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ÖZET
1970’li yılların başından itibaren mikroçip teknolojisinin geliştirilmesiyle ve 1990’lı yıllardan itibaren klasik
anlayışın yerini Bilgi Teknolojileri’nin almasıyla insan davranışları da bu yönde evrilmiştir. Teknolojinin
gelişimine devam etmesi, kar ve insan odaklı olması bir yandan küreselleşmeyi doğurmuştur. Küreselleşmenin
itici gücünü oluşturan bilgi teknolojileri uzaklık kavramının önemini yitirmesini sağlayarak yeni ekonomik
varyantları global dünyaya armağan etmiştir. Bu noktada, ulaşılacak pazarların belirlenmesi ve önemli müşteri
değerlerinin oluşturulması, arz edilmesi, iletişim kurulması, müşteri bulunması ve müşterinin elde tutması,
müşteri sayısını ve işlem hacmini arttırmanın ilmi şeklinde tanımlanan pazarlama kavramı daha da önem
kazanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle, bilgi teknolojilerinin hayatımızı kökten değiştirecek şekilde hızla
ilerlemesiyle birlikte hayatımıza dijital pazarlama kavramı girmiştir. Dijital pazarlamanın etkin ve daha verimli
olabilmesini sağlamak amacıyla hangi niteliklere sahip olunmalı ve ne gibi mecralarda nasıl faaliyetler
gösterilmelidir soruları farklı araştırmacılar tarafından tartışılmıştır. Bilgi teknolojilerinin değişim ve gelişiminin
devam etmesi ile toplumun, yani üreticilerin ve tüketicilerin, bu duruma ayak uydurması sürdükçe dijital
pazarlama farklı boyutlar kazanacak ve önemini arttıracaktır.
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ABSTRACT
the classical un-derstanding by Information Technologies since the 1990s, human behavior has also changed in
this direction. Additionally, the continuation of the development of technology and its human-oriented nature
gave birth to globalization. Information technologies, which are the driving force of globalization, have made an
end of the concept of distance and offered new economic variants to the global world. At this point, the concept
of mar-keting, which is defined as the art and science of finding, retaining and increasing the number of
customers by determining the markets to be reached and creating, supplying and communicating important
customer values, has gained even more importance. With the rapid advancement of technology and especially
information technologies in a way that will radically change our lives, the concept of digital marketing has come
into our lives. The questions of what features digital marketing should have and in which channels it should be
applied in order to be more effective have been discussed by different researchers. As the change and
development of information technologies continue and consumers in society continues to keep up with this
situation, Digital marketing will gain different perspectives and increase its importance.
Anahtar Kelimeler: Marketing, digital marketing, digital transformation, ınformation technologies
JEL CODE: F00, F02, A12

GİRİŞ
YenC Ccatların yapıldığı 18. yüzyıldakC en önemlC Clerlemelerden bCrC şüphesCz buhar
makCnelerCnCn üretCmlerde kullanılmasıdır. Modern buhar makCnelerCnCn gelCştCrCcC olan James
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Watt, bu makCnelerC sanayCde kullanılabClCr duruma getCrerek, çok hızlı bCr şekClde önce
Avrupa’ya daha sonra da dCğer ülkelere yayılmasını sağlamıştır. İnsan gücünün yerCnC alan
makCneler vasıtasıyla bCrçok sahada üretCm hızı artmıştır. Buhar gücünün ulaşım ve taşıma
vasıtalarında kullanılması üretCcClerCn uzak ülke pazarlarına da gCdebClmesCne Cmkan
sağlamıştır.
