılmış araştırmalar oluştururken diğer bir alt 

başlığı müşteri sadakati ile ilgili yerli ve yabancı alan yazında yapılmış 

araştırmalar oluşturmaktadır. Son olarak ise tekrar ziyaret etme niyeti üzerine 

yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. 

 

2.5.1. Kruvaziyer Gemi ile Seyahat Eden Yolculara Yönelik 

Yapılmış Yabancı Araştırmalar 

Lobo (2008) tarafından yapılan araştırmanın amacı, seyir yolcularının 

beklenti, memnuniyet ve sadakat ilişkisinin tespit edilmesidir. Singapur 

limanını ziyaret eden 2000 yolcu içerisinden 300 katılımcıya yapılan araştırma 

sonucunda, konukseverlik, çalışanların etkin biçimde eğitilmiş olmaları ve 

limanda geçirilen zamandan daha fazla gemide geçirilen zaman olması 

sebebiyle hizmet kalitesinin etkin bir müşteri sadakati belirleyicisi olduğu tespit 

edilmiştir. 

Petrick (2011) tarafından yapılan araştırmada Caribbean ve Holland 

American Line (HAL)’dan hizmet alan 591 katılımcıya uygulanmıştır. 

Araştırmada itibar algısı, fiyat duyarlılığı, değer algısı, tekrar geri alım ve 

memnuniyet üzerine sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda gemi 

turistlerine özel fırsatların sunulması, ürünü satın alırken kolaylaştırıcıların 

kullanılması, fiyat algısının düşürülmesi, kalite algısının arttırılması ve daha iyi 

hizmet sunarak kalite algısını arttırıp müşteri memnuniyeti sağlanması 

sonucunda müşteri sadakati ve ağızdan ağıza reklamın arttırılabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Meng vd. (2011) tarafından algılanan değer, memnuniyet, sadakat ve 

satın alma sonrası tekrar satın alım niyeti açısından incelenmesi üzerine 

araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda gemi yolcularının motivasyon ve 

memnuniyetini yiyecek-içecek, tesis, yolcu gemi performansı, kabin manzarası 

gibi etmenlerin etkilediği ve ayrıca bu hususların satın alma sonrası davranışıda 

etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Li ve Petrick (2008) tarafından yapılan araştırmanın amacı sadakatin 

boyutlarının kruvaziyer gemi turistlerinin gözüyle saptanmasıdır. Bu kapsamda 
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oluşturulan ölçeğe yanıt veren 554 turistin katılımıyla gerçekleşen araştırma 

sonucunda müşteri sadakatini sadık tutmak ile ödüllendirme ilişkisinin 

bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Chua vd. (2015) tarafından yapılan araştırmanın amacını, kruvaziyer 

endüstrisinde seyir hatlarının hizmet kalitesi, hizmet kalitesi boyutları, 

memnuniyet ve sadakatin ortaya konulması oluşturmaktadır. Bu kapsamda 394 

kişiyle gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini Royal Caribbean, Disney 

Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Princess Cruise Line gemi yolcuları 

oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda fiyat segmentinin gemi ve seyir 

seçiminde etkili olduğu, yeniliğin algılanması, özel hissettirme, indirimler, 

teklifler ve özel tekliflerin memnuniyeti arttırıcı bir etkisinin olduğu tespit 

edilmiştir.  
 

2.5.2. Müşteri Sadakati ile İlgili Yapılmış Araştırmalar 

Bennet vd. (2004) tarafından yapılan araştırmanın amacı, kişilerin iş 

dünyasında geçirdikleri alışveriş eylemlerinde marka sadakati, tatmini ve ilgi 

boyutlarının incelenmesidir. Araştırma sonucunda, hizmetlerde farklılıkların 

tutumsal açıdan markaya sadakat oluşturduğu, ayrıca tüketici deneyimi arttıkça 

sadakat ve ilginin tutumsal marka sadakatini arttırdığıda tespit edilmiştir.  

Çoban (2005) tarafından yapılan araştırmanın amacı, müşteri sadakatinin 

kazanılmasında veri tabanlı pazarlamanın kullanılmasının kazançlarının tespit 

edilmesi araştırma amacını oluşturmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda, veri 

tabanlı pazarlamanın müşterilerle iletişimi yeniden düzenleyen yapısıyla 

müşteri sadakati oluşturmada çağdaş bir yapıya sahip olduğu, bu sayede de 

kolay ulaşılabilirlik ve bilgi analizi bakımından önem oluşturduğu tespit 

edilmiştir. 

Selvi ve Ercan (2006) tarafından yapılan araştırmada, otel işletmelerinde 

müşteri sadakati oluşturmanın işletmeler açısından önemi ele alınmıştır. 

Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan beş yıldızlı oteller 

oluşturmaktadır. Hem yöneticilere hem de müşterilere yönelik iki farklı anket 

kullanılmıştır.  318 müşteri, 36 yönetici anketleri sonucunda, otel işletmelerinin 

sadık müşteri oluşturabilmeleri için ilk olarak hizmet kalitesini yükseltmesi, 

müşteri istek ve şikâyetlerini zamanında karşılaması ve personel tutum ve 

davranışlarının beklenen düzeyde olması gerektiği tespit edilmiştir. 
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İspir (2008) tarafından yapılan araştırmanın amacı, konaklama 

işletmelerinde bulunan müşteri ilişkileri departmanının müşterinin konaklama 

tesisine olan sadakat ve bağlılığının arttırılmasındaki rolünün araştırılmasıdır. 

Geliştirilen anket Antalya bölgesindeki beş ve dört yıldızlı otellerde yüz yüze 

görüşmelerle uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, müşteri ilişkileri ile müşteri 

sadakati arasında pozitif yönlü bir etki olduğu tespit edilmiştir.  

Gürçaylılar Yenidoğan (2009) tarafından yapılan araştırmanın amacı, 

sadakat programlarının amacı ve özelliklerinin muhtelif inceleme alanları 

üzerindeki bakış açısını incelemektir. Araştırma Proquest, Science Direct ve 

Ebsco veri tabanlarındaki elektronik kitap ve pazarlama dergilerinde yer alan 

makalelerin derlenmesiyle elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, sadakat 

programlarının yeterliliği için ampirik çalışma gerektiği, bu kavramın müşteri 

sadakati için olumlu etki oluşturup oluşturmaması açısından görüş birliğine 

varılamadığı tespit edilmiştir. 

Erk (2009) tarafından yapılan araştırmanın amacı, müşteri sadakatinin 

şirket performansı üzerinde bir etkisinin olup olmadığının anket yöntemi 

kullanılarak Trakya Bölgesindeki 301 GSM operatörü kullanıcıları üzerinde 

tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda hizmet kalitesi ile sadakat arasında 

pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Erbaş (2010) tarafından yapılan araştırmanın amacı, deneyimsel 

pazarlamanın müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerindeki etkilerini 

belirlemektir. Veri toplama yöntemi olarak kullanılan anket formu Starbucks 

işletmesinden hizmet alan 306 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 

müşteriler tarafından en çok beğenilen deneyimsel pazarlama öğesinin internet 

kullanım imkanının olması, en az beğenilen deneyimin ise işletme ile ilgili 

haberleri web sitesinden takip etme durumunun olduğu tespit edilmiştir.  

Özer ve Günaydın (2010) tarafından yapılan araştırmanın amacı, otel 

işletmelerinde departmanlar düzeyinde müşteri memnuniyeti ve sadakat 

ilişkisini araştırmaktır. Bu kapsamda Muğla ilinde 165 müşteriye anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, müşteri sadakatinde resepsiyon 

departmanının iletişim kalitesinin etkili olduğu, tavsiye etme davranışı için ise 

mutfak ve servis departmanlarının hizmet kalitesi üzerinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir.  

Çetin (2012) tarafından yapılan araştırmanın amacı, konaklama 

işletmelerinde müşteri deneyimlerini etkileyen faktörler ile deneyimlerin 
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müşteri sadakati ve tavsiye eğilimi üzerinde etkilerini ortaya koymaktadır. Bu 

kapsamda İstanbul ilinde 35 adet beş yıldızlı otelde konaklayan 350 otel 

müşterisine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, otelin güvenli 

lokasyona sahip olması, materyallerin kaliteli, mimari dizaynın çekici ve 

temizlik unsurlarının deneyimi müşteri sadakatinin oluşumunda ön plana çıkan 

unsurların başında geldiği ve bu unsurların müşterilerin tavsiye deneyimini 

arttırdığı belirlenmiştir.  

Pena vd. (2013) tarafından yapılan araştırmanın amacı, tüketici davranış 

değişkenlerini tanımak ve geçmiş deneyimlerin tekrar satın alma ve tavsiye 

etmede etkisini ölçmektir. Araştırma model sonucunda, firma bilinirliliğinin ve 

saygınlığının tavsiye etme davranışı ve tekrar satın almada pozitif bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir.   

Şahin (2015) tarafından yapılan araştırmanın amacı, turizm sektörü 

içerisinde bulunan restoran işletmelerinde deneyimsel pazarlamanın müşteri 

bağlılığı ve memnuniyeti oluşması kapsamında, restoran işletmelerinde 

sunulan deneyimin tüketici davranış niyetleri üzerindeki etkisinin 

araştırılmasıdır. Araştırma Kuşadası-Didim bölgesindeki restoran müşterileri 

üzerinde gerçekleştirilmiş olup araştırmanın sonucunda, deneyimsel fayda ve 

boyutlarının müşteri sadakati ve memnuniyetinde etkili olduğu ve deneyimsel 

pazarlamanın tüketim öncesinde ikna edici ve tekrarcı müşteri oluşturabilmede 

olumlu bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Güney (2015) tarafından yapılan araştırmanın amacı, butik otel 

işletmelerinde konaklayan müşterilerin deneyimsel pazarlama algılamalarının 

müşteri sadakati üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu kapsamda Muğla 

ilinde faaliyet gösteren butik otellerde kalan 300 müşterileriye anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, butik otellerde deneyimsel pazarlama 

algısının duygusal ve duyusal boyutlarının yüksek olduğu, bunun da müşteri 

sadakatini etkilediği belirlenmiştir. Bununla beraber, sadık müşterilerin fiyat 

duyarlılığının az olduğu, deneyimsel pazarlama ile davranışsal deneyimler 

yaşatılmasının hizmeti unutulmaz kılmada etkisi olduğuda tespit edilmiştir  

Başar (2015) tarafından yapılan araştırmanın amacı, kültür ve sanat 

faaliyetlerine katılan ziyaretçilerin deneyimsel pazarlama faaliyetleri sonucu 

müşteri sadakatlerinin belirlenmesidir. Araştırma Panorama Tarih Müzesi’ni 

ziyaret eden 256 ziyaretçi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma 

sonucunda, müze ziyaretçilerinin müşteri tatmini ve deneyimsel pazarlama 
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algılarının müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği ayrıca tekrar ziyaret etme 

niyetine de olumlu etkide bulunduğu tespit edilmiştir. 

Katlıdağ (2016) tarafından yapılan araştırmanın amacı, bankaların 

ilişkisel pazarlama ve müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi ne denli 

önemsediğine yer vererek ilişkisel pazarlamanın beraberinde müşteri sadakati 

ve sadık müşteri kavramına verdikleri öneminin tespit edilmesidir. Araştırma 

sonucunda ilişkisel pazarlama ile müşteri sadakati arasında olumlu bir ilişkinin 

olduğu, müşteriye verilen değerin ve özverinin müşterilerde sadakat ve bağlılık 

olarak geri dönüş yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Öztürk (2016) tarafından yapılan araştırmanın amacı, bankacılık 

sektöründe müşteri sadakati oluşturmada sadece teknolojik imkanların değil, 

müşterilere güven vermek, onları ödüllendirmek, umursamak ve hizmet 

kalitesinin de etkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu kapsamda 148 banka 

müşterisine uygulanan anketler sonucunda; internet ve mobil bankacılık 

dışında, şube bankacılığı kanalının müşteri beklentilerini karşılamasının 

rekabet üstünlüğü ile müşteri sadakatini olumlu etkilediği tespit edilmiştir.  

Yapraklı ve Keser (2016) tarafından yapılan araştırmanın amacı, 

deneyimsel pazarlamanın değer, müşteri sadakat düzeyleri üzerinde etkisini 

nostaljik restoranlar ve fast food restoranlar arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı ekseninde tespitidir. Bu kapsamda Ağrı ilinde nostaljik kafe ve fast 

food müşterilerine uygulanan anket sonucunda; deneyimsel pazarlamanın 

deneyimsel değer, müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olduğu, nostaljik restoranların fast food restoranlara göre 

deneyimsel pazarlama açısından daha olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Ali vd. (2016) tarafından yapılan araştırmanın amacı, hafızaya yönelik 

tüketici deneyim boyutlarının kişilerin akılda kalıcılık ve sadakati üzerindeki 

etkisini incelemektir. Resort otel müşterilerine uygulanan araştırma sonucunda, 

eğitim, eğlence, kaçış ve estetik deneyim boyutlarının müşteri sadakati ve 

akılda kalıcılığı orta düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.  

Tunç (2017) tarafından yapılan araştırmada deneyimsel pazarlama 

yönteminin müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olup olmadığı araştırılmıştır. Veri elde etme yöntemi olarak anket tekniği 

kullanılmış olup geliştirilen anket 18 yaş ve üzeri Burger King restoranlarından 

hizmet alan 479 kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda,  Burger 
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King ürünleri, iç dizayn ölçeği ve sosyal fayda ölçeğine göre değerlendirme 

yapılarak cinsiyetlere göre farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber 

hitap ettiği kesim ve yeni ürün çıkartma sıklığı arttıkça sadık müşteri elde etme 

oranının arttığıda elde edilen diğer bir sonuç olmuştur. 

Koçer (2017) tarafından yapılan araştırmanın amacı, bankacılık 

sektöründe müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri sadakatine etkisinin 

belirlenmesidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği 

kullanılmış olup, geliştirilen anket formu Kuşadası’nda kamu ve özel banka 

müşterilerine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, yenilik ve hızlı iletişim gibi 

kavramların müşteriler için önem taşıdığı ve rekabet avantajı sağlayıcı unsurlar 

olduğu ve müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri sadakati için olumlu bir 

değişken olduğu tespit edilmiştir.  
 

2.5.3. Tekrar Ziyaret Etme Niyeti ile İlgili Yapılan 

Araştırmalar 

Huang ve Hsu (2009) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Çinli 

turistlerin seyahat motivasyonları ile Hong Kong seyahatinin tekrar ziyaret 

etme eğiliminin belirlenmesidir. Araştırma sonucunda, “alışveriş” imkanlarının 

Hong Kong’u ziyaret eden turistler üzerinde tekrar ziyaret etme niyetini 

arttırdığı tespit edilmiştir. 

Alegre ve Cladera (2009) tarafından yapılan araştırmanın amacı, bir 

destinasyonun tekrar ziyaret etme niyetinin belirleyici faktörlerinin 

araştırılmasıdır. Araştırma sonucunda, en önemli faktörün turist memnuniyeti 

olduğu, turist memnuniyetini etkileyen faktörlerin ise “seyahat motivasyonu, 

destinasyon ziyaretçilerinin sayıları ve turistlerin fiyatlar hakkındaki 

düşüncesi” olduğu tespit edilmiştir.  

Çetinsöz (2011) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Alanya ilçesini 

ziyaret eden yabancı turistlerin, tatil sürecinde bölgedeki algıladıkları riskler ve 

bu risklerin tekrar ziyaret etme niyetlerini nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. 

559 kişiye uygulanan anket sonucunda, algılanan risk faktörlerinden fiziksel, 

memnuniyet ve zaman riski boyutlarının tekrar ziyaret etme niyetini etkilediği, 

sosyo-psikolojik risk ve işlevsel risk boyutlarının ise tekrar ziyaret etme 

niyetini etkilemediği tespit edilmiştir. 

Güzel (2013) tarafından yapılan araştırmanın amacı, tüketicilerin online 

alışveriş yapma niyeti ve daha önce alışveriş yaptıkları siteyi tekrar ziyaret etme 
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veya buradan tekrar alışveriş yapma niyetini etkileyen faktörlerin tespitidir. 

