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Öz 
İnsanın insana hizmet ettiği bir sektör olan turizm, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızına uyum 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu konudaki önemli gelişmelerden birisi de işletmelerin internet tabanlı 
pazarlama stratejileri geliştirmeleri ve özellikle sosyal medyadan etkin bir biçimde yararlanmaya 
çalışmalarıdır. Turistik deneyimlerini sosyal medyada paylaşan ve bu mecradaki diğer kullanıcılarla 
etkileşim haline giren kişilerin tutum ve davranışlarının anlaşılması gerek turistik destinasyonlar 
gerekse bu destinasyonlardaki işletmelerin etkin pazarlama stratejileri açısından önem taşımaktadır. Bu 
önem, aynı zamanda turizm işletmelerinin sosyal medya araçlarını etkin kullanmalarını da zorunlu hale 
getirmiştir. Sosyal medyanın turist kararları üzerindeki etkisi ve öneminin değerlendirilmesinin 
amaçlandığı ve derleme niteliği taşıyan bu çalışmada; sosyal medyanın turizm sektörü için birçok 
avantaj sunmakla birlikte, denetim ve kontrol eksikliği nedeniyle bazı olumsuzlukları da beraberinde 
getirme ihtimalinin varlığına işaret edilmektedir. Turistik destinasyon ve turizm işletmelerinin sosyal 
medyayı etkin kullanabilmeleri, denetim ve kontrol faaliyetleri bakımından sosyal medya eğitimlerini 
de gerekli kılmaktadır. 
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Abstract 

Tourism, which is a sector where people serve people, tries to adapt to the dizzying speed of 
technological developments. One of the important developments in this regard is that businesses 
develop internet-based marketing strategies and try to make effective use of social media in particular. 
Understanding the attitudes and behaviors of people who share their touristic experiences on social 
media and interact with other users in this media is important in terms of effective marketing strategies 
of both touristic destinations and businesses in these destinations. This importance also made it 
compulsory for tourism companies to use social media effectively. In this study, which aims to evaluate 
the impact and importance of social media on tourist decisions and is a compilation; although social 
media offers many advantages for the tourism sector, it is pointed out that there is a possibility of 
bringing some negativities due to lack of control and control. The fact that touristic destinations and 
tourism enterprises can use social media effectively also requires social media training in terms of 
inspection and control activities. 
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