ÖzellCkle ürün taşımalı ulaşımın gün geçtCkçe yaygınlaşması ve gelCşmesCyle tCcaret küresel
sevCyeye ulaştırmıştır. 1850’lC yıllardan CtCbaren makCnelerde buharın yerCne elektrCğCn
almasıyla da kCtlesel Cmalatlar başlamıştır. 1970’lC yılların başından CtCbaren mCkroçCp
teknolojCsCnCn gelCştCrClmesCyle ve 1990’lı yıllardan CtCbaren klasCk anlayışın yerCnC bClgC
teknolojClerCnCn devralmasıyla Cnsan davranışları da değCşCmden etkClenmCştCr. RekabetCn
olmadığı bahse konu dönemlerde, küresel fCrmalar mallarını tüketCcClerCn ChtCyaçlarını
öngörülü ürünlerC Cle gelCştCrmCş ve pCyasada talep fazlalığı sebebCyle de satış konusunda
sıkıntılar yaşamamışlardır. Fakat zamanla benzer malların değCşCk fCrmalar tarafından pazarda
bulunması netCcesCnde pCyasalar doyum sevCyesCne ulaşmış, taleplerCn arzı karşılama dengesC
bozulmuş ve rekabetCn olduğu pCyasa ortamında pazarlama stratejClerC, üretCcCler CçCn çok
önemlC bCr yer teşkCl etmCştCr.
İlk olarak, mal ya da hCzmetCn tüketCcClere ulaşmasını temCn eden Cşletme faalCyetlerC tarzında
dar bCr kapsamda bClCnen pazarlama görüşünün CçerCğC gün geçtCkçe gelCşmCştCr. PhClCp
Kotler’Cn tanımlamasına göre pazarlama; ulaşılacak pazarların belCrlenmesC ve önemlC müşterC
değerlerCnCn oluşturulması, arz edClmesC ve CletCşCm kurulmasıyla müşterC bulmanın,
müşterClerC elde tutmanın ve müşterC sayısını arttırmanın bClCmC ve sanatıdır (Akt., Kocabaş,
2005). AmerCkan Pazarlama DerneğC (AMA) de son olarak 2013’te yaptığı tanımlamada
pazarlamayı; ortaklara, yönetCcClere, müşterClere ve genel olarak toplumu değerlC yapan
teklCflerCn ClerletClmesC, CletCşCmC, ulaştırılması ve yenClenmesC maksadıyla yapılan tüm faalCyet
ve süreçler olarak değerlendCrmCştCr (AMA, 2013).
Yukarıda belCrtClen tanımlarda pazarlama amaçlarının başarılı olabClmesC CçCn tüketCcClerC
etkClemek maksadıyla bCr takım faalCyetlerCn yapılması Ccap etmektedCr. Bu faalCyetler de bCr
pazarlama karması meydana getCrmektedCr. Pazarlama karmasının başarılı olabClmesC CçCn
altında Ccra edClecek faalCyetler düzenlC bCr şekClde tasarlanmalıdır. 1960 yılında Edmund J.
McCarthy bCr gruplandırma yapmak suretCyle 4P (pazarlamanın dört p’sC) şeklCnde anlatılan
pazarlama karması önerCsCnde bulunmuştur. Bu karma; ürün (product), yer (place), tanıtım
(promotCon) ve fCyat (prCce)’ dır. MüteakCp senelerde Ccra edClen araştırmalarda Cse farklı bClCm
Cnsanları da yenC P’ler önermCşlerdCr. PhClCp Kotler, yenC olduğu değerlendCrClen bahse konu
P’ler CçCnde bulunan faalCyetlerC esasında bu dört gruptan bCr tanesCnCn CçerCsCnde halC hazırda
bulunduğunu vurgulamaktadır. Bu açıdan, önemlC olanın P’lerCn sayısının fazla olması değCl,
pazarlama teknCğC tasarısını oluştururken hangC çerçevenCn faydalı olabCleceğCnC öngörmektCr
(Kotler, 2000). BelCrlenen çerçevenCn çCzClebClmesCnde de Cnsan faktörü ve dCyalog (CletCşCm)
dCkkat edClmesC önem arz eden konulardır.