Kocaeli ve İstanbul’daki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerine tesadüfi olarak gönderilen anketler sonucunda, algılanan 

kullanım kolaylığıyla daha önce alışveriş yapılmış olan online alışveriş 

sitesinin tekrar ziyaret edip alışveriş yapma niyetini pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte kullanımı kolay online alışveriş 

mağazalarında tekrar alışveriş yapma niyetinin daha fazla olduğu ve tekrar 

ziyaret etme niyetini etkileyen faktörlerin ise algılanan fayda, güven ve 

algılanan kullanım kolaylığı olduğu tespit edilmiştir.   

Kement (2013) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Türkiye’de 

bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı yeşil yıldızlı otellerin 

müşterilerinin bu otelleri tekrar ziyaret etme niyetlerinin planlı davranış teorisi 

kullanılarak incelemektir. Planlı davranış teorisi modeli geliştirilerek 

oluşturulan anket formları 284 kişi üzerinde uygulanmıştır. Yapılan araştırma 

sonucunda, yeşil yıldızlı otellerde konaklayan müşterilerin doğa dostu 

faaliyetleri olumlu bularak desteklediği, arkadaş ve tanıdıklarına bu durum 

nedeniyle otelleri tavsiye ettiği ve bu otelleri tekrar ziyaret etme niyetlerinin 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Aytekin (2013) tarafından yapılan araştırmanın amacı, beş yıldızlı termal 

otel işletmelerinde konaklayan misafirlerin algılanan değer düzeyleri ile tekrar 

ziyaret etme niyetlerinin tespit edilmesidir. Araştırma Afyonkarahisar 

bölgesindeki termal otellerde konaklayan 350 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan araştırma sonucunda, algılanan değerin dört boyutta incelendiği, 

araştırmada duygusal boyutun algı düzeylerinin yüksek, memnuniyetin istek ve 

ihtiyaçların giderilme süresinin hızlı olduğu ve bunun tekrar ziyaret etme niyeti 

açısından önemli olduğu tespit edilmiştir.  

Çetin (2015) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Kapadokya 

Bölgesi’ni ziyaret eden Japon turistlerin seyahat motivasyonlarının 

memnuniyet düzeyi ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. 409 turist üzerinde uygulanan anket sonucunda, seyahat 

motivasyonu ve memnuniyet düzeyi arasında olumlu bir ilişki olduğu, bölgenin 

sahip olduğu kendine has kültürel oluşumların seyahat motivasyonunu ve tekrar 

ziyaret etme niyetini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. 

Karaçar (2016) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Ilgaz Dağı Milli 

Park’ını ziyaret edenlerin çevresel tutumlarını ve tekrar ziyaret etme niyetine 
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olan etkisinin belirlenmesidir. 382 kişiye uygulanan anket sonucunda, tekrar 

ziyaret etme niyetinin olumlu olduğu ve bununla beraber çevresel imajın 

arttırılmasının destinasyon imajı ve turistlerin çevresel tutumuna yönelik 

algısını da olumlu etkilediği tespit edilmiştir.  

Karpuz (2017) tarafından yapılan araştırmanın amacı, memnuniyet algısı 

ve tekrar ziyaret etme niyeti ilişkisnin ortaya konulmasıdır. Fethiye’deki 

macera turizm faaliyetlerine katılanlara uygulanan anket yöntemi sonucunda, 

macera turizmine yönelik müşteri memnuniyeti ile tekrar ziyaret etme niyetinin 

yüksek derecede bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Akbolat ve Durmuş (2017) tarafından yapılan araştırmanın amacı, termal 

tesislere gelen turistlerin hizmet kalitesi ve tekrar ziyaret etme niyetinin 

destinasyon imajı ilişkiyle incelenmesidir. Yozgat ilinde bulunan termal 

tesislerde konaklayan 142 turiste uygulanan anket sonucunda; tesislerin hizmet 

kalitesi algısı destinasyon imajı ve tekrar ziyaret etme niyetinin yüksek olduğu 

ve destinasyon imajı ile hizmet kalitesinin tekrar ziyaret etme niyeti arasında 

pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 



107 | KRUVAZİYER TURİZMDE DENEYİMSEL PAZARLAMA:  
MÜŞTERİ SADAKATİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİLERİ 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MATERYAL VE YÖNTEM 

3.MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde, veri elde etmede kullanılan yöntem 

hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümdeki ilk alt başlıkta, 

araştırmanın problemi açıklanırken; ikinci alt başlıkta araştırmanın amacı ve 

önemi ortaya konulmuştur. Üçüncü alt başlıkta, araştırmanın evren ve 

örneklemi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü alt başlığı ise 

araştırmanın sınırlılık ve varsayımları oluşturmaktadır. Bölümün beşinci alt 

başlığını verilerin toplanma tekniği oluştururken, altıncı alt başlıkta pilot 

uygulama ve güvenilirliğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. İlgili bölümün 

yedinci alt başlığında esas uygulama ve güvenilirliği hakkında bilgiler yer 

almaktadır. Son olarak ise araştırma modeli ve hipotezleri yer almaktadır. 
 

3.1. Araştırmanın Problemi 

Geleneksel pazarlama anlayışı, 1920’li yıllar itibariyle gelişen “ürün, 

üretim ve satış” kavramlarının üstünlüğüne dayalı ve pazarın nabzını tutmanın 

çok öneminin olmadığı bir yaklaşımdır (Alabay, 2010:215). Ancak 1930’lu 

yıllarda Büyük Dünya Krizi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra işletme ve 

pazarlama stratejilerinin önemi kazandığı döneme geçilmiştir (Altunışık, 

2009:9). 1950’li yıllarda pazarlama anlayışında genel olarak dağıtım kanalları 

ve müşterilere ulaşım bakımından değişimler olmasının yanında, 1960-1970’li 

yıllar pazarlama karmasının yönetim ve yaklaşımlarının etkin bir şekilde 

uygulanmasıyla gerçekleşmiştir (Divanoğlu Uslu, 2008:105). 1980’li yıllar 

itibariyle dar bir perspektif sunan klasik pazarlama anlayışının yerini modern 

pazarlama anlayışı almıştır (Kinnear ve Bernhardt, 1983; Odabaşı, 2007:45). 

Tüketicilerin rasyonel kararlarının yerini duygusal kararların aldığı modern 

pazarlama yaklaşımına geçilmesiyle birlikte değer temelli, hoş duygular 

oluşturma ve hafızalarda unutulmaz anılar oluşturma isteği işletmeler 

tarafından benimsenmeye başlamıştır (Walls ve Wang, 2001:101; Alabay, 

2010:214). Modern pazarlama anlayışının pazarlama uygulamalarında 

yaygınlaşması, tüketici beklentileri göz önünde bulundurularak strateji 

oluşturma ve tüketici için deneyim oluşturma eğilimleri önem kazanmıştır 

(Tümer Kabadayı ve Koçak Alan, 2014:204). Tüketicilerin bilinçli, kuşkucu, 
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olumsuz durumlardan etkilenen, ürün veya hizmet beğenilmediğinde farklı 

marka tercih edebilen ve çevredeki diğer tüketicilerin deneyimlerini merak 

eden özelliklere sahip olmasıyla işletmelerin strateji geliştirirken daha dikkatli 

hareket ettiği bir durum meydana gelmiştir (Bektaş, 2007:20; Terzioğlu, 

2008:8).  

Oh vd. (2007)’ne göre turistik deneyim; eğlence, eğitim, estetik ve kaçış 

deneyimlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Pine ve Gilmore (1999) ilk olarak 

Deneyim Ekonomisi kitabında deneyim kavramından bahsetmiştir. Pine ve 

Gilmore unutulmaz deneyimler sunarak tüketicinin zihninde yer etmek olarak 

açıkladığı deneyim kavramı, 2000’li yılların en çok kullanılan kavramlarından 

biri olarak görülmektedir. Smith vd. (2009:15)’ne göre küreselleşme, 

teknolojik gelişmeler ve yoğunlaşan rekabet koşulları firmaların sunmuş 

oldukları mallar veya hizmetlerinde farklılaşmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.  

Deneyimsel pazarlamanın temel bileşenini deneyim kavramı 

oluşturmaktadır (Rebekah vd., 2005:97; Çelik ve Gökçe, 2015:30). Tüketiciler 

için özel alanlar, atmosferler, yeni yerleşim düzenleri oluşturulup, tüketiciler 

duygusal olarak uyarılmaktadır. Bu uyarılmalar satın alma davranışının 

oluşması, deneyim elde edilmesi ve bunun sonucunda zevk alma, eğlence, 

farklı duygular yaşama ve anı oluşturma gibi akılda kalıcı deneyimler 

yaşatmayı hedeflemektedir (Çelik ve Gökçe, 2015:33).  

Deneyimsel pazarlama ile tüketicilerin ürün veya hizmet ile 

etkileşiminin arttırılması ve tüketici yaşamları için zenginleştirici unsurların 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu sayede, tüketici duygu ve düşüncelerinin 

canlı tutulması, direkt katılım ile beş duyu organının aktif biçimde deneyimin 

içerisinde bulunması sağlanmaktadır (Torlak ve Altunışık, 2007:112; Yuan ve 

Wu, 2008:404; Genç, 2009:89; Yeniçeri Alemdar, 2010: 200). Müşteri 

deneyiminin deneyimsel pazarlama ile eşsiz bir şekilde sunulması, tüketici 

gözünde marka değerinin arttırılmasına katkı sağlamaktadır (Güzel ve Papatya, 

2012:116; Uygur ve Doğan, 2013:34; Tümer Kabadayı ve Koçak Alan, 

2014:206; Ardıç Yetiş, 2015:91).  

Turizm sektörü gittikçe büyüyen ve ülke ekonomileri için yüksek bir 

gelir sağlayan bir sektördür (Öksüz, 2017:84). Turizm sektörü; ekonomiye 

sağlamış olduğu istihdam, gelir dağılım düzeylerinin eşitlenmesi ve 

kalkınmaya olan katkısıyla her ülkenin gelir beklediği oluşturduğu ve strateji 

geliştirdiği bir sektör haline gelmiştir (Büyükipekçi ve Gök, 2015:23). Turizm 
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işletmeleri içerisinde yer alan kruvaziyer gemileri, sunmuş olduğu hizmet ile 

diğer konaklama işletmelerinden farklıdır. Konaklama işletmelerinin bir alan 

içerisinde sunmuş oldukları hizmetleri kruvaziyer gemileri, seyahat ve 

konaklamanın birleşimi ile her gün farklı ülke limanının şehrini görmek gibi 

eşsiz bir deneyim sunmaktadır (Harman ve Akgündüz, 2014:118).  

Kruvaziyer turizmi konaklamalı olarak tatil hizmeti sunan, farklı 

hizmetlere sahip olup, hizmetler gemilerle uluslararası seyahatler şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Liman ziyaretleri, alışveriş imkanları, kent gezileri gibi 

hizmetler sunan seyahatlerde, pek çok açıdan beş yıldızlı otellerden daha 

yüksek kalitede deneyimler sunulmaktadır (Bircan, 2014:30).  

Bu kapsamda ilgili yazında geliştirilen bu kavramlardan hareketle 

araştırmanın temel problemini kruvaziyer gemi turistlerine sunulan deneyimsel 

pazarlamanın turistler tarafından hangi düzeyde algılandığının ölçülmesi 

oluştururken ve kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati 

ve tekrar ziyaret etme niyetine nasıl bir etkisinin olduğunun ortaya konulması 

yapılan bu araştırmanın alt problemin, oluşturmaktadır. 
 

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacını, deneyimsel pazarlamanın kruvaziyer turizm 

içerisindeki yerinin tespiti ile Kuşadası Limanını ziyaret eden kruvaziyer 

turistlerin deneyimsel pazarlama algı düzeylerinin ne olduğu ve deneyimsel 

pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetine olan etkisinin 

incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçlara yönelik araştırma kapsamında ortaya 

konulacak detaylı bilgiler ise şunlardır:  
 

• Deneyimsel pazarlama kapsamında turistlerin tatil beklentilerinin 

tespit edilmesi, 

• Deneyimsel pazarlama boyutlarının tespit edilmesi,  

• Deneyimsel pazarlamanın boyutlarına göre algı düzeyinin tespit 

edilmesi, 

• Deneyimsel pazarlama ile tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki 

ilişkinin tespit edilmesi, 

• Deneyimsel pazarlamada kruvaziyer turistlerin müşteri sadakatinin 

tespit edilmesi,  
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• Deneyimsel pazarlama ile müşteri sadakati arasındaki ilişkisinin 

tespit edilmesi,  

• Müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki ilişkinin 

tespit edilmesi, 

• Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 

niyeti üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır.  
 

Deneyimsel pazarlama üzerine ilgili alan yazında, birçok araştırmanın 

yapıldığı görülmektedir. Duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal ve sosyal 

deneyim üzerine yapılan araştırmalardan (Genç, 2009; Akyıldız, 2010; Çeltek, 

2010; Korkmaz, 2010; Arıkan Saltık, 2011; Güzel, 2012; Çelik, 2013) farklı 

olarak bu araştırma, kruvaziyer gemi ile seyahat eden yabancı turistler üzerinde 

uygulanmıştır. Deneyimsel pazarlama kavramıyla tüketici davranışlarının ve 

müşteri memnuniyetinin bir süreç olarak görülmesi ve buna yönelik 

araştırmalar yapılması stratejik rekabet edilebilirlik açısından önemlidir. 

Deneyimsel pazarlama türünde tüketici rasyonel nedenlere dayalı satın alma 

gerçekleştirmekten ziyade duygusal değerlere önem vermekte ve bu durum 

deneyimsel pazarlama sürecini içermektedir.  

Ayrıca ilgili alan yazın incelendiğinde, farklı endüstri türlerinde 

deneyimsel pazarlama kavramı üzerine yapılan birçok araştırmaya ulaşılmıştır 

(Altunel, 2013; Bölükbaşı, 2013; Yarkın, 2013; Uygur ve Doğan, 2013; Çelik, 

2013; Özgören, 2013; Kır, 2014; Bahçecioğlu, 2014; Aydın, 2014; Kadirhan, 

2014; Güney ve Karakadılar, 2015; Kara ve Çiçek, 2015; Başar, 2015; Çiçek, 

2015; Ardıç Yetiş, 2015; Şahin, 2015; Kara, 2015; Aksoy ve Akbulut, 2017; 

Vural, 2017). Buna karşın kruvaziyer turistleri baz alınarak deneyimsel 

pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetine etkisine yönelik 

yapılan herhangi bir araştırmaya rastlanmaması yapılan bu araştırmanın diğer 

bir açıdan önemini ortaya koymaktadır. Bununla beraber bu araştırmanın, 

Kuşadası limanını ziyaret eden gemi turistlerinin deneyimsel pazarlama 

değişkeninin müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetine olan etkisinin 

tespit edilmesi bölgeye yönelik özellikli bir konuyu incelediği için ayrıca önem 

taşımaktadır. Bunun yanında daha önce deneyimsel pazarlama kapsamında bu 

içerikte bir araştırmanın yapılmamış olması bu araştırmanın ilgili alana önemli 

katkılar sunacağını göstermektedir.  
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3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma yöntemlerinde iki farklı evren bulunmaktadır. Bunların ilkini 

genel evren, diğerini ise çalışma evreni oluşturmaktadır (Özen ve Gül, 2007: 

395; Koç Başaran, 2017). Araştırma evreninin geniş tutulmak istenmesi 

genelleme kaynaklı olarak pozitif algılanmasına rağmen zaman, emek ve para 

kaybına da sebebiyet vermektedir. Bu sebeple araştırma evreni seçiminin 

tanımlanması idealist bir seçimi değil, gerçekçi bir seçimi gerektirmektedir. 

Evren, araştırmanın amacının temel ölçütünü oluşturmaktadır. Araştırma evreni 

ise genel anlamda bütün evrenin niteliklerini temsil eden ve ulaşılabilirliği olan 

geniş evrenin küçük bir bölümüdür (Maden ve Korkmaz, 2018:32).  

Örneklem, belirli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği 

evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük küme olarak açıklanabilmektedir. 

Belirlenen örneklem üzerinde yapılan araştırmalar ile alınan sonuçlar, ilgili 

evrene genellenerek açıklama yapılır. Örneklem üzerinde araştırma yapılması 

maliyet ve zaman kolaylığı sağlamaktadır. Araştırmada amaç çok veri toplamak 

değil, sağlam ve geçerli bir veri toplamaktır. Bu sebeple, seçilen örneklemin 

geniş olması övünç kaynağı olarak görülmemektedir (Koç Başaran, 2017:482).  