Pazarlama karmasını meydana getCren P’lerCn her bCr tanesC kendC arasında önemlC ve değerlC
kabul edClse de pazarlamanın kCfayetlC olabClmesC, tüm faalCyetlerCn tüketCcC ve CletCşCm
merkezlC yapılabClmesCne bağlıdır (Bulunmaz, 2016). Bu sebeple, pazarlama sürecC müşterC
açısından değerlendCrCldCğCnde, satıcının 4P’sCne rakCp olacak tüketCcCnCn 4C’sCnC bClmek
gerekCr. 4C’yC; müşterC CçCn malın ederC (Customer value), fCyatın tüketCcCye malCyetC (Cost to
the customer), karşılıklı CletCşCm (CommunCcatCon) ve mala ulaşmadakC kolaylık
(ConvenCence) dCye sıralayabClCrCz (Lauterborn, 1990). MüşterC çözüme düşük malCyetle, basCt
bCr şekClde ve satıcılarla CletCşCm kurarak ulaşmayı talep etmektedCr. Sonuç olarak, ürün
merkezlC pazarlama teknCğCnCn yerCne müşterC merkezlC anlayışın kabullenClmesCyle beraber
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toplumsal pazarlamaya karşı bCreyselleştCrClmCş pazarlama değer kazanmış, satıcı ve tüketCcC
arasında karşılıklı dCyaloğun tercCh edCldCğC pazarlama CletCşCmC olgusu meydana gelmCştCr.
Günlük yaşamımızda akla gelen her cChazla ve günlük hayattakC eylemlerle özdeşleştCrClen
dCjCtal kavramını duymaktayız. Bu kavram tam anlamıyla ne Cfade etmektedCr? DCjCtal ve
dCjCtalleşme nedCr? DCjCtal kavramı neden ve hangC kavrama karşılık ortaya çıkmıştır?
DCjCtalCzm kültür olarak dCjCtal kavramını anlamamıza mı bağlıdır?
DCjCtalCn nosyonunu daha CyC kavramak CçCn analog kavramıyla karşılaştırmak faydalı
olacaktır. Analog, değCşen değerlerC devamlı değCşken fCzCkC nCcelCkler şeklCnde temsCl eden bCr
alet veya sCstem olarak anlatılabClCr. İnsanlar dünyayı genellCkle analog bakışla
deneyCmlemektedCrler. Mesela vCzyon, sonsuz bCçCm ve rengarenk tonlarıyla, analog bCr
tecrübe şeklCnde kabul edClebClCr.
DCjCtal Cse, değCşken olmayan sonludur. Açık ya da kapalı, değerC pozCtCf olan ya da sıfır olan
ayrık verC noktalarını kullanmayı tercCh eder. Seneler boyunca, bClgCsayar ve bClCşCm bClCmlerC
dCsCplCnC temel ölçüde bu ayrık verC noktalarını, sayısız cChaz vasıtasıyla analog gerçeklCğCmCzC
dCzayn etmek ve canlandırmak CçCn daha karmaşık şekCllerde ve bazı durumlarda yenCden
tanımlamaya odaklandı (Horton ve Kaufman, 2015: 18).
2. PAZARLAMADA GELENEKSELDEN DİJİTALE
DCjCtal pazarlama kavramı, dCjCtal kanallar vasıtasıyla mal ve hCzmetlerCn pazarlanmasını
anlatan belCrlC bCr Cfadeyken, müşterC tercChlerC oluşturmak, müşterCler tarafından tercCh sebebC
olmak, markaları popüler kılmak ve satışları arttırmak maksadıyla bClgC teknolojClerCnC
kullanma sürecCnC tamamlayan temel bCr olguya dönüşmüştür. (Chaffey & EllCs-ChadwCck,
2019).