Buna göre evren ve örneklem arasındaki ilişki Şekil 3.1.’de gösterilmiştir. 
 

 

Araştırma, evrene   

ilişkin ortaya çıkan bir  

problemle başlar. 

 

Örneklemden        

elde edilen       Örneklem 

sonuçlar evrene      evrenden seçilir. 

genellenir 

. 

         

  

 

Mevcut araştırma örneklem  

üzerinde yapılır.  

 

Şekil 3.1. Evren ve Örneklem İlişkisi (Koç Başaran, 2017:482) 

Evren 

(İlgili tüm 

birimler) 

Örneklem 

(Araştırmaya katılan 

birimler) 
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Yapılan bu araştırmanın evrenini, Aydın ilinin en büyük ilçesi ve turizm 

gelirlerinde büyük bir paya sahip olan Kuşadası Kruvaziyer Limanını 2017 

yılının Haziran ve Ekim ayları arasında ziyaret eden 57 bin 717 yabancı gemi 

turisti oluşturmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). Araştırmada 

Kuşadası Limanının seçilmesinin sebebi ise Türkiye limanları içerisinde en çok 

kruvaziyer ile gelen turistin İstanbul’dan sonra bu limana gelmesinden 

kaynaklanmaktadır (http://www.kuto.org.tr).  Kruvaziyer turizm açısından 

önemli bir liman şehri olması sebebiyle bu araştırmada Kuşadası şehri 

seçilmiştir.  

Bu araştırmada örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi 

kullanılarak araştırmaya katılmak isteyen kişiler gruba dahil edilmiştir. 

Böylelikle belirlenen örneklem hacmine ulaşılıncaya kadar denek bulma işlemi 

sürmüştür. Anket formları 2017 yılının Haziran-Ekim ayları içerisinde 

Kuşadası Limanını ziyaret eden kruvaziyer gemi turistlerine uygulanmıştır. 

Gemi yolcularının Efes turu veya serbest zamanlarında Kuşadası limanında 

bulunan danışma ve güvenlik bölgesinde beklenilerek turistlerin isteklerine 

bağlı olarak anketler uygulanmıştır. Yabancı turistlerin anketleri neden 

doldurması gerektiği açıklanarak rızalarına göre anketleri yanıtlaması sağlanıp, 

hemen ardından dağıtılan anketler geri alınmıştır.  

Yabancı gemi turistlerinden toplam 550 adet anket 5 ay içerisinde 

uygulanıp, anketlerin doğru ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığı kontrol 

edilmiştir. Eksik ve hatalı doldurulan 8 anket analize dahil edilmemiştir. Bu 

kapsamda söz konusu araştırmanın örneklemini, 2017 yılının Haziran ve Ekim 

ayları arasında Kuşadası Limanını ziyaret eden 542 kruvaziyer gemi turisti 

oluşturmaktadır. Elde edilen örneklem sayısının araştırma yeterliliğine sahip 

olup olmadığını a tespit etmek amacıyla Tablo 3.1.’den yararlanılmış ve 

ulaşılan örneklem büyüklüğünün evreni temsil etme yeterliliğine sahip olduğu 

görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 



113 | KRUVAZİYER TURİZMDE DENEYİMSEL PAZARLAMA:  
MÜŞTERİ SADAKATİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİNE ETKİLERİ 

 
Tablo 3.1. Evren Büyüklüğüne Karşılık Gelen Örneklem Büyüklükleri (N:Evren 

büyüklüğü, n: örneklem büyüklüğü) (Ural ve Kılıç (2013:47). 

 

3.4. Araştırmanın Sınırlılık ve Varsayımlar  

Sosyal bilimler alanında yapılan diğer araştırmalarda olduğu gibi bu 

araştırmanın da bazı sınırlılıkları ve varsayımları bulunmaktadır. Araştırmanın 

ilk sınırlılığını, Aydın ilinin Kuşadası ilçesinde bulunan kruvaziyer gemi 

limanını ziyaret eden günlük veya gece konaklamalı yabancı gemi turistlerini 

kapsaması, Türkiye’de bulunan diğer gemi limanları ve burayı ziyaret eden 

kruvaziyer turistlerin ise araştırma kapsamı dışında tutulması oluşturmaktadır. 

Araştırmanın bir diğer sınırlılığı ise 2017 yılının Haziran-Ekim ayları içerisinde 

bu limanı ziyaret eden gemilerin turistlerinin araştırma kapsamına alınmasıdır. 

Bununla beraber araştırmada geliştirilen anket formunda yer alan sorulara 

katılımcıların içtenlikle doğru cevaplar verdiği ve araştırmanın amacına uygun 

olarak araştırmacının yeterli yetkinliğe sahip olduğu, bu araştırmanın 

varsayımlarıdır. 
 

3.5. Verilerin Toplanma Tekniği ve Analizi 

Sosyal bilimler alanında araştırma verilerinin toplanması amacıyla anket, 

görüşme, gözlem, deney ve kaynak tarama gibi farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında anket tekniği en çok tercih edilen veri 

toplama yöntemidir 

Veri toplama teknikleri arasında en fazla kullanılan yöntem olan anket 

tekniğinin, araştırmanın amacına uygun bir biçimde uygulanması, uzman 

görüşlerinin alınması ve örneklemde uygulama aşamasında tarafsızlık 

prensibine uygun hareket edildiği takdirde güvenilir sonuçlar vermesi 

beklenmektedir. Diğer taraftan bu özelliklere dikkat edilmemesi güvenilir 

sonuçların alınmamasına sebep olmaktadır (Ural ve Kılıç, 2013:53).   

N-n N-n N-n N-n N-n 

10-10 100-80 230-144 500-217 4000-351 

20-19 110-86 240-148 550-226 5000-357 

30-28 120-92 250-152 600-234 1000-370 

40-36 130-97 300-169 650-242 2000-377 

50-44 140-103 360-186 700-254 3000-379 

60-52 150-108 400-196 800-260 4000-380 

70-59 170-118 420-201 1000-278 5000-381 

80-66 200-132 440-205 2000-322 7500-382 

90-73 220-140 460-210 3000-341 10000-384 
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Anket formunun oluşturulma sürecinde öncelikle ilgili alanda yapılan 

önceki araştırmalar kapsamlı bir şekilde incelenmiş olup (Genç, 2009; 

Korkmaz, 2010; Akyıldız, 2010; Çeltek, 2010; Arıkan Saltık, 2011; Güzel, 

2012; Çelik, 2013; Altunel, 2013; Konuk, 2013; Bölükbaşı, 2013; Yarkın, 

2013; Özgören, 2013; Uygur ve Doğan, 2013; Aydın, 2014; Kadirhan, 2014; 

Deligöz, 2014; Kır, 2014; Bahçecioğlu, 2014; Güney ve Karakadılar, 2015; 

Kara ve Çiçek, 2015; Başar, 2015; Çiçek, 2015; Ardıç Yetiş, 2015; Şahin, 2015; 

Kara, 2015; Başar, 2015; Aksoy ve Akbulut, 2017; Vural, 2017) bu inceleme 

sonucunda, Başar (2015)’ın anket formundan yararlanılarak anketen uygun 

görülen ifadeler tez danışmanı ile araştırmanın amacına uygun olarak 

geliştirilmiştir. Öte yandan anket ifadelerinin daha etkin bir ölçüm 

sağlayabilmesi için bu konuda daha önce yapılmış herhangi bir araştırmanın 

olmadığı durumu da göz önünde bulundurularak, internet uzantılı kaynaklardan 

yararlanılmış ve bazı sorular bu kaynaklar yardımıyla geliştirilmiştir 

(www.tuik.gov.tr, www.kuto.org.tr, www.cruise.com, 

www.royalcaribbean.com, www.tdi.gov.tr). 

Anket formları, görgül (ampirik) araştırmalarda yapılacak gözlemleri 

standartlaştırmaya yönelik farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Anket formu, 

ölçülmek istenen özelliklere göre her bir amaç için farklı bölümlere ayrılarak 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda ölçülmek istenilen özelliğe göre anketlerde 

genellikle dört farklı soru grubu kullanılmaktadır (Altunışık vd., 2010:145; 

Büyüköztürk, 2014:125; Kızılcık, 2016:106):  
 

• Cevaplayıcıların demografik özelliklerini betimleyemeye yönelik 

olgusal sorular, 

• Cevaplayıcıların bir konuda ne bildiklerini ve bilgiye ulaşma 

kaynaklarını belirlemeye yönelik bilgi soruları, 

• Bir konu veya objeye ilişkin uygulama davranışlarını belirlemeye 

yönelik davranış soruları, 

• Bir konu veya objeye ilişkin duygularını ve görüşlerini belirlemeye 

yönelik inanç ve algı sorularıdır. 
 

Bu araştırmada geliştirilen anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 

Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların 11 soru ile demografik ve tanıtıcı 

bilgilerinin tespit edilmesine yönelik sorular bulunmaktadır. Bu bölümün 
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içerisinde çoklu yanıt seçeneklerini içeren kruvaziyer gemi seyahati 

beklentilerinin ölçülmesine yönelik bir adet soruda bulunmaktadır. Anket 

formunun ikinci bölümde katılımcıların deneyimsel pazarlamaya yönelik 

algısını tespit etmek amacıyla 29 önermeden oluşan beşli likert tarzı soru 

bulunmaktadır. Likert tarzı soruların cevaplanması için katılımcılara 1 

”Kesinlikle Katılmıyorum” ve 5 “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen bir 

cevaplama hakkı tanınmıştır. Anket formunun son bölümünde ise katılımcıların 

müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti tutumlarının tespitine yönelik 

beşli likert tarzı sekiz soru yer almıştır.  

Katılımcıların deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret 

etme niyeti düzeylerinin belirlenmesine yönelik hangi analizlerin uygulanması 

gerektiğini tespit etmek için verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. 

Bunun için öncelikli olarak “Kolmogorov-Smirnov Testi” yapılmış ve her üç 

ölçeğin de anlamlı bir değere sahip olduğu görülmüştür (p≤0,05). Bu sonuçtan 

hareketle verilerin normal bir dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Daha 

sonra verilerin normal dağılım gösterip göstermediği durumuna, basıklık ve 

çarpıklık değerlerine bakılarak tespit edilmesine karar verilmiş ve deneyimsel 

pazarlama ölçeğinin çarpıklık değeri -1,136; basıklık değeri 1,642, müşteri 

sadakati ölçeğini çarpıklık değeri 0,22; basıklık değeri -,144; tekrar ziyaret 

etme niyeti ölçeğinin çarpıklık değeri ise, 237; basıklık değerinin -318 olduğu 

tespit edilmiştir. Söz konusu değerler göz önüne alındığında verilerin normal 

bir dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (George ve Mallery, 2010:44).  

Bu noktada araştırmanın veri setinin frekans analizi ile aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen verilere genel 

olarak betimleyici analiz teknikleri ile parametrik olan ilişkisel ve etkisel analiz 

teknikleri uygulanmıştır.  

Araştırmanın analiz aşamasında yanıtların aritmetik ortalama değerleri 

1’e yaklaştıkça deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 

niyeti algısının düşük, 5’e yaklaştıkça söz konusu algıların yüksek yönde 

şekillendiğine karar verilmiştir. Araştırma verilerinin analiz aşamasında 

aritmetik ortalamalarının değişim aralığı 5’li likert hesaplaması ile şu şekilde 

yapılmıştır:  

Değişim Aralığı = 5-1=4 

Değişim Aralığı = 4/5=0,80 



 

Merve OSKAN, Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU | 116 

 

Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve tekrar 

ziyaret etme niyeti algı düzeylerinin ortaya konulmasında belirleyici aralık ve 

ölçüm sonuç derecelerinin yorumlanma bilgileri Tablo 3.2.’de verilmiştir. Bu 

tabloda katılımcıların deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret 

etme niyeti algısının ortaya konulmasında elde edilen aritmetik ortalamalar ve 

değer aralığına göre ifade edilecek sonuçlar yer almaktadır.  

 
Tablo 3.2. Aritmetik Ortalamaların İsabet Ettiği Seçeneklerin Aralık Değerlerine Göre 

Dağılımı 

Ağırlık Seçenekler Aritmetik 

Ortalamaların 

Aralık Değerleri 

Sonuç 

5 Kesinlikle Katılıyorum 4,20-5,00 Çok Yüksek Düzeyde 

4 Katılıyorum 3,40-4,19 Yüksek Düzeyde 

3 Kararsızım 2,60-3,39 Orta Düzeyde 

2 Katılmıyorum 1,80-2,59 Düşük Düzeyde 

1 Kesinlikle Katılmıyorum 1,00-1,79 Oldukça Düşük 

Düzeyde  

  

3.6. Pilot Uygulama ve Ölçümün Güvenilirliliği 

Araştırma için uygulanacak anketin herhangi bir sorun teşkil edip 

etmediği önceden gerçekleştirilen pilot bir araştırma ile test edilmelidir 

(Altunışık, 2008:8-14). Bu araştırmada oluşturulan anket formu, araştırmanın 

örneklemine uygulanmadan önce 2017 yılının Mayıs ayında örneklem ile 

benzer özelliklere sahip 25 kişilik bir grup içerisinde pilot uygulamaya tabi 

tutulmuştur. Pilot uygulama ölçümünün güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla 

“Cronbach’s Alpha” değeri hesaplanmış ve bu değerin 0,873 olduğu tespit 

edilmiş ve ölçümün güvenilir olduğu görülmüştür (Özdamar, 2002:632; 

Akbulut, 2010:80).  Öte yandan gerçekleştirilen pilot çalışma verileri analizler 

sonucunda esas araştırmaya dahil edilmeyerek imha edilmiştir.  
 

3.7. Esas Uygulama ve Ölçümün Güvenilirliliği 

Cronbach’s Alpha Katsayısı ölçekte yer alan maddelerin homojen yapı 

gösteren bir bütünü ifade edip etmediğini araştırmaktadır (Özdamar, 2002: 

622). Alpha katsayısını güvenilirlik esaslarına göre şu şekilde yorumlamak 

mümkündür (Özdamar, 2002, 633); 
 

≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir,  
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0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek güvenilirliği düşüktür,  

0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir,  

0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.  
 

Esas uygulama kapsamında yapılan güvenilirlik analiz sonuçları Tablo 

3.3.’te gösterilmiştir. İlgili tabloya göre kruvaziyer turistlerin deneyimsel 

pazarlama değişkenine yönelik sorulan sorularda Cronbach’s Alpha 

katsayısının 0,911 müşteri sadakati değişkeninin Cronbach’s Alpha 

katsayısının 0,864 ve tekrar ziyaret etme niyeti değişkeninin Cronbach’s Alpha 

katsayısının ise 0,820 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlerin 0,80’den yüksek 

olması doğrultusunda her üç ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğu ifade 

edilebilir.  

 
Tablo 3.3. Esas Uygulama Ölçümlerinin Güvenilirlik Düzeyine İlişkin Sonuçlar 

Uygulama Test Türü Sonuç 

Kruvaziyer Turizmde 

Deneyimsel Pazarlama 

Davranışlarına Yönelik 

Sorular 

Cronbach’s Alpha  

(29 önerme) 

0,911 

KMO 0,865 

Bartlett Küresellik Test, 0,000 

Kruvaziyer Turizmde 

Müşteri Sadakatine 

Yönelik Sorular 

Cronbach’s Alpha  

(4 önerme) 

0,864 

KMO 0,781 

Bartlett Küresellik Test, 0,000 

Kruvaziyer Turizmde 

Tekrar Ziyaret Etme 

Niyetine Yönelik Sorular 

Cronbach’s Alpha  

(4 önerme) 

0,820 

KMO 0,728 

Bartlett Küresellik Test,  0,000 

 

Ölçümün güvenilir olduğu görüldükten sonra soruların, faktör analizi 

yapılmaya uygun olup olmadığı incelenmiştir. Buna göre anketin ikinci 

bölümüne ait değişkenler arasında yeterli oranda ilişki olup olmadığını anlamak 

amacıyla ‘Bartlett Küresellik Testi’ uygulanmıştır. Anketin deneyimsel 

pazarlama boyutlarını oluşturan ikinci, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 

niyetini belirlemeye yönelik oluşturulan üçüncü bölümlerinin p değeri 0,000 

(p≤0,05) olarak hesaplanmış ve elde edilen değerlerin faktör analizi yapmaya 

uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber değişkenler arası 
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korelasyonların faktör analizine uygunluğunu tespit etmek amacıyla Kaiser– 

Meyer- Olkin (KMO) testi uygulanmış ve deneyimsel pazarlama değişkenine 

yönelik soruların KMO değeri 0,865 olarak müşteri sadakati değişkeninin 

KMO değeri 0,781 ve tekrar ziyaret etme niyeti değişkeninin KMO değeri ise 

0,728 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, her iki bölüm için araştırmada yer alan 

ölçeklerin faktör analizine uygunluğunun “iyi” seviyede olduğu görülmüştür. 

Bununla beraber araştırmada Pearson korelasyon analizi, basit doğrusal 

regresyon analizi ve çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve aracı etkiyi 

tespit etmek için Sobel testi’nden yararlanılmıştır.  
 

3.8. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Kuşadası Limanını ziyaret eden kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel 

pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini 

tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma modeli ve oluşturulan 

hipotezler aşağıda yer almış olup, hipotezlerin şekilsel gösterimi Şekil 3.2.’de 

verilmiştir. Araştırmanın hipotezleri şunlardır: 

H1: Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel pazarlama ile müşteri 

sadakati arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel pazarlama ile tekrar 

ziyaret etme niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.  

H3: Kruvaziyer turizminde müşteri sadakati ile tekrar ziyaret etme niyeti 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel pazarlama müşteri 

sadakatini pozitif yönde etkilemektedir. 

H5: Kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel pazarlama algısı, tekrar 

ziyaret etme niyetini pozitif yönde etkilemektedir. 

H6: Kruvaziyer turizmde müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyeti 

üzerinde pozitif yönde etkisi bulunmaktadır. 

H7: Kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel pazarlama kapsamında 

tekrar ziyaret etme niyetine etkisinde müşteri sadakatinin aracılık rolü 

bulunmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 
 

4. BULGULAR 

Bu bölüm yedi ana başlıkta incelenmiştir. Bu kapsamda ilk başlıkta, 

katılımcıların demografik ve tanıtıcı özelliklerine yönelik bulgulara yer 

verilmiştir. İkinci başlıkta, katılımcılara kruvaziyer turizminin ne ifade ettiğinin 

milliyetlere göre dağılımlarına yönelik bulgular yer almaktadır. Üçüncü 

başlıkta, deneyimsel pazarlama değişkenine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Bulgular bölümünün dördüncü başlığında, katılımcıların müşteri sadakati ve 

tekrar ziyaret etme niyetine ilişkin bulgulara yer verilmesinin ardından; beşinci 

başlıkta, değişkenlerin birbiriyle ilişkisine yönelik korelasyon analizi 

bulgularına yer verilmiştir. Araştırmanın altıncı başlığında ise deneyimsel 

pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetine etkisine ilişkin 

regresyon analizine yönelik bulgular yer almaktadır. Son başlık olan yedinci 

başlıkta ise kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme 

niyetine etkisinde müşteri sadakatinin aracılık rolüne ilişkin çoklu regresyon 

analizi bulguları yer almaktadır.  
 

4.1. Katılımcıların Demografik ve Tanıtıcı Özelliklerine 

Yönelik Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların demografik ve tanıtıcı özelliklerine yönelik 

bulgular yer almaktadır. Buna göre elde edilen frekans ve yüzde değerleri Tablo 

4.1.’de verilmiştir. 

İlgili tabloya göre, katılımcıların %61,3’ü erkek, %38,7’si kadındır. 

Katılımcıların %59,2’si evli, %40,8’i bekardır. Araştırmaya katılan 

katılımcıların %1,7’si 18-25 yaş, %9,6’sı 26-35 yaş, %16,1’i 36-45 yaş, 

%35,1’i 46-55 yaş ve %37,6’sı ise 56 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların %14’ü 

lise, %82,8’i lisans, %3’ü ise yüksek lisans eğitimine sahiptir. Katılımcıların 

meslekleri incelendiğinde %25,5’inin emekli, %25,1’ının özel sektör çalışanı 

ve %15,9’unun kamuda yönetici olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 

%35,8’inin 2001-3000 Euro, %57’sinin ise 3001-4000 Euro gelir düzeyine 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ‘kiminle seyahat ediyorsunuz?’ 

sorusuna vermiş olduğu yanıtları incelendiğinde %52,8’inin ailemle, 

%22,7’sinin kız-erkek arkadaşımla, %20,5’inin sosyal arkadaşımla seyahat 
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ediyorum dediği tespit edilmiştir. Katılımcıların milliyetleri incelendiğinde 

turistlerin %18,3’ünün İngiliz ve %15,7’sinin Amerikalı turistlerden oluştuğu 

sonucuna varılmıştır. ‘Daha önce gemi ile seyahat ettiniz mi?’ sorusuna verilen 

yanıtların %79,9’unun “hayır”, %20,1’inin ise “evet” olarak cevap verdiği 

tespit edilmiştir. Katılımcıların seyahatlerinde %41,1’i Celestyal Olimpia, 

%14,2’sinin Thomson Dream ve %13,7’sinin ise Wild Star kruvaziyer şirketini 

tercih ettiği sonucuna varılmıştır.  
 

Tablo 4.1. Katılımcıların Demografik ve Tanıtıcı Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Cinsiyet n % Meslek n % 

Kadın  

Erkek 

Toplam 

210 

332 

542 

38,7 

61,3 

100,0 

Öğrenci 

Kamu çalışanı 

Kamuda yönetici 

Evhanımı 

Emekli 

Özel sektör çalışanı 

Özel sektörde Yönetici 

Esnaf  

Tüccar 

Toplam  

 

 

 

  

 

12 

60 

86 

30 

138 

136 

61 

10 

9 

542 

 

2,2 

11,1 

15,9 

5,5 

25,5 

25,1 

11,3 

1,8 

1,7 

100,0 

Medeni durum  n % 

Evli  

Bekar  

Toplam 

321 

221 

542 

59,2 

40,8 

100,0 

Yaş n % 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56 yaş ve üzeri 

Toplam  

9 

52 

87 

190 

204 

542 

1,7 

9,6 

16,1 

35,1 

37,6 

100,0 

Eğitim Düzeyi n % Aylık Gelir Düzeyi  n % 

İlköğretim  

Lise 

Lisans 

Y.Lisans ve Doktora 

Toplam  

 

1 

76 

449 

16 

542 

,2 

14,0 

82,8 

3,0 

100,0 

500- 1000 Euro 

1001-2000 Euro 

2001-3000 Euro 

3001-4000 Euro 

4001 Euro ve üzeri  

Toplam  

 

 

0 

12 

194 

304 

27 

542 

0 

2,2 

35,8 

57,0 

5,0 

100,0 

Kiminle seyahat diyorsunuz? n % 

Tek başıma 

Ailemle 

Kız/Erkek arkadaşımla 

Sosyal arkadaşımla 

Toplam 

 

 

 

2 

86 

123 

111 

542 

4,1 

52,8 

22,7 

20,5 

100,0 

Milliyetiniz? n % 
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Amerikan 

İngiliz 

Rus 

Finlandiyalı 

Japon 

Fransız 

İsveçli 

İsviçreli 

Danimarkalı 

İtalyan 

Alman 

Belçikalı 

Avusturyalı 

İrlandalı 

Romanyalı 

Portekizli 

Hollandalı 

Norveçli 

İspanyol 

Güney Kıbrıslı 

İzlandalı 

Toplam 

85 

99 

14 

12 

32 

29 

29 

36 

22 

36 

52 

9 

9 

11 

3 

7 

16 

16 

9 

14 

2 

542 

15,7 

18,3 

2,6 

2,2 

5,9 

5,4 

5,4 

6,6 

4,1 

6,6 

9,6 

1,7 

1,7 

2,0 

,6 

1,3 

3,0 

3,0 

1,7 

2,6 

,4 

100,0 

Daha önce gemi ile seyahat ettiniz mi? n % 

Evet 

Hayır 

Toplam 

109 

433 

542 

20,1 

79,9 

100,0 

Hangi gemi şirketiyle seyahat ediyorsunuz? n % 

Celestyal Olympia 

Thomson Dream 

Wind Star 

Star Flyer 

Azamara Quest 

Celestyal Nefeli 

Silver Muse 

Silver Spirit 

Sea Dream 

Celebrity Silhouetse 

Athena 

Celebrity Reflection 

Toplam 

223 

77 

74 

20 

44 

16 

21 

9 

11 

3 

6 

38 

542 

41,1 

14,2 

13,7 

3,7 

8,1 

3,0 

3,9 

1,7 

2,0 

,6 

1,1 

7,0 

100,0 
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4.2. Kruvaziyer Turizminin Katılımcılara Ne İfade Ettiğinin 

Milliyetlere Göre Dağılımlarına İlişkin Bulgular  

Kruvaziyer turizmde yabancı turistlere yöneltilen kruvaziyer turizmin ne 

ifade ettiğine yönelik çoktan seçmeli soruya verilen yanıtlar Tablo 4.2.’de 

gösterilmiştir. Söz konusu tabloya göre, farklı kültürlere sahip turistler genel 

olarak kruvaziyer turizminin konforlu (n=308), maceralı (n=299), lüks ( n=255) 

ve farklı (n=193) olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Genel olarak farklı 

turist gruplarına kruvaziyer turizminin ne ifade ettiğinin ortaya konulmasıyla 

birlikte tespit edilmesi gereken diğer bir husus ise milliyetlere göre kruvaziyer 

turizminin turistler nezdinde ne ifade ettiğinin ortaya konulması 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türk pazarı için en önemli beş yabancı turist 

pazarı dikkate alınmıştır. Bu pazarlardan ilki Amerikan pazarıdır. Amerikan 

kruvaziyer gemi turistleri genel olarak kruvaziyer turizminin maceralı (n=52), 

konforlu (n=50), lüks (n=42) ve farklı (n=29) olduğunu düşünmektedir. İngiliz 

gemi turistleri ise kruvaziyer turizminin maceralı (n=53), konforlu (n=52), lüks 

(n=39) ve eğlenceli (n=39) olduğunu düşünmektedir. Fransız gemi turistlerinin 

kruvaziyer turizmini maceralı (n=21), lüks (n=17), konforlu  (n=15) ve kültürel 

(n=14) olduğunu düşündüğü sonucuna ulaşılırken;  Alman gemi turistlerinin 

kruvaziyer turizmini konforlu (n=33), maceralı (n=30), lüks (n=24) ve kültürel 

(n=24) olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir. Son olarak İtalyan gemi 

turistlerinin kruvaziyer turizminin ne ifade ettiğine yönelik tatil beklentileri 

incelendiğinde konforlu (n=20), lüks (n=19), farklı (n=14) ve maceralı (n=13) 

olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir.  
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Tablo 4.2. Kruvaziyer Turizminde Milliyetlere Göre Tatil Beklentilerine Yönelik 

Bulgular 

 

 
 

 

 

 

Milliyetler 

 İf
ad

el
er

 

Lüks olması 

Eğlenceli 

olması 

Heyecan verici 

olması 

Tarihi olması 

Rahat olması 

Maceralı 

olması 

Nostaljik 

olması 

Orijinal olması 

Konforlu 

olması 

Sıcak/samimi 

olması 

Farklı olması 

Estetik olması 

Fantezi olması 

Çılgın olması 

Sanatsal olması 

Kültürel olması 

Gurme olması 

Eğitici olması 
A

m
er

ik
an

  
4
2
 

2
6
 

7
 

0
 

8
 

2
 

1
 

0
 

0
 

7
 

9
 

1
 

1
1
 

2
 

3
 

1
8
 

1
8
 

0
 

İn
g
il

iz
 

3
9
 

3
6
 

7
 

9
 

2
 

3
 

9
 

5
 

2
 

8
 

5
 

1
 

1
 

2
 

4
 

3
0
 

1
4
 

2
 

R
u
s 

 
7
 

3
 

3
 

1
 

1
 

9
 

1
 

0
 

0
 

1
 

4
 

2
 

2
 

3
 

0
 

5
 

3
 

4
 

F
in

la
n
d
iy

al
ı 

 
6
 

2
 

5
 

1
 

5
 

7
 

0
 

3
 

9
 

2
 

4
 

1
 

3
 

3
 

2
 

3
 

2
 

2
 

Ja
p
o
n
  

1
3
 

7
 

5
 

2
 

7
 

2
0
 

6
 

2
 

8
 

8
 

2
 

2
 

2
 

2
 

0
 

2
 

7
 

0
 

F
ra

n
sı

z
 

1
7
 

1
0
 

3
 

4
 

1
1
 

2
1
 

6
 

6
 

5
 

0
 

2
 

8
 

9
 

1
 

1
 

4
 

2
 

1
 

İs
v
eç

li
 

1
6
 

1
1
 

1
 

4
 

6
 

1
2
 

3
 

3
 

8
 

6
 

1
 

4
 

2
 

0
 

0
 

0
 

8
 

0
 

İs
v
iç

re
li

  
1
5
 

1
1
 

2
 

7
 

6
 

1
9
 

3
 

1
 

8
 

6
 

0
 

2
 

4
 

1
 

1
 

3
 

5
 

1
 

D
an

im
ar

k
al

ı 
9
 

1
1
 

7
 

4
 

7
 

1
3
 

2
 

1
 

5
 

2
 

9
 

0
 

2
 

0
 

1
 

5
 

2
 

1
 

İt
al

y
an

 
1
9
 

1
0
 

9
 

7
 

1
2
 

1
3
 

8
 

4
 

0
 

9
 

4
 

1
 

6
 

2
 

1
 

1
 

0
 

2
 

A
lm

an
  

2
4
 

1
9
 

2
2
 

8
 

2
4
 

3
0
 

1
 

5
 

3
 

7
 

8
 

4
 

1
 

1
 

5
 

4
 

5
 

2
 

B
el

çi
k
al

ı 
4
 

2
 

4
 

1
 

3
 

4
 

0
 

1
 

3
 

0
 

3
 

2
 

0
 

1
 

0
 

4
 

0
 

0
 

A
v
u
st

u
ry

al
ı 

 
1
 

2
 

2
 

1
 

4
 

7
 

0
 

0
 

4
 

1
 

3
 

0
 

2
 

1
 

0
 

2
 

1
 

0
 

İr
la

n
d
al

ı 
5
 

6
 

6
 

1
 

9
 

4
 

0
 

0
 

6
 

2
 

1
 

1
 

1
 

0
 

1
 

3
 

2
 

0
 

R
o
m

an
y
a
lı

 
1
 

1
 

0
 

0
 

1
 

1
 

1
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

1
 

1
 

0
 

P
o
rt

ek
iz

li
 

2
 

1
 

2
 

1
 

3
 

4
 

0
 

1
 

4
 

1
 

1
 

0
 

0
 

1
 

0
 

2
 

1
 

0
 

H
o
ll

an
d
al

ı 
 

1
0
 

9
 

5
 

3
 

5
 

5
 

1
 

0
 

8
 

1
 

4
 

3
 

1
 

2
 

3
 

5
 

4
 

0
 

N
o

rv
eç

li
  

1
0
 

8
 

6
 

0
 

6
 

1
0
 

1
 

2
 

8
 

2
 

6
 

1
 

1
 

2
 

0
 

4
 

1
 

0
 

İs
p
an

y
o
l 

8
 

6
 

5
 

2
 

3
 

7
 

1
 

0
 

7
 

2
 

6
 

1
 

2
 

0
 

0
 

3
 

3
 

0
 

G
ü
n
ey

 

K
ıb

rı
sl

ı 

7
 

5
 

3
 

4
 

8
 

7
 

3
 

1
 

8
 

5
 

1
 

0
 

2
 

1
 

0
 

5
 

3
 

0
 

İz
la

n
d
al

ı 
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

2
 

1
 

1
 

T
o
p
la

m
 

2
5
5
 

1
8
6
 

1
7
4
 

7
0
 

1
8
2
 

2
9
9
 

7
7
 

5
5
 

3
0
8
 

1
0
0
 

1
9
3

 
4
4
 

8
3
 

4
6
 

2
3

 
1
7
6
 

1
1
3
 

1
6
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4.3. Deneyimsel Pazarlama Değişkenine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama değişkenine 

ilişkin detaylı bulgulara yer verilmiş ve iki alt başlıktan oluşmuştur. İlk alt 

başlık kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama boyutlarının tespitine 

yönelik bulgular olurken, ikinci alt başlık ise deneyimsel pazarlama algı 

düzeylerine yönelik bulgulardır.   