Gelenekselden D`j`tale Geç`ş, Ph`l`p Kotler

Pazarlamada gelenekselden dCjCtale evrClmeyle ClgClC en önemlC çalışmalardan bCr kaçına Cmza
atan Prof.Dr. PhClCp Kotler, çevrCmCçC dCjCtal pazarlamanın her ne kadar revaçta olmasına
rağmen geleneksel pazarlamanın tamamen yerCnC alamayacağı görüşündedCr. Bu görüşe
rağmen televCzyon ve sosyal medyanın dCjCtal pazarlamaya etkCn katkısıyla geleneksel
pazarlamanın çok üstünde bCr pazar payına sahCp olduğu Cnkâr edClemez. Çünkü bCr televCzyon
ve sosyal medya reklamı Cnsanları onlCne bCr alışverCşe yönlendCrebClCr. Yakın vadede
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tüketCcCler artık aCle ve arkadaş çevresC yerCne; reklamlar ve sosyal medya organları vasıtasıyla
ürün almaya yöneldCklerC görülmektedCr.
AmerCkan Pazarlama BCrlCğC’nCn şCrket merkezlC tanımında (AMA); dCjCtal pazarlama, müşterC
ve dCğer ortaklar CçCn fayda sağlamak, Cletmek ve sunmak maksadıyla bClgC teknolojClerCnCn
kolaylaştırdığı Cşlemler, ClgClC süreçler olarak değerlendCrClebClCr. DCjCtal pazarlamayı daha
genCşçe değerlendCrdCğCmCzde, şCrketler, müşterClerC ve paydaşları CçCn müştereken dCalog
kurmak, değer katmak, sürdürmek ve sunmak maksadıyla CşbCrlCğC yapmak şeklCnde
açıklayabClCrCz (Kannan & LC, 2016).
2.1. Dijital Dönüşüm ve Bütünleşme
Kurumların, dCjCtal kültür bağlamında süreklC bCr başarı gösterebClmesC CçCn CdarecClerCnCn
dCjCtal zChnCyetlerC kabul etmelerC ve bunu çalışanlarına, müşterClerCne ve daha büyük gruplarla
nasıl CletCşCm sağladıklarını ve hCzmet ettCklerCnC anlatmaları gerekCr. Bu dCjCtal anlayışın etkClC
olabClmesC CçCn, CdarecClerden gCrCşCmCn tüm paydaşlarına kadar, bu kültüre dönüştürülebClmek
CçCn onay verClmelCdCr (Horton & Kaufman, 2015).
BCr dönüşümün en başında, yetkClC yürütme ekCbC kontrolünü kaybetmCş, sıkılmış ve kendCnC
aCdCyetsCz hCssedebClCr. Fakat dCjCtal dönüşüm, tüzel kCşClCğCn devam etmesC ve daha fazla
büyümesC CçCn önemlC bCr gereklClCktCr. Rupert Murdock’ın vurguladığı gCbC, “DCjCtal yerlCler
artık edCtöre bCr mektup göndermesCne ChtCyaç yoktur. DCjCtal dönüşüm Cnternete gCrmCş ve yenC
bCr bloglar zCncCrC başlatmıştır” (Horton & Kaufman, 2015).
DCjCtal dönüşüm kavramı sadece bCr seferlCk uzlaşma değCl; karşılıklı ClCşkCler, verCler ve
pazarlar büyüdükçe günlük olarak yenC Cmkanları meydana çıkaran devamlı bCr sürecCn
öğesCdCr. DCjCtal zChnCyet ve ortaya koyduğu olgunun, organCzasyon çapında kabul edClmesC;
tüm dCjCtal dönüşümlerC destekler, CşletmenCn önemlC kararlar vermesCnde demokratCk katılımı
teşvCk eder, mal ve hCzmetlerCn tasarım ve uygulamasında devamlı yenClCkler sunar ve ClerCdekC
tüketCcClerle daha sağlam bCr bağ oluşturur (Horton & Kaufman, 2015).