 

4.3.1. Kruvaziyer Turizmde Deneyimsel Pazarlama 

Boyutlarına İlişkin Bulgular 

Kuşadası limanını ziyaret eden kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel 

pazarlama boyutlarının ortaya konulması için faktör analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın ilgili bölümlerine ait değişkenler arasında boyutların belirlenmesi 

için rotasyona tabi tutulmamış matrisin yorumlanmasının oldukça güç olması 

sebebiyle faktör analizinde matris “Varimax” rotasyonuna tabi tutulmuştur. 

Araştırmanın ilgili bölümlerine ait değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi 

yansıtan en az faktör sayısını belirlemek amacıyla Kaiser Kriteri göz önünde 

bulundurularak döndürülmemiş temel bileşenler (Pricipal Components) 

yöntemi kullanılmıştır.  

Yapılan faktör analizi sonucunda deneyimsel pazarlamaya yönelik 

geliştirilen 29 önermenin 5’i (5, 9, 13, 14, 24 numaralı önermeler) düşük faktör 

yük değerlerine sahip olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Faktör analizi 

sonucunda, Kuşadası Limanı’nı ziyaret eden yabancı turistlerin deneyimsel 

pazarlama algısının altı boyut ve bu boyutlara bağlı olarak 24 önermeye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizinde ortaya konulan boyutların toplam 

varyansı açıklama oranının %75,078 olduğu ve önermelerin faktör yük 

değerlerinin ise 0,582 ile 0,917 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. 

Kalaycı (2009)’ya göre faktör yükleri 0,50’nin altında değerde olan önermeler 

düşük faktör yükleri olarak değerlendirilmektedir.  

Faktör analizi sonucunda kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama 

ölçeğini oluşturan birinci boyut “Hizmet-Keyif” şeklinde isimlendirilmiş ve bu 

boyutun beş önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Kruvaziyer turizmde 

deneyimsel pazarlamayı oluşturan ikinci boyut “Gemi Performansı” şeklinde 

adlandırılmış ve bu boyutun beş önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamayı oluşturan üçüncü boyut “Seyahat 

Hissiyatı” olarak adlandırılmış ve bu boyutun üç önermeden oluştuğu tespit 
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edilmiştir. Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamayı oluşturan dördüncü 

boyut “Görsellik” olarak adlandırılmış ve bu boyutun dört önermeden oluştuğu 

tespit edilmiştir. Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamayı oluşturan 

beşinci boyut “Düşünsel Katkı” olarak adlandırılmış ve bu boyutun dört 

önermeden oluştuğu tespit edilmiştir. Kruvaziyer turizmde deneyimsel 

pazarlamayı oluşturan altıncı boyut ise “Yeterlilik” olarak adlandırılmış olup, 

bu boyutun üç önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda bulunan 

tabloda yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen deneyimsel pazarlama 

boyutları şu şekildedir: 
  

Tablo 4.3. Deneyimsel Pazarlama Boyutlarının Tespitine Yönelik Bulgular 
İfade 

No 

Deneyimsel 

Pazarlama 

Düzeyine Yönelik 

İfadeler 

Faktörler 

1 2 3 4 5 6 

Hizmet-Keyif 

S.19 Gemide spa, sauna, 

jakuzi, masaj gibi 
aktiviteler 

deneyimsel olarak 

hoşuma gitmektedir. 

0,850      

S.20 Rezervasyonda vaad 

edilen hizmet ile 

sunulan hizmet 
kalitesi tutarlıdır.  

0,773      

S.21 Gemide sunulan 
hizmet özenlidir.  

0,763      

S.22 Gemi ile seyahat 
etmekten keyif 

alıyorum. 

0,592      

S.23 Gemi seyahati 

sosyal çevremin 

genişlemesine 

yardımcı oldu. 

0,582      

Gemi Performansı 

S.25 Gemi seyahati ile 

farklı yiyecekler 

tatma fırsatı 
bulurum. 

 0,916     

S.26 Gemi içerisinde 
samimi personel ve 

müşteri iletişimi 

deneyimi yaşadım. 

 0,908     

S.27 Gemi ile seyahat 

etmekten genel 

 0,886     
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olarak tatmin 

oldum. 

S.28 Farklı yerler ziyaret 
ederek değişik 

turistik deneyimler 

yaşamak için gemi 

ile seyahat etmeyi 
tercih ederim. 

 0,849     

S.29 Farklı yerler 
görmek keyif 

vericidir.  

 0,712     

Seyahat Hissiyatı 

S.10 Gemide çalışanların 
müşterilere ilgisi 

yüksek düzeydedir.  

  0,917    

S.11 Gemi seyahati ile 

farklı şehirleri 

görme fırsatı 

bulmak beni rahat 
hissettirmiştir.  

  0,817    

S.12 Gemi ile seyahat 

etmek bana başka 

dünyadaymışım 

hissi vermektedir.  

 

  0,796    

Görsellik   

S.1 Seyahatimi 
geçirdiğim gemide 

rahat ve huzurlu bir 

ortam vardır. 

   0,823   

S.2 Destinasyon 

ziyaretlerinde 

bulunan tarihi 
eserler etkileyicidir.  

   0,790   

S.3 Gemide duvar ve 
zemin renkleri 

birbiriyle 

uyumludur. 

   0,776   

S.4 Gemide mobilya ve 

döşemeler, estetik 

ve ilgi çekicidir.  

   0,739   

Düşünsel Katkı 

S.15 Gemi ile seyahat 
etmeyi bir avantaj 

olarak 

düşünüyorum. 

    0,840  

S.16 Gemi ile seyahat 

etmek yaşam 

    0,828  
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kalitemi 
yükseltmektedir.  

S.17 Gemi ile seyahat 
etmek bana farklı 

deneyimler 

kazandırıyor.  

    0,688  

S.18 Gemiseyahati ile 

farklı şehirlerdeki 

gezi alanlarına 
uygun giriş ücretleri 

sunulmaktadır.  

    0,650  

Yeterlilik  

S.6 Gemi şirketinin web 

sitesi müşterilere 

interaktif iletişim 
imkanı 

sağlamaktadır.  

     0,847 

S.7 Gemide aydınlatma 

yeterli düzeydedir.  

     0,817 

S.8 Gemide sıcaklık 

yeterli düzeydedir.  

 

     0,612 

Özdeğerler (Eigenvalue) 8.982 2.199 2.069 1.188 1.627 1.254 

Açıklanan Varyans 

(Faktörlere göre %) 

37.42

7 

9.161 8.619 7.865 6.781 5.225 

Toplam Açıklanan Varyans 

(%) 

75.078 

KMO Örneklem Yeterliliği  0.865 

Barlett’s Küresellik Testi  0,000 

Faktörlerin Ortalama 

Değeri 

4.244 4.263 4.272 4.381 4.238 4.302 

Faktörlerin Standart Sapma 

Değerleri 

0.521 0.521 0.598 0.487 0.553 0.526 

 

4.3.2.Katılımcıların Kruvaziyer Turizmde Deneyimsel 

Pazarlama Algı Düzeyine İlişkin Bulgular  

Bu kısımda katılımcıların kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama 

algı düzeylerinin ortaya konulmasına yönelik bulgulara yer verilmiş ve Tablo 

4.4’te gösterilmiştir. İlgili tabloya göre turistlerin deneyimsel pazarlama algı 

düzeylerinin genel olarak “çok yüksek” seviyede (x̄: 4.276, s.s: 0.646) olduğu 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel 

pazarlama algısı boyutlara göre incelendiğinde; “Hizmet-Keyif” boyutu (x̄: 

4.238, s.s: 0.658), “Gemi Performansı” boyutu (x̄: 4.256, s.s: 0.613), “Seyahat 

Hissiyatı” boyutu (x̄: 4.265, s.s: 0.690), “Görsellik” boyutu (x̄: 4.374, s.s: 

0.611), “Düşünsel Katkı” boyutu (x̄: 4.231, s.s: 0.679) ve son olarak 
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“Yeterlilik” boyutuna (x̄: 4.296, s.s:0.629) ilişkin ise “çok yüksek” seviyede 

algı düzeyine sahip olunduğu sonucu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların kruvaziyer turizmde boyutlara göre en yüksek hangi 

önermeleri algıladığının ortaya konulması, ilgili araştırma açısından önemli bir 

hususu oluşturmaktadır. Bu kapsamda “Hizmet-Keyif” boyutu içerisinde yer 

alan; “Gemi seyahati sosyal çevremin genişlemesine yardımcı oldu” (x̄ :4.249, 

s.s: 0.659), “Rezervasyonda vaad edilen hizmet ile sunulan hizmet kalitesi 

tutarlıdır” (x̄ :4.241, s.s: 0.665) ve “Gemi ile seyahat etmekten keyif alıyorum” 

(x̄ :4.240, s.s: 0.650) önermeleri, bu boyut içerisinde en yüksek düzeyde algıya 

sahip önermeleri oluşturmaktadır. Katılımcıların “Gemi Performansı” 

boyutunda en yüksek seviyede algıya sahip olduğu önermeler ise “Farklı yerler 

görmek keyif vericidir” (x̄ :4.263, s.s: 0.583), “Gemi seyahati ile farklı 

yiyecekler tatma fırsatı bulurum” (x̄ :4.260, s.s: 0.644) ve ‘“Gemi ile seyahat 

etmekten genel olarak tatmin oldum” (x̄ :4.258, s.s: 0.617) önermelerinin 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların deneyimsel pazarlama algı düzeylerinin 

“Seyahat Hissiyatı” boyutunda en yüksek seviyede değere sahip olduğu 

önermeler “Gemide çalışanların müşterilere ilgisi yüksek düzeydedir” (x̄ 

:4.269, s.s: 0.683) ve “Gemi ile seyahat etmek bana başka dünyadaymışım hissi 

vermektedir” (x̄ :4.265, s.s: 0.687) önermeleridir. “Görsellik” boyutunda en 

yüksek seviyede algıya sahip önerme “Destinasyon ziyaretinde bulunan tarihi 

eseler etkileyicidir” (x̄ :4.429, s.s: 0.616) önermesi olduğu tespit edilmiştir. 

“Düşünsel Katkı” boyutunda ise en yüksek seviyede algıya sahip önermeyi 

“Gemi seyahati ile farklı şehirlerdeki gezi alanlarına uygun giriş ücretleri 

sunulmaktadır” (x̄ :4.258, s.s: 0.646) önermesi oluşturmaktadır. Öte yandan 

katılımcıların “Yeterlilik” boyutu içerisinde en yüksek seviyede algıya sahip 

olduğu önermenin “Şirketinin web sitesi müşterilere interaktif iletişim imkanı 

sağlamaktadır” (x̄ :4.336, s.s: 0.604) önermesinin olduğu tespit edilmiştir. 

Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama boyutları içerisinde yer alan 

ve en yüksek düzeyde algıya sahip olunan önermeler incelendikten sonra, bu 

kapsamda önemli olan diğer bir unsuru da deneyimsel pazarlama boyutları 

içerisinde en düşük deneyimsel pazarlama algı düzeyine sahip olunan 

önermelerin hangileri olduğunun ortaya konulması oluşturmaktadır. 

Deneyimsel pazarlamanın “Hizmet-Keyif” boyutu içerisinde yer alan ve en 

düşük algı düzeyine sahip olunan önermenin “Gemide spa, sauna, jakuzi, masaj 

gibi aktiviteler deneyimsel olarak hoşuma gitmektedir” (x̄: 4,225; s.s: 0,680) 
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önermesinin olduğu tespit edilirken, “Gemi Performansı” boyutu altında “Gemi 

içerisinde samimi personel ve müşteri iletişimi deneyimi yaşadım” (x̄: 4,250; 

s.s: 0,626) önermesi olduğu tespit edilmiştir. “Seyahat Hissiyatı” boyutu 

içerisinde en düşük algı düzeyine sahip olunan önermenin “Gemi seyahati ile 

farklı şehirleri görme fırsatı bulmak beni rahat hissettirmiştir” (x̄: 4,263; s.s: 

0,702) önermesinin olduğu tespit edilmiştir. “Görsellik” boyutunda ise en 

düşük seviyede algıya sahip olunan önermenin “Seyahatimi geçirdiğim gemide 

rahat ve huzurlu bir ortam vardır” (x̄: 4,281; s.s: 0,602) önermesinin olduğu 

tespit edilmiştir. Deneyimsel pazarlamanın “Düşünsel Katkısı” boyutunda ise 

en düşük seviyede algıya sahip olunan önermenin “Gemi ile seyahat etmeyi bir 

avantaj olarak düşünüyorum” (x̄ :4,201; s.s: 0,712) önermesinin olduğu tespit 

edilirken; “Yeterlilik” boyutunda en düşük seviyede algıya sahip olunan 

önermenin ise “Gemide sıcaklık yeterli düzeydedir” (x̄: 4,247; s.s: 0,656) 

önermesi olduğu, bu araştırma kapsamında ortaya konulan diğer bir bulgu 

olmuştur. Deneyimsel pazarlama algı düzeylerinin tespit edilmesine yönelik 

yapılan aritmetik ortalama ve standart sapma analiz sonuçları şu şekildedir: 
 

Tablo 4.4. Turistlerin Deneyimsel Pazarlama Algı Düzeylerine Yönelik Bulgular 
 

Deneyimsel Pazarlamaya Yönelik İfadeler  

Aritmetik 

Ortalama             

x̄ 

Standart 

Sapma 

s.s. 

 

 

 

 
 

 

Hizmet-Keyif 

Gemide spa, sauna, jakuzi, masaj gibi 

aktiviteler deneyimsel olarak hoşuma 

gitmektedir. 

4,225 ,680 

Rezervasyonda vaad edilen hizmet ile 

sunulan hizmet kalitesi tutarlıdır. 

4,241 ,665 

Gemide sunulan hizmet özenlidir. 4,238 ,638 

Gemi ile seyahat etmekten keyif 
alıyorum. 

4,240 ,650 

Gemi seyahati sosyal çevremin 

genişlemesine yardımcı oldu. 

4,249 ,659 

Genel Ortalama 4,238 0,658 

 

 
 

 

 

Gemi 

Performansı 

Gemi seyahati ile farklı yiyecekler tatma 

fırsatı bulurum. 

4,260 ,644 

Gemi içerisinde samimi personel ve 

müşteri iletişimi deneyimi yaşadım. 

4,250 ,626 

Gemi ile seyahat etmekten genel olarak 

tatmin oldum. 

4,258 ,617 
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Farklı yerler ziyaret ederek değişik 

turistik deneyimler yaşamak için gemi 

ile seyahat etmeyi tercih ederim. 

4,252 ,597 

Farklı yerler görmek keyif vericidir. 4,263 ,583 

Genel Ortalama 

 

4,256 0,613 

 

 
 

Seyahat 

Hissiyatı 

Gemide çalışanların müşterilere ilgisi 

yüksek düzeydedir. 

4,269 ,683 

Gemi seyahati ile farklı şehirleri görme 

fırsatı bulmak beni rahat hissettirmiştir.  

4,263 ,702 

Gemi ile seyahat etmek bana başka 

dünyadaymışım hissi vermektedir.  

4,265 ,687 

Genel Ortalama  4,265 ,690 

 

 

 
 

Görsellik 

Seyahatimi geçirdiğim gemide rahat ve 

huzurlu bir ortam vardır. 

4,281 ,602 

Destinasyon ziyaretlerinde bulunan 

tarihi eserler etkileyicidir.  

4,429 ,616 

Gemide duvar ve zemin renkleri 

birbiriyle uyumludur. 

4,387 ,622 

Gemide mobilya ve döşemeler, estetik 

ve ilgi çekicidir.  

4,401 ,606 

Genel Ortalama 4,374 ,611 

 

 
 

 

Düşünsel 

Katkısı 

Gemi ile seyahat etmeyi bir avantaj 

olarak düşünüyorum. 

4,201 ,712 

Gemi ile seyahat etmek yaşam kalitemi 

yükseltmektedir.  

4,245 ,685 

Gemi ile seyahat etmek bana farklı 

deneyimler kazandırıyor.  

4,223 ,674 

Gemi seyahati ile farklı şehirlerdeki gezi 
alanlarına uygun giriş ücretleri 

sunulmaktadır.  

4,258 ,646 

Genel Ortalama 4,231 ,679 

 
 

 

 

Yeterlilik 

Gemi şirketinin web sitesi müşterilere 
interaktif iletişim imkanı sağlamaktadır.  