En genCş anlamıyla, teknolojCk çerçevede dCjCtal bütünleşme “BCrden fazla cChaz tarafından
taranabClen, okunabClen, değCştCrClebClen veya manCpüle edClebClen herhangC bCr elektronCk
cChazdakC verCler bütünü” şeklCnde tanımlanmıştır. Ayrıca dCjCtal kültür çerçevesCnde, dCjCtal
kültürün yaşamımızın hemen hemen tamamını etkCledCğCnC de görüyoruz. Tüm bunlar dCkkate
alınarak dCjCtal adaptasyon, müşterClerCn ClgCsCnC cezbetmek ve beğenCsCnC kazanmak
maksadıyla organCzasyonlar tarafından dCjCtal teknolojC ve CletCşCm organlarının(medya)
kabClCyet ve kapasCtesCnCn arttırılması, verCmlClCğCnCn arttırılması ve böylelCkle tüketCcC
tecrübesCnCn sağlanması şeklCnde tanımlanmıştır (Horton & Kaufman, 2015).
3. DİJİTAL PAZARLAMA ARAÇLARI
DCjCtal pazarlama çeşCtlerCnden bazıları, değCştCrClmCş ya da yönlendCrClmCş mesajların belCrlC
zamanlarda teslCm edClmesCnC ChtCva eden elektronCk posta (e-maCl) pazarlamalarını
(marketCng) CçerCr. ElektronCk posta yoluyla pazarlama ( e-tCcaret), genel olarak Cnternet
sCtesCnCn arama motorları vasıtasıyla görünürlüğünü arttırmak maksadıyla yapılan bCr çeşCt
dCjCtal pazarlamadır. Bu yöntemde bCrçok uygulama çeşCtlClCğC mevcuttur, yerCnde ve yenCden
yapılan teknCk analCzlerden CyCleştCrme yapmak CçCn faydalanılır (Greenberg & Kates, 2013;
Kaufman & Horton, 2014; Ryan, 2014).
İçerCk üretmek, blog oluşturmak ve bağlantı meydana getCrmek, ClgClC teknCklerCn bCrer
unsurudur. Başka bCr dCjCtal pazarlama çeşCdC, ücretlC arama şeklCnde tanımlanan Tıklama
Başına Ödeme yöntemCdCr. Bu yöntem, fCnans edClen reklamların, organCk arama sonuçlarının
yukarısına ya da sol/sağ üst köşesCne ClCştCrClmesCnC CçerCr. Scharl, DCckCnger & Murphy’e göre,
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e-posta Cle pazarlama, hedef müşterClerCn bCr zaman perCyodunda özelleştCrClmCş ya da
belCrlenmCş mesajların tedarCk edClmesCnC Cçeren dCjCtal pazarlama yöntemCdCr. ŞCrketler, epostaları kullanmak suretCyle müşterClerCn ChtCyaçlarına göre yanıt verebClCr.
MobCl pazarlama kavramı Cse, tüketCcClerCn konuma özgü fCkCrlerCnC, hCzmetlerCnC ve ürünlerCnC
destekleyen şahsCleştCrClmCş bClgClerle zaman vermek maksadıyla kullanılanıma sunulan bCr
kablosuz ortam (bulut bClCşCmC) olarak tanımlanır. MobCl pazarlamanın malCyetCnCn olmasına
karşın, malCyet çoğunlukla ClgClC CşletmenCn teklCfler verdCğC anahtar kelCmelerCn rekabet
sevCyesCyle ClCşkClCdCr (Chaffey, 2019; Chaffey & Bosomworth, 2012).
DCjCtal pazarlamanın dCğer yöntemlerCnden bCrC de sosyal medya aracılığıyla yapılanıdır.
ÇeşCtlC sosyal medya vasıtalarını kullanarak Cş Cmajı oluşturulması yöntemCdCr. Bunlar
“LCnkedCn, Instagram, TwCtter, Facebook, PCnterest” ve ClgClC sosyal medya kanallarını CçerCr.
Bununla bCrlCkte dCjCtal pazarlama, çevrCmCçC reklamcılığı da CçCnde bulundurur. Bu tür dCjCtal
pazarlama, sadece başka Cnternet sCtelerCne reklam vermeyC kapsar. ÖrneğCn, çok bClCnen
Cnternet sCtesCnde reklam alanı kCralamak/satın almak ve bu hCzmetlerCn karşılığı olarak
Cnternet sCtesCnCn sahCbCne ücretCnC vermek mümkündür. DCjCtal pazarlama bununla bCrlCkte,
form reklamlarında potansCyel tüketCcClere kısa mesajlar şeklCnde kullanılan reklam öğelerCnC
de CçerCr (Chaffey, 2019; Chaffey & Bosomworth, 2012).
DCjCtal pazarlama bCleşenlerC; SEM (arama motoru pazarlaması), bağlantı oluşturma ve SEO
(arama motoru optCmCzasyonu) da dahCl olmak üzere Cnternet CçC pazarlama teknCklerC
kapsaması gerekCr. SMS (kısa mesaj servCslerC), MMS (multCmedya mesaj servCslerC), mobClCze
tekrar arama ve bekleme esnasında çeşCtlC zCl seslerC, e-kCtap, DVD/CD (optCk dCskler),
bClgCsayar oyunları gCbC dCjCtal CletCşCm ve etkCleşCm sağlayan hem Cnternet CçC (onlCne) hem de
Cnternet dışı (offlCne) kanallara yayılır. Asıl hedeflerden bCr tanesC, dCjCtal pazarlama
müşterClerCnCn ClgCsCnC çekerek ürün ve fCrmayla etkCleşCme gCrmelerCne olanak sunmaktır.
Kullanımının esas yönlerC; fCrma ürünlerCnC ve hCzmetlerCnC takdCm etmek, satış yapmak,
reklamları yapılan ürünlerCn veya hCzmetlerCn daha görünür olmasını sağlamaktır. Bu
talCmatlara nazaran kullanılan temel süreçler, tercChlere göre özelleştCrClmCş önerCler
göndermek maksadıyla sCte kullanıcıları ve hedeflenen platformlarla ClgClC bClgC toplamayı
kapsayan ÇevrCmCçC Davranışsal Reklamcılık’ tır (Chaffey & SmCth, 2017). DCjCtal
pazarlamanın amaçlarından bCr kısmı, mobCl cChazlara ClCşkCn yazılım kapsamının, hedef
tüketCcClere önemlC derecede ClgC çeken ürün ve hCzmetler hakkında anlaşmalar yapılmasına ya
da bunları kabullenmesCne odaklanan teknolojClerCn kullanımını sağlamaktadır. DCjCtal
pazarlama müşterClerle dCrekt bağlantı kurar; mobCl cChazlara ClCşkCn Cnternet sCtelerC ve
reklamlar CçCn bCr bütçe ayırır. Ayrıca dCjCtal pazarlamanın tercCh edCldCğC CşbCrlCkçC ortamlara
ulaşmayı hedefleyen kaynakların etkCn kullanımını hedeflenCr.
ÇeşCtlC pazarlama vasıtalarının bClgCsC ve tecrübesC, rekabetçC Cş ortamında başarı sağlamak CçCn
yeterlC olmaz. DCjCtal pazarlama vasıtalarından en verCmlC şekClde CstCfade etmek maksadıyla,
dCjCtal pazarlamada çalışma teknCklerC ve stratejCsC belCrlemek çok faydalı olur. Her öğeyC
Cçeren bCr dCjCtal pazarlama yöntemC, küçük CşletmelerdekC satıcıların Cş ortamında mal
konumlarını ve hCzmetlerCnC bClmelerCne olanak verCr (Kannan & LC, 2017).
3.1. E-Posta Pazarlaması
E-posta, müşterClere doğrudan ulaşmak maksadıyla kullanılan en faydalı yöntemlerden
bCrCsCdCr. Tüzel kCşClCkler, e-maCl mesajları Cle hCzmet teklCflerC ve özel ürün dağıtımı yapabClCr,
tüketCcClerCn şCkâyet ve tavsCyelerCne yanıt verebClCr. E-posta pazarlamasının en önemlC kısmı,
şahısların e-posta mesajlarını olabCldCğCnce okumalarını sağlamaktır. E-posta pazarlamasının
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etkCn faydaları olduğu kadar, e-postaların gönderCldCğC müşterCler tarafından olumsuz yönde de
değerlendCrClebClmektedCr (Altındal, 2013).