4,336 ,604 

Gemide aydınlatma yeterli düzeydedir.  4,305 ,628 

Gemide sıcaklık yeterli düzeydedir.  4,247 ,656 

Genel Ortalama  4,296 ,629 

Deneyimsel Pazarlama Katılım Düzeyine Yönelik Genel 

Ortalama  

4,276 ,646 

*1,00-1,179: oldukça düşük düzeyde; 1,80-2,59: düşük düzeyde; 2,60-3,39: orta 

düzeyde; 3,40-4,19 yüksek düzeyde; 4,20-5,00: çok yüksek yüzeyde 
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4.4. Müşteri Sadakati ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

Değişkenlerine İlişkin Bulgular 

Bu bölüm müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetini oluşturan 

boyutlara ilişkin bulgular ve katılımcıların müşteri sadakati ve tekrar ziyaret 

etme niyeti algı düzeylerine ilişkin bulgular olmak üzere iki alt başlıktan 

oluşmaktadır.  

 

4.4.1. Müşteri Sadakati ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetini 

Oluşturan Boyutlara İlişkin Bulgular 

Bu bölümde, Kuşadası Limanını ziyaret eden kruvaziyer gemi 

turistlerinin müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetini oluşturan 

boyutların neler olduğunun ortaya konulması için faktör analizi yapılmıştır. 

Müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetini oluşturan boyutların 

belirlenmesi için rotasyona tabi tutulmamış matrisin yorumlanmasının oldukça 

güç olması sebebiyle faktör analizinde matris “Varimax” rotasyonuna tabi 

tutulmuştur. Araştırmanın ilgili bölümlerine ait değişkenler arasındaki ilişkiyi 

en iyi yansıtan en az faktör sayısını belirlemek amacıyla Kaiser Kriteri göz 

önünde bulundurularak döndürülmemiş temel bileşenler (Pricipal Components) 

yöntemi kullanılmıştır.  

Kuşadası Limanını ziyaret eden kruvaziyer gemi turistlerinin müşteri 

sadakati önermelerine yönelik yapılan faktör analizi sonucunda ‘müşteri 

sadakati’ değişkeninin dört önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Faktör 

analizinde ortaya konulan değişkene ait önermelerin toplam varyansı açıklama 

oranının %66,790 olduğu ve önermelerin faktör yük değerlerinin ise 0,612 ile 

0,912 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. 
 

Tablo 4.5. Müşteri Sadakati Değişkeni Boyutuna İlişkin Bulgular 
İfadeler Müşteri Sadakati Faktör Yükleri 

Gemi seyahati hakkında diğer 
insanlara olumlu tavsiyeler 

vereceğim. 

0,845 

Fikrimi soran kişilere bu gemi şirketi 

ile seyahat etmesini tavsiye edeceğim. 

0,912 

Bu gemi şirketi ile seyahat etmeleri 

için arkadaşlarımı ve akrabalarımı 

teşvik edeceğim. 

0,866 

Gemi ile seyahat edersem yine aynı 

gemi şirketini tercih ederim. 

0,612 
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Kaiser- Meyer- Olkin Örneklem 

Yeterliliği 

0,781 

Barttlett’s Test Küresellik Testi 

(sig.) 

0.000 

Özdeğerler 2.672 0.79 0.374 0.185 

Faktörün Varyansı Açıklama 

Oranı (%) 

66.790 19.233 9.349 4.628 

Toplam Varyansın Açıklama Oranı 

(%) 

66.790 

Faktörün Ortalama Değeri 4.198 

Faktörün Standart Sapma 

Değerleri 

0.506 

 

Kuşadası limanını ziyaret eden kruvaziyer gemi turistlerinin tekrar 

ziyaret etme niyetini oluşturan önermelere yapılan faktör analizi sonucunda 

‘tekrar ziyaret etme niyeti’nin dört önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Faktör analizi sonucunda önermeler toplam varyansın %88,931’inin açıkladığı 

ve önermelerin faktör yük değerlerinin 0,866 ile 0,974 arasında değişim 

gösterdiği tespit edilmiştir.  
 

Tablo 4.6. Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Değişkeni Boyutuna İlişkin Bulgular 

İfadeler Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Faktör Yükleri 

Gelecek yıllarda tekrar aynı 

gemi şirketiyle seyahat etmeyi 

düşünüyorum. 

0,866 

Gelecekte bu bölgeye tekrar 

aynı gemi şirketiyle seyahat 

etmek isterim. 

0,966 

Gelecekte bu bölgeye tekrar 

seyahat ettiğimde aynı şirketle 

seyahat etmeyi planlıyorum. 

0,974 

Gelecekte bu bölgeye tekrar 

seyahat ettiğimde aynı gemi 

şirketini seçmek için çaba 

göstereceğim. 

0,964 

Kaiser- Meyer- Olkin 

Örneklem Yeterliliği 

0.728 

Barlett’s Küresellik Testi (sig) 0.000 

Özdeğerler 3.557 0.317 0.093 0.033 

Faktörün Varyansı Açıklma 

Oranı (%) 

88.931 7.934 2.317 0.819 

Toplam Varyansın Açıklama 

Oranı (%) 

88.931 

Faktörün Ortalama Değeri 2.708 

Faktörün Standart Sapma 

Değerleri 

1.018 

 



 

Merve OSKAN, Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU | 134 

 

4.4.2. Katılımcıların Müşteri Sadakati ve Tekrar Ziyaret Etme 

Niyeti Algı Düzeylerine İlişkin Bulguları 

Bulgular bölümünün bu kısmı kruvaziyer gemi turistlerinin müşteri 

sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti algı düzeylerinin ortaya konulmasına 

yönelik bulgulardan oluşmaktadır. Müşteri sadakatine yönelik elde edilen 

bulgular ise Tablo 4.7.’de verilmiştir. İlgili tabloda görüldüğü üzere 

katılımcıların “Müşteri Sadakati” değişkenini algı düzeyinin genel olarak “çok 

yüksek” seviyede (x̄: 4.216, s.s: 0.584) olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamında müşteri sadakati değişkenini oluşturan önermeler içerisinde en 

yüksek düzeyde algıya sahip olunan önermenin ‘Gemi seyahati hakkında diğer 

insanlara olumlu tavsiyeler vereceğim’ (x̄: 4.407, s.s: 0.506) önermesi olurken 

en düşük düzeyde algıya sahip önermenin ise ‘Gemi ile tekrar seyahat edersem 

yine aynı gemi şirketini tercih ederim’ (x̄: 3.850, s.s: 0.753) önermesinin olduğu 

tespit edilmiştir.  
 

Tablo 4.7. Müşteri Sadakatine Yönelik Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

 

Müşteri Sadakatine Yönelik İfadeler 

Aritmetik 

ortalama 

(x̄) 

Standart sapma 

(s.s.) 

Gemi seyahati hakkında diğer insanlara 

olumlu tavsiyeler vereceğim. 

4,407 ,506 

Fikrimi soran kişilere gemi şirketi ile 

seyahat etmesini tavsiye edeceğim. 

4,370 ,523 

Bu gemi şirketi ile seyahat etmeleri 

için arkadaşlarımı ve akrabalarımı 

teşvik edeceğim. 

4,238 ,554 

Gemi ile tekrar seyahat edersem yine 

aynı gemi şirketini tercih ederim. 

3,850 ,753 

Müşteri Sadakati Ortalaması 4.216 0.584 
*1,00-1,179: oldukça düşük düzeyde; 1,80-2,59: düşük düzeyde; 2,60-3,39: orta 

düzeyde; 3,40-4,19 yüksek düzeyde; 4,20-5,00: çok yüksek düzeyde 
 

Kruvaziyer gemi turistlerinin tekrar ziyaret etme niyeti algı düzeylerinin 

tespit edilmesine yönelik elde edilen bulgular Tablo 4.8’de yer almaktadır. İlgili 

tabloya göre kruvaziyer turistlerin tekrar ziyaret etme niyetine yönelik algı 

düzeyinin orta seviyede (x̄: 2.716, s.s.:1.078) olduğu sonucu tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında üçüncü değişkeni oluşturan “Tekrar Ziyaret Etme 

Niyeti” değişkeni içerisinde en yüksek düzeyde algıya sahip olunan önermenin 
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“Gelecek yıllarda tekrar aynı gemi şirketiyle seyahat etmeyi düşünüyorum” (x̄ 

:3.060, s.s: 1.038) önermesi olurken en düşük düzeyde algıya sahip olunan 

önermenin ise “Gelecekte bu bölgeyi tekrar ziyaret ettiğimde aynı gemi 

şirketini seçmek için özen göstereceğim” (x̄ :2.511, s.s: 1.133) önermesinin 

olduğu bu araştırma kapsamında ortaya konulan diğer bir bulgu olmuştur.  

 
Tablo 4.8. Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

 

Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Yönelik İfadeler 

Aritmetik 

Ortalama 

(x̄) 

Standart 

Sapma 

(s.s.) 

Gelecek yıllarda tekrar aynı gemi şirketi ile seyahat 

etmeyi düşünüyorum. 

3,060 1,038 

Gelecekte bu bölgeye tekrar aynı gemi şirketiyle 

seyahat etmek isterim. 

2,730 1,058 

Gelecekte bu bölgeye tekrar seyahat ettiğimde aynı 

şirketle seyahat etmeyi planlıyorum. 

2,564 1,085 

Gelecekte bu bölgeye tekrar seyahat ettiğimde aynı 

gemi şirketini seçmek için çaba göstereceğim. 

2,511 1,133 

Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Ortalaması 2,716 1.078 

*1,00-1,179: oldukça düşük düzeyde; 1,80-2,59: düşük düzeyde; 2,60-3,39: orta 

düzeyde; 3,40-4,19 yüksek düzeyde; 4,20-5,00: çok yüksek düzeyde 

 

4.5. Değişkenlerin Birbiriyle İlişkisine Yönelik Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

Bulgular bölümünün bu başlığını, kruvaziyer gemi turistlerinde 

deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki 

ilişkiyi ve bu ilişkinin derecesinin tespit edilmesine yönelik bulgular 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve 

tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla 

korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

Kolerasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişki düzeyinin ve yönünün 

belirlenmesine yönelik yapılan bir analiz yöntemidir. Korelasyon analizinin 

yapılması için her iki değişkenin de sürekli değişken olması gerekmekle birlikte 

değişkenlere ilişkin verilerin normal dağılım göstermesi durumunda 

değişkenler arasındaki ilişki, Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenir (Güney, 

2015: 55). Pearson korelasyon katsayısı (r), değişkenler arasındaki doğrusal 



 

Merve OSKAN, Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU | 136 

 

ilişkinin derecesi ve yönünün tespiti için en sık kullanılan katsayıdır. Pearson 

korelasyon analizinde p≤0,05 ise, iki değişken arasında doğrusal ilişki 

bulunduğu söylenebilir ve r katsayısı -1 ile +1 arasında değişen değerler alır. 

Bu katsayı ilişkinin yönünü ve kuvvetini göstermektedir. Pearson korelasyon 

alacağı artı değer ilişkinin doğru orantılı, eksi değer ise ters orantılı olduğunu 

göstermektedir. Genel olarak değişkenler arasındaki değerin 0,50’nin altında 

olması korelasyonun zayıf, 0,50 ile 0,70 arasında olması korelasyonun orta ve 

0,70’in üzerinde olması ise korelasyonun güçlü bir ilişkiyi gösterdiği 

söylenebilir (Akbulut, 2010: 52).  

Yapılan analiz sonucunda değişkenlerin normal bir dağılım gösterdiği 

tespit edilmiş; deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 

niyetine yönelik korelasyon analizinde değişkenler arasında ilişkinin tespiti için 

Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

geliştirilen hipotezler aşağıda yer almakta ve korelasyon analizi sonuçları ise 

Tablo 4.9.’da gösterilmektedir. Bu kapsamda geliştirilen ilk hipotezi H1 

oluşturmaktadır. 
 

Tablo 4.9. Değişkenler Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi Sonucu 

 Tekrar 

Ziyaret 

Etme 

Niyeti 

Müşteri 

Sadakati 

Deneyimsel 

Pazarlama 

Tekrar 

Ziyaret Etme 

Niyeti 

Pearson-Correlation 1 ,345** ,234** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 542 542 542 

Müşteri 

Sadakati 

Pearson-Correlation ,345** 1 ,349** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 542 542 542 

Deneyimsel 

Pazarlama 

Pearson-Correlation ,234** ,349** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 542 542 542 

 

H1: Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel pazarlama ile müşteri 

sadakati arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.  

İlgili tabloya göre deneyimsel pazarlama ile müşteri sadakati arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05), pozitif yönlü ve “düşük” (r=0,349) 

düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kruvaziyer turizmde 
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deneyimsel pazarlama algısı arttıkça müşteri sadakatininde arttığı ifade 

edilebilir. Bu sonuç doğrultusunda H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

H2: Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel pazarlama ile tekrar 

ziyaret etme niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.  

İlgili tabloya göre deneyimsel pazarlama ile tekrar ziyaret etme niyeti 

arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05), pozitif yönlü ve “düşük” 

(r=0,234) düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre kruvaziyer turizmde 

deneyimsel pazarlama algı düzeyi arttıkça tekrar ziyaret etme niyetinin de 

arttığı ifade edilebilir. Bu sonuç doğrultusunda H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Korelasyon analizi kapsamında geliştirilen diğer bir hipotezi ise H3 hipotezi 

oluşturmaktadır. 

H3: Kruvaziyer turizminde müşteri sadakati ile tekrar ziyaret etme niyeti 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

İlgili tabloya göre müşteri sadakati ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında 

istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000≤0,05), pozitif yönlü ve “düşük” (r=0,345) 

düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre müşteri sadakati ve tekrar 

ziyaret etme niyeti değişkenlerinden biri arttıkça diğer değişkeninde arttığı 

ifade edilebilir. Bu sonuç doğrultusunda geliştirilen H3 hipotezi kabul 

edilmiştir.  
 

4.6. Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakati ve Tekrar 

Ziyaret Etme Niyetine Olan Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Araştırmada deneyimsel pazarlamanın diğer değişkenlere olan etkilerini 

incelemek üzere basit doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Regresyon 

analizi, bir değişkenin diğer bir değişken tarafından nasıl açıklandığını 

belirlemeye çalışmaktadır. Regresyon analizinde birden fazla bağımsız 

değişken kullanılmasıda olasıdır. Elde edilen regresyon modelleri araştırma 

için ilişkinin yönünü, şeklini ve bilinmeyen değerlere ait tahminleri 

vermektedir (Sipahi vd., 2006:154). Araştırmada kruvaziyer turistlerin 

deneyimsel pazarlama algılarının müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 

niyetine etkisini belirlemek amacıyla “Basit Doğrusal Regresyon Analizi” 

uygulanmıştır. Tek bir bağımsız değişkenin kullanıldığı regresyon analizine 

“Basit Doğrusal Regresyon Analizi”, birden fazla bağımsız değişkenin 
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kullanıldığı regresyon analizine ise “Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi” 

denilmektedir.  

Regresyon analizi açısından aşağıda yer alan tablolarda bazı kavramlar 

bulunmaktadır. Bu kavramlarda “R” değeri bağımlı değişken ile bağımsız 

değişken arasındaki korelasyonu temsil etmektedir. Bu değerin yüksek olması 

bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu 

veya bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki değişimin önemli bir kısmını 

açıkladığını göstermektedir. Bir diğer kavram ise “R²” değeridir. Belirlilik 

katsayısı olarak da ifade edilen bu değer bağımlı değişkendeki varyansın yüzde 

kaçının bağımsız değişken tarafından açıklandığını ifade etmektedir. 

Regresyon modelinin anlamlı olup olmadığını incelemek amacıyla ANOVA 

(Analysis of Variance) Testi uygulanmaktadır. ANOVA Testi sonucunda 

ortaya çıkan F değerine karşılık gelen anlamlılık seviyesi, oluşturulan modelin 

uygun olup olmadığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Sig. kısaltması ile ifade 

edilen “significance” (anlamlılık) değerinin 0,05’ten küçük olması, sonucun 

anlamlı olduğunu belirtmektedir. Diğer bir kavram olan “Beta değeri” ise çok 

değişkenli regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki 

ilişkiye eşittir (Kara, 2015:64). 

Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti 

üzerindeki etkisinin ölçülmesi kapsamında geliştirilen H4 ve H5 ile müşteri 

sadakatinin tekrar ziyaret etme niyetine etkisini ölçmeyi amaçlayan H6 

hipotezlerinde basit regresyon analizi aracılık etkisini ölçmek için geliştirilen 

H7 hipotezi için ise çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır.  
 

4.6.1. Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisine 

Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

Araştırmada deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakatine etkisinin olup 

olmadığının tespit edilmesine yönelik geliştirilen hipotez aşağıda verilmiştir. 

H4: Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel pazarlama müşteri 

sadakatini pozitif yönde etkilemektedir. 

Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakatine etkisinin tespit edilmesine 

yönelik basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonucunda 

elde edilen bulgulara Tablo 4.10’da yer verilmiştir. İlgili analiz sonucunda 

verilerin basit doğrusal regresyon analizine uygun olduğu sonucuna ulaşılmış 

olup (F=74.664, p<0,05), deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakatini pozitif 
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yönde etkilediği tespit edilmiştir (β=0,349). Bağımlı değişkenin bağımsız 

değişken üzerinde sahip olduğu belirlilik katsayısı r2= 0,121 olarak bulunmuş 

ve müşteri sadakatinin %12,1’inin, deneyimsel pazarlama tarafından 

açıklandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen H4 hipotezi kabul 

edilmiştir (Şekil 4.1.) 
 

Tablo 4.10. Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisine Yönelik Regresyon 

Analizi Sonuçları 

 

 

Bağımsız Değişken     Bağımlı değişken  

 

     *β,349a 

 

 
 

 

*p<0,05 

 

Şekil 4.1. H4 Hipotezi Şekilsel Gösterimi 

R R2 Düzeltilmiş 

R2 

Tahminin Standart Hatası 

,349a ,121 ,120 ,42429 

Belirleyenler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama 

Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati 

Varyans analizi(b) 

Kareler Toplamı f. Ortalama 

Kare 

F p (Sig) 

Regresyon  13,441 1 13,441 74,664 ,000b 

Hata 

(artık) 

97,211 540 ,180 

Toplam 110,652 541 

2. Belirleyenler (Sabit): Deneyimsel Pazarlama,  

b: Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati  

Katsayılar 

Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış Katsayılar  

B Std.Hata Beta T P 

(Sabit) 2,107 ,245  8,608 ,000 

Deneyimsel Pazarlama ,490 ,057 ,349 8,641 ,000 

Deneyimsel 

Pazarlama 

Müşteri 

Sadakati 
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4.6.2. Deneyimsel Pazarlamanın Tekrar Ziyaret Etme Niyetine 

Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

Araştırmada deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetini 

etkileyip etkilemediğine yönelik geliştirilen hipotez aşağıda verilmiştir.  

H5: Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel pazarlama algısı tekrar 

ziyaret etme niyetini pozitif yönde etkilemektedir. 

Deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetine olan etkisine 

yönelik basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonucunda 

elde edilen bulgulara Tablo 4.11’de yer verilmiştir. İlgili analiz sonucunda elde 

edilen verilerin basit doğrusal regresyon analizine uygun olduğu sonucuna 

ulaşılmış olup (F=31,198, p<0,05), deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret 

etme niyetini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (β=0,234). Belirlilik 

katsayısı r2=0,055 olarak bulunmuş ve tekrar ziyaret etme niyetinin %5,5’inin 

deneyimsel pazarlama tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda H5 

hipotezi kabul edilmiştir (Şekil 4.2.).  
 

Tablo 4.11. Deneyimsel Pazarlamanın Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi Sonuçları 
R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası 
234a ,055 ,053 ,98962 

a.Belirleyenler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama  

b.Bağımlı Değişken: Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

Varyans Analizi 

Kareler Toplamı df   Ortalama Kare  F p (Sig) 

Regresyon  30,554 1 30,554 1,198 ,000b 

Hata(Artık) 528,849 5
40 

,979  

Toplam 559,402 541 

a. Belirleyenler: (Sabit), Deneyimsel Pazarlama,   

b. Bağımlı Değişken: Tekrar Ziyaret Etme Niyeti  

 
Katsayılar 

Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış Katsayılar 

 B Std. Hata Beta  T P 

(Sabit) -,464 ,571  -,812 ,417 

Deneyimsel Pazarlama  ,739 ,132 ,234 ,586 ,000 

a. Bağımlı Değişken: Tekrar Ziyaret Etme Niyet 
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Bağımsız Değişken    Bağımlı Değişken  

 

*β,234a 

 

 

 

 

p<0,05 

Şekil 4.2. H5 Hipotezi Şekilsel Gösterimi 

 

4.6.3. Müşteri Sadakatinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine 

Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

Araştırmada müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyetini etkileyip 

etkilemediğine yönelik geliştirilen hipotez aşağıda verilmiştir.  

H6: Kruvaziyer turizmde müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyeti 

üzerinde pozitif yönde etkisi bulunmaktadır. 

Müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyetine etki edip etmediğine 

yönelik basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonucunda 

elde edilen bulgulara Tablo 4.12’de yer verilmiştir. İlgili analiz sonucunda elde 

edilen veriler doğrultusunda uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin 

uygun olduğu sonucuna ulaşılmış olup (F=72,847, p<0,05), müşteri sadakatinin 

tekrar ziyaret etme niyetini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (β=,345). 

Belirlilik katsayısı r2= 0,119 olarak bulunmuş ve tekrar ziyaret etme niyetinin 

%11,9’unun müşteri sadakati tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda geliştirilen H6 hipotezi kabul edilmiştir (Şekil 4.3.).  
 

Tablo 4.12. Müşteri Sadakatinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi Sonuçları 
R R2 Düzeltil

miş R2 

Tahminin Standart Hatası 

,345b ,119 ,117 ,95540 

Bağımlı Değişken: Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

Belirleyici (Sabit): Müşteri Sadakati 

Varyans Analizi 

Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F P 

Regresyon 

Hata (artık) 

Toplam   

66,494 
492,908 

559,402 

1 
540 

541 

66,494 
,912 

72,847 ,000b 

Deneyimsel 

Pazarlama 
Tekrar 

Ziyaret Etme 

Niyeti 
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Bağımlı Değişken: Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 
Belirleyici (Sabit): Müşteri Sadakati 

Katsayılar 

Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış Katsayılar  

 B Std.Hata Beta T P 

(Sabit) 

Müşteri Sadakati 

-,552 

,775 

,385 

,091 

,385 

 

-1,433 

8,535 

,152 

,000 

Bağımlı Değişken: Tekrar Ziyaret Etme Niyeti  

 

Belirleyici (Sabit)    Bağımlı Değişken 
 

*β,345 

 
 

 

 

*p<0,05  

Şekil 4.3. H6 Hipotezi Şekilsel Gösterimi 

 

4.7. Kruvaziyer Turizminde Deneyimsel Pazarlamanın Tekrar 

Ziyaret Etme Niyetine Etkisinde Müşteri Sadakatinin Aracılık 

Rolüne İlişkin Basit ve Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bulgular bölümünün bu kısmında deneyimsel pazarlamanın tekrar 

ziyaret etme niyetine etkisinde müşteri sadakatinin aracılık rolüne sahip olup 

olmadığını tespit edebilmek amacıyla Baron ve Kenny (1986)’nin dört adım 

yöntemi kullanılarak aracılık analizi yapılmıştır. Aşağıda verilen şekil 

doğrultusunda, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinde 

aracı değişkenin etkisini analiz etmek amacıyla Baron ve Kenny (1986) 

tarafından geliştirilen üç aşamalı regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bir 

değişkenin aracı değişken olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşullar test 

edilmelidir. Bu koşullar şunlardır:  

 

 

 

 

Müşteri 

Sadakati 

Tekrar Ziyaret 

Etme Niyeti 
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       2.kural   3.kural 

      

 

 

 

 

 

1.kural 

 

 

4.kural 

 

 

Şekil 4.4. Ara Değişken İlişkisi, Baron ve Kenny (1986) Modeli 

 

• Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmalıdır,  

• Bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmalıdır, 

• Aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmalıdır, 
 

Aracı değişken ve tüm değişkenler modele çoklu regresyon analizi 

kapsamında dahil olduğunda bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 

etkisini kaybetmesi yani P değerinin anlamını yitirmesi tam aracılık β değeri 

anlamını devam ettirip β katsayısında bir azalma olur ise; kısmi aracılık rolünün 

olduğu tespit edilmektedir.   

Araştırmada deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetine 

etkisinde müşteri sadakatinin aracılık rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin 

geliştirilen hipotez aşağıda verilmiştir. 

H7: Kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel pazarlama kapsamında 

tekrar ziyaret etme niyetine etkisinde müşteri sadakatinin aracılık rolü 

bulunmaktadır. 

Baron ve Kenny (1986)’nin 4 adım yöntemi kullanılarak basit regresyon 

analizlerinin ardından kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel pazarlama 

kapsamında tekrar ziyaret etme niyetine olan etkisinde müşteri sadakatinin 

Aracı 

değişken 

Bağımsız 

değişken 

Bağımlı 

değişken 



 

Merve OSKAN, Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU | 144 

 

aracılık rolünü tespit etmek amacıyla çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiş 

ve elde edilen bulgular Tablo 4.13’te gösterilmiştir. 
 

Tablo 4.13. Deneyimsel Pazarlamanın Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisininde 

Müşteri Sadakatinin Aracılık Rolü 

R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminin Standart Hatası 

,349a ,121 ,120 ,30160 

,369b ,136 ,133 ,29936 

a. Belirleyici (Sabit), Müşteri Sadakati,  

b. Belirleyici (Sabit), Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 

Bağımlı Değişken: Deneyimsel Pazarlama  

Varyans Analizi 

Kareler Toplamı Df Ortalama 

Kare 

F P 

Regresyon 

Hata (artık) 

Toplam   

6,792 

49,120 

55,912 

1 

540 

541 

6,792 

,091 

74,664 ,000b 

Regresyon 

Hata (Artık) 

Toplam 

7,610 

48,302 

55,912 

2 

539 

541 

3,805 

0,090 

42,458 ,000c 

a. Bağımlı değişken: Deneyimsel Pazarlama, 

b.Belirleyici (Sabit):Müşteri Sadakati, 

c.Belirleyici (Sabit): Müşteri Sadakati, Tekrar Ziyaret Etme Niyeti. 

Katsayılar 

Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış 

Katsayılar  

 B Std.Hata Beta T P 

(Sabit) 

 Müşteri Sadakati  

3,258 

,248 

,122 

,029 

 

,349 

26,792 

8,641 

,000 

,000 

(Sabit) 

Müşteri Sadakati 

Tekrar Ziyaret 

Etme Niyeti 

3,280 

216 

,041 

,121 

,030 

,013 

 

,304 

,129 

27,127 

7,130 

3,021 

,000 

,000 

,003 

Bağımlı değişken: Deneyimsel Pazarlama 

Dışlanan Değişkenler 

 

Model 

 

Beta In 

 

T 

 

Sig. 

Kısmi 

Korelasyon 

Eşdoğrusal 

İstatistikleri 

Hata Payı 

Tekrar Ziyaret 

Etme Niyeti 

,129b 3,0210 ,003 ,129 ,881 

Bağımlı Değişken: Deneyimsel Pazarlama 

Sabit: Müşteri Sadakati  
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Söz konusu modeldeki birinci kural bağımsız değişkenin (deneyimsel 

pazarlama), bağımlı değişkene (tekrar ziyaret etme niyeti) anlamlı etkisi olmalı 

kuralıdır (p≤0,05). Bu kapsamda yapılan basit regresyon analizi sonucunda 

deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde β=0,234 

düzeyinde ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (p≤0,05). Baron ve 

Kenny (1986)’nin dört adım yönteminin ikinci kuralı ise bağımsız değişkenin 

aracı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olması durumu olup, bu kapsamda 

yapılan basit regresyon analizinde deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati 

üzerinde β= 0,349 düzeyinde ve anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir 

(p≤0,05). Böylelikle Baron ve Kenny’nin ikinci kuralı da kabul edilmiştir. 

Modelin üçüncü kuralını ise aracı değişken ile bağımlı değişken arasında 

anlamlı bir etki olması kuralı olup her iki değişkene yapılan basit regresyon 

analizi sonucunda; müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyetini β=0,345 ile 

anlamlı etkilediği kabul edilmiş ve böylelikle aracılık etkisi için belirlenen her 

üç kuralınde gerçekleştirilmesiyle çoklu regresyon analizi yapılarak aracılık 

rolünün olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. 

Modele uygulanan çoklu regresyon analizi sonucunda bağımsız değişken 

olan deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetine olan etkisi kuralın 

birinci basamağında β=0,234 iken, çoklu regresyon analizi sonucunda 

β=0,129’a düştüğü ancak anlamlılığını halen devam ettirdiği tespit edilmiştir. 

Bu durum göz önüne alındığında söz konusu değişkenin kısmi aracılık 

özelliğine sahip olduğu söylenebilir.  

İlgili yazında yapılan araştırmalarda Barron ve Kenny (1986)’nin 

modelinde tam ve kısmi aracılık regresyon analizleri marifetiyle tespit edilse 

bile bu aracılığın gerçekte olup olmadığı sobel testi kullanılarak test 

edilmektedir (Çelik ve Çıra, 2013:16; Çelik, 2012:114). Bu kapsamda 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm adresi kullanılarak yapılan Sobel Test 

sonuçlarına Tablo 4.14’te yer verilmiştir. 
 

Tablo 4.14. Sobel Testi Sonuçları 
Standardize 

Edilmemiş Regresyon 

Katsayıları ve 

Standart Hatalar 

 

Z Katsayısı 

 

Standart Hata 

 

P değeri 

A .674 Sobel Test 5.4173 0.0964 6e-8 

B .775 Aroian Test 5.3952 0.0968 7e-8 

sa .096 Goodman Test 5.4396 0.0960 5e-8 

sb .091  
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İlgili tabloda Sobel Testi Z katsayısı 5,4173 bulunmuş olup, p değerinde 

ise anlamlılık (P=0,000) tespit edilmiştir. Frazer, Tix ve Barron (2004:128) 

“Sobel Test” anlamlılığına ilişkin z skor katsayısının +/- 1,96’dan büyük ve 

istatistiksel olarak anlamlı (p≤0.05) olması durumunda aracı etkinin 

kanıtlandığını ifade etmektedir. Bu bilgiden hareketle kruvaziyer turizminde 

deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde müşteri 

sadakatinin kısmi aracılık rolü olduğu söylenebilir (Z=5,4173; p<0,09). Diğer 

bir ifadeyle deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetine etkisinde 

müşteri sadakatinin kısmi bir şekilde aracı rolü bulunmaktadır. 

Araştırma bulgularından elde edilen verilere göre kurulan hipotezlerin 

sonuçları Tablo 4.15’te gösterilmiştir. Buna göre geliştirilen toplam 7 hipotezin 

tamamının kabul edildiği görülmektedir.  
 

Tablo 4.15. Araştırma Hipotezlerinin Sonuçları 

Hipotezler Kabul Ret 

H1:Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel 

pazarlama ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü 

ve anlamlı bir ilişki vardır. 

✓ 

 

 

H2:Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel 

pazarlama ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında 

pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

✓ 

 

 

H3:Kruvaziyer turizminde müşteri sadakati ile tekrar 

ziyaret etme niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı 

bir ilişki vardır. 

✓ 

 

 

H4:Kruvaziyer gemi turistlerinde deneyimsel 

pazarlama müşteri sadakatini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

✓ 

 

 

H5:Kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel 

pazarlama algısı tekrar ziyaret etme niyetini pozitif 

yönde etkilemektedir. 

✓ 

 

 

H6:Kruvaziyer turizmde müşteri sadakatinin tekrar 

ziyaret etme niyeti üzerinde pozitif yönde etkisi 

bulunmaktadır. 

✓ 

 

 

H7:Kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel 

pazarlama kapsamında tekrar ziyaret etme niyetine 

etkisinde müşteri sadakatinin aracılık rolü 

bulunmaktadır. 

✓ 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmadan elde edilen sonuçlar ile daha 

önce yapılan araştırmaların sonuçları karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde 

edilen sonuçlar sunlardır: 

Araştırmaya katılan turistlerin cinsiyetleri incelendiğinde; katılımcıların 

%61,3’ünün erkek, %38,7’sinin kadın olduğu ve medeni durumlarına 

bakıldığında ise %59,2’sinin evli, %40,8’inin bekar olduğu görülmektedir. Elde 

edilen bu sonuçlar ilgili alan yazında yer alan bazı araştırma bulgularıyla 

benzerlik göstermektedir. Başar (2015) tarafından yapılan araştırmaya göre 

müze ziyaretçilerinin müşteri sadakatinin tespitini ölçmeye yönelik araştırma 

bulgularında katılımcıların büyük çoğunluğunu erkek katılımcılar 

oluşturmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda kruvaziyer gemi turistleri arasında 

erkeklerin kadınlardan daha yüksek oranda araştırmaya katılım gösterdiği 

sonucuna varılmıştır.  

Araştırmaya katılan turistlerin yaş grupları incelendiğinde; 

çoğunluğunun 56 yaş ve üzeri yaş aralığında (%37,6) yer aldığı tespit 

edilmiştir. Öte yandan araştırmaya katılan turistlerin büyük bir çoğunluğunun 

eğitimi lisans düzeyi (%82,8); meslekleri ise emekli (%25,5) ve özel sektör 

çalışanlarından (%25,1) oluşmaktadır. Bu doğrultuda kruvaziyer gemi seyahati 

gerçekleştiren turist grubunun eğitim düzeyinin yüksek ve yaş grubunun ise 

olgun, boş zamana sahip kişilerden oluştuğu sonucuna varılmıştır. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun aylık gelir düzeyinin 3001-4000 Euro 

arası (%57) olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda 

kruvaziyer gemi turistlerinin gelir düzeyi yüksek ve yeterli zamana sahip 

turistlerden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada katılımcıların 

çoğunluğunun seyahatlerini aileleriyle (%52,8) gerçekleştirdiği tespit 

edilmiştir. Kruvaziyer gemi turistlerinin milliyetlere göre katılım düzeyleri 

incelendiğinde ise katılımcıların en fazla İngiliz (%18,3) ve Amerikan (%15,7) 

turistlerden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Katılımcıların %79,9’unun daha 

önce gemi ile seyahat etmediği elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.  

Kuşadası limanını ziyaret eden gemi turistlerine kruvaziyer turizmin ne ifade 

ettiğine yönelik sorulan çoktan seçmeli soruya verilen yanıtlar sonucunda 
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katılımcıların %12,8’inin konforlu, %12,5’inin maceralı, %10,6’sının lüks ve 

%8’inin ise farklı olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. 

Bu araştırmada kruvaziyer gemi turistlerinin deneyimsel pazarlama 

algılamalarının tespit edilmesi amacıyla geliştirilen ölçeğin, 24 önerme ve 

“Hizmet-Keyif, Gemi Performansı, Seyahat Hissiyatı, Görsellik, Düşünsel 

Katkı” ve “Yeterlilik” olarak isimlendirilen 6 boyuttan oluştuğu tespit 

edilmiştir. İlgili yazında yapılan çeşitli araştırmalarda deneyimsel pazarlamanın 

farklı sayıdaki önerme ve boyutlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Kara ve Çiçek 

(2015) tarafından deneyimsel pazarlama ve satın alma karar sürecine etkisini 

belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, deneyimsel pazarlamanın 5 boyut ve 

30 önermeden; Güney (2015) tarafından deneyimsel pazarlamanın müşteri 

sadakatine olan etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, 5 boyut ve 

21 önermeden; Çeltek (2010) tarafından yapılan ve Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı 

otel işletmelerinde deneyimsel pazarlamanın boyut ve türlerinin incelenmesine 

yönelik yapılan araştırmaya göre ise deneyimsel pazarlamanın 5 boyut ve 24 

önermeden oluştuğu tespit edilmiştir.  

Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama algılamalarını oluşturan 

boyutlar içerisinde varyansı en yüksek düzeyde açıklanan boyutun “Hizmet-

Keyif” boyutu olduğu görülmüştür. Bu sonuç kruvaziyer gemi turistlerinin 

deneyimsel pazarlamayı en yüksek düzeyde “Hizmet-Keyif” boyutunun 

etkilediğini göstermektedir. Kruvaziyer gemi turistlerinin gemi içerisinde 

sunulan hizmet kalitesi, spa, sauna gibi hizmetlerin özenli sunulması etkisi 

yüksek olan unsurlardır. Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama boyutları 

arasında varyansı en düşük düzeyde algılanan boyutun ise “Yeterlilik” olduğu 

tespit edilmiştir. Bununla beraber, deneyimsel pazarlama boyutları içerisinde 

en yüksek ortalamaya sahip olan boyutun “Görsellik” boyutu olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuç kruvaziyer turistlerin “Görsellik” faktörüne bağlı 

önermelerde diğer önermelere nazaran daha yüksek bir algıya sahip olduklarını 

göstermektedir. Ayrıca kruvaziyer turistlerin deneyimsel pazarlama 

algılamalarının “yüksek” olması, gemi turistlerinin kruvaziyer turizmindeki 

deneyimsel hususlardan memnuniyet duyduklarını göstermektedir. Bu sonuca 

göre farklı ve ilgi çekici görsellerin estetik olarak turistlerde çekiciliği arttırdığı 

ve turist algılamalarında deneyimsel değer üzerinde güçlü bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Görsellik boyutunda yer alan önermelerin gemide sunulan huzurlu ve 

rahat ortamı, ziyaret edilen destinasyonlardaki tarihi çekicilikler ve gemideki 

mobilya, döşeme gibi görsel unsurların turistler tarafından daha yüksek 

algılandığını göstermektedir. Çeltek (2010)’in yapmış olduğu araştırma 

sonuçlarına göre estetik boyut içerisinde yer alan görsellik, turist algısında 

deneyimsel değer bakımından pozitif bir etkiye sahiptir. Korkmaz (2010)’ın 

yapmış olduğu araştırma sonucunda ise turistlerle kurulacak duygusal bağın 

kârlılık ve uzun vadede satış sürekliliğini arttıracağı ve bunun görsellik ile 

desteklenerek gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Araştırmada kruvaziyer turizmde müşteri sadakati algısını belirlemek 

amacıyla geliştirilen ölçeğin 4 önerme ve “müşteri sadakati” adıyla 1 boyuttan 

oluştuğu tespit edilmiştir. Müşteri sadakati içerisinde en yüksek düzeyde algıya 

sahip önermenin “gemi seyahati hakkında diğer insanlara olumlu tavsiyeler 

vereceğim” olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber kruvaziyer gemi 

turistlerinin genel algı düzeyinin olumlu seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Kruvaziyer turizmde tekrar ziyaret etme niyeti algısını belirlemek amacıyla 

geliştirilen ölçeğin 4 önermeden ve “tekrar ziyaret etme niyeti” adıyla 1 

boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Tekrar ziyaret etme niyeti boyutu içerisinde 

en yüksek algıya sahip önermenin ise “Gelecek yıllarda tekrar aynı gemi 

şirketiyle seyahat etmeyi düşünüyorum” olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, 

kruvaziyer gemi turistlerinin gemi seyahatinden memnun olduklarını ve ayrıca 

tekrar ziyaret etme niyetine karşı olumlu bir tutum sergilediklerini 

göstermektedir.  

Deneyimsel pazarlama ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü ve 

düşük derecede bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kruvaziyer turistlerinin 

deneyimsel pazarlama algıları arttıkça müşteri sadakati düzeylerininde aynı 

şekilde bir artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla beraber 

deneyimsel pazarlama ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında yapılan korelasyon 

analizi sonucunda pozitif yönlü ve düşük derecede bir ilişki tespit edilmiştir. 

Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama algısı arttıkça tekrar ziyaret etme 

niyetide aynı düzeyde bir artma eğilimi göstermektedir. Araştırma kapsamında 

kruvaziyer turizminde müşteri sadakati ile tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda; müşteri 

sadakati ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında pozitif yönlü ve düşük derecede 

bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen, bu sonuca göre kruvaziyer 
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turizminde müşteri sadakati arttıkça tekrar ziyaret etme niyetide aynı düzeyde 

bir artma eğilimi göstermektedir. Deligöz (2015), Starbucks ve Kahve Dünyası 

işletmelerinin çeşitli müşteri gruplarına deneyimsel pazarlama boyutlarının 

cinsiyet ile ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla korelasyon analizi 

gerçekleştirmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda cinsiyet ile 

davranışsal ve düşünsel deneyim boyutları arasında negatif yönlü ilişki olduğu, 

kadınların davranışsal ve düşünsel deneyimlere erkeklerden daha fazla önem 

verdiği sonucu tespit edilmiştir. Başar (2015) tarafından Panorama 1453 Tarih 

Müzesini ziyaret eden turistlerin müşteri tatmini ve tekrar ziyaret etme niyeti 

ilişkisinin tespit edilmesine yönelik yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

araştırmada tespit edilen duygusal, düşünsel ve davranışsal deneyim boyutları 

ile müşteri tatmini ilişkisinin pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca katılımcıların müşteri tatmini ve tekrar ziyaret etme niyeti 

arasındaki ilişkisinde ise katılımcıların müşteri tatmininin artması ile pozitif 

yönlü bir tekrar ziyaret etme niyeti ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Bu araştırmada deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakatini pozitif 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Buna göre deneyimsel pazarlamada 

gerçekleşen 1 birimlik artışın müşteri sadakati üzerinde β=0,349 birimlik bir 

etkiye neden olduğu tespit edilirken, elde edilen bu sonuç doğrultusunda 

kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamanın artmasının müşteri sadakatinin 

de artmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu araştırmada deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetini 

pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Buna göre, deneyimsel pazarlamada 

gerçekleşen 1 birimlik artışın tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde β=0,234 

birimlik bir etkiye neden olduğu tespit edilirken; elde edilen bu sonuç 

doğrultusunda, deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetinin 

artmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Araştırmada müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyetini pozitif 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Buna göre müşteri sadakatinde gerçekleşen 1 

birimlik artışın tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde β=0,345 birimlik bir etkiye 

neden olduğu tespit edilirken; elde edilen bu sonuç doğrultusunda, kruvaziyer 

turizmde müşteri sadakatinin tekrar ziyaret etme niyetinin artmasında etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Baron ve Kenny (1986)’nin dört adım yöntemi ile yapılan aracılık analizi 

sonucunda deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme niyetine etkisinde 

müşteri sadakatinin kısmi bir aracılığa sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamanın, müşteri sadakati ve 

tekrar ziyaret etme niyetine olan etkisinin tespit edilmesine yönelik yapılan bu 

araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda farklı bir deneyim olarak 

görülen kruvaziyer turizm işletmelerine ve bu sektörde faaliyet gösteren 

pazarlama yöneticilerine elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak aşağıda yer 

alan bazı öneriler sunulmuştur. 

Kruvaziyer gemi turistlerinin ‘görsellik’ boyutundan en yüksek düzeyde 

etkilendikleri göz önünde bulundurularak görsel doyum, bu doyumun 

yeterliliği, seyahatin hissettirdiği olumlu veya olumsuz akılda kalıcılık, koku, 

görüntü, dekorasyon, mimari ve gemi içerisindeki müzik gibi efektlerin daha 

yoğun olarak hissettirilmesi deneyimsel pazarlamanın daha yüksek düzeyde 

algılanması açısından önemlidir. Tekrar aynı gemi ile ziyaret etme niyetinin 

düşük olması sonucunun değiştirilmesi odaklı olarak görsellik boyutunun 

etkisine istinaden görsellik performansının arttırılarak, turistlerin aynı gemi 

şirketini seçme olasılığının yükseltilmesi için çalışma yapılması önerilebilir.  

Kruvaziyerlerde duygusal ve duyusal deneyim oluşturulmasının akılda 

kalıcılık ve düşünsel deneyim oluşturmasından faydalanılarak müşterilerle 

güçlü bir bağ kurulması önerilebilir. 

Deneyim yansıtıcılar olarak görülen gemide verilen hizmetlerin sunuş 

biçimi ve şeklinin daha nazik bir şekilde sunulması müşteri sadakatini 

arttırarak, tekrar ziyaret etme niyetinin güçlendirilmesini sağlamaktadır.  Bu 

açıdan bakıldığında kruvaziyer turistlere hizmetlerin sunuş biçimi ve şekli son 

derece hassas ve sanat temalı olmalıdır.  

Müşteri sadakatinin sağlanması dolaylı veya doğrudan tavsiye etme 

niyetini sağlamaktadır. Tespit edilen deneyim boyutlarının turistler üzerinde 

daha etkin kullanılması turistler ile duygusal bağlılığı arttırarak müşteri 

sadakati ve tavsiye davranışı üzerine akılda kalıcılık sağlayacak ve bu durumda 

kruvaziyer gemi şirketlerine daha fazla yolcu ve daha yüksek kar sağlayacaktır.  

Bu araştırmada kruvaziyer turistlerin beklentilerinin en yüksek düzeyde 

algılanan deneyim boyutlarının tespit edilmesi sonucu göz önünde 

bulundurularak bu beklentilerin turist zihninde anı oluşturmada kullanılması 

memnuniyet düzeyini arttırıcı ve deneyim kalitesini geliştirici bir etki 
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oluşturmaktadır. Diğer yandan gemi performansı verimliliğinin arttırılmasının 

haricinde güzergâh limanlarının performansının arttılması doğrudan veya 

dolaylı olarak yerel bölgelerin gelir elde etmesini ve kruvaziyer turizm şirketine 

olan güvenin artmasını sağlamaktadır. Bu açıdan tekrar ziyaret etme niyetini 

arttırıcı deneyimsel pazarlama boyutlarının gemi içi ve ziyaret edilen 

bölgelerde etkinliğinin arttırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi 

önerilebilir. 

Deneyimsel pazarlama boyutları içerisinde yer alan, limanlarda sunulan 

hizmetler ve liman yakınlarında hizmet veren işletmelerin vermiş olduğu 

hizmet kalitesinin özgünleştirilmesi veya mevcut kalitenin arttırılması tekrar 

ziyaret etme niyetini arttırmakta ve müşteriler aynı hizmeti tekrar 

beklemektedir. Bu sebeple, tekrar ziyaret etmek isteyen kruvaziyer turistlerin 

kazanılmış müşteri olarak görülmesi, sürdürülebilir kârlılık ve döviz girdisi 

sağlamak açısından önemlidir. Deneyimsel pazarlamanın tekrar ziyaret etme 

niyetinde müşteri sadakatinin aracı ilişkisinin tespit edilmesinden 

yararlanılarak müşteri sadakatinin sağlanması, kruvaziyer turizm ile tekrar 

ziyaret eden turistlerin sürekliliğinin sağlanması açısından önemlidir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda turizm sektörü 

içerisinde yer alan kruvaziyer turizmi ve bu turizme hizmet sunan işletmelere 

yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. Yapılan araştırmanın ilgili yazına 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu araştırmada 

kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar 

ziyaret etme niyeti üzerindeki ilişkisi incelenmesine rağmen; eşsiz hizmet 

sunan, deneyim oluşturarak akılda kalıcılık sağlamak isteyen diğer turizm 

işletmeleri açısından da bazı öneriler elde edilebilecek bir araştırma niteliği 

taşımaktadır.  

Yapılan bu araştırma, Kuşadası Limanını ziyaret eden yabancı 

kruvaziyer gemi turistleri ile sınırlı olduğu için araştırma sonuçlarının bütün 

Türkiye’de bulunan limanları ziyaret eden kruvaziyer gemi turistlerine 

genellenmesi mümkün değildir. Söz konusu bu araştırma her ne kadar Kuşadası 

Limanını ziyaret eden kruvaziyer gemi turistlerini kapsasa da deneyimsel 

pazarlamanın kullanıldığı sektörler için de önemli ipuçları vermiş ve farklı 

bakış açıları sunmuştur. Gelecekte yapılacak araştırmalarda daha geniş 

örneklem sayısına ulaşılarak farklı sonuçlar elde edilebilir veya farklı 

limanlardaki turistlerin deneyimsel pazarlama deneyimlerinin karşılaştırılma-
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sına yönelik araştırmalar gerçekleştirilebilir. Bununla beraber, farklı gemi 

limallarında yapılacak araştırma sonuçları ile bu sonuçlar arasındaki ilişkiler 

karşılaştırılabilir. Kuşadası Kruvaziyer Limanında yapılan bu araştırmanın 

farklı şehirlerdeki limanlarda müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetinin 

belirlenmesi, araştırmacılara sunulacak diğer bir araştırma konusudur.  
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