Doğrudan doğruya bCr dCjCtal pazarlama yöntemC olan e-posta pazarlamacılığından, reklam
Cletme, marka Cmajı, müşterC memnunCyetC oluşturma, güvenCrlClCk oluşturma ve marka
bClCnCrlClCğCnC arttırmada faydalanılmaktadır (YasmCn ve ark., 2015).
3.2. SEO Pazarlaması
SEO (arama motoru optCmCzasyonu), arama motorlarının sonuç sayfalarında Clk ve en üst
sıralarda yer almak maksadıyla bCr Cnternet sCtesCnC optCmCze etmektCr. SEO, araştırmacıların
veya şahısların ClgClC mal veya hCzmetlerle ClgClC arama terCmlerCnC yazdığında arama motorları
tarafından uygun bCr şekClde CndekslemeyC garantC etmek maksadıyla arama motorları
tarafından belCrlenen endeks ve faktörlerle etkCleşCmC gereklC kılar (Yüksel & Tolan, 2019). Bu
şekClde SEO, organCzasyonun Cnternet sCtelerCnCn ve tanıtım kampanyalarının arama motoru
sonuçlarında üst sıralarda gösterClmesCnC garantC ederek, ClgClC organCzasyonun hedefC
konumundakC müşterCler tarafından CncelenmesCne Cmkân verdCğCnden edCnCm bakımından
epeyce önemlC bCr rol üstlenmektedCr. HalChazırda mevcutda bulunan arama motorları CçCn
optCmCzesC yapılmış Cnternet sCtelerC çoğunlukla şeffaf, ClkelC ve tasarımı CyC sCtelerdCr. İyC
tasarım ve şeffaflığın bu CkC faktörü de genellCkle kullanıcı trafCğCnC garantC eder. Bu da
SEO’nun hedefe ulaşmak CçCn önemlC bCr görev üstlendCğCnC gösterCr (Yüksel & Tolan, 2019).
SEO’da önemlC bCr konu da, arama motoru optCmCzasyonundan Cstenen sonucu almak CçCn
anahtar kelCmelerCn kullanılmasıdır. DCğer Cnternet sCtelerCnCn kapsamından, bCr sCtenCn
ayrılması maksadıyla kullanılan etCketler çoğunlukla anahtar kelCmeler ve kelCme gruplarıyla
belCrtClCr. Ayrıca Cnternet tasarımının nCtelCğC, anahtar kelCmelerCn tekrarıyla artmaz veya
azalmaz.
3.3. Satış Ortaklığı Pazarlaması
İnternette reklam yaparak para kazanmak, Cnternet kullanıcılarıyla Cşletme sahCplerCnCn
yürüttüklerC Cşlemler CçCn daha kolay olmasına karşılık, süreçte koordCnelC bCr şekClde faalCyet
yapmak ve ortaklık sCstemCne dayalı hareket edClmesC zorunluluk halCne gelmCştCr. Bağımlı
kuruluş ortaklığı, CkC taraf CçCn yeterCnce faydalı bCr reklam ve pazarlama şeklC olarak bClCnCr.
Buna CstCnaden bağımlı şCrket pazarlamadakC taraflar, satıcı Cle hCzmet ya da malların
satılmasına aracılık etmekte olan Cnternet sCtelerCdCr. BöylelCkle satıcılar satılan mal başına
daha çok gelCr kazanır, daha az reklam malCyetCyle de Cnternet sCtelerC üzerCnden faalCyet
gösterCrler (Chachra ve ark., 2015).
3.4. İçerik Pazarlama
GünümüzdekC pazarlama teknCklerCnde CçerCk pazarlama şeklCnde bClCnen bu stratejCler Cle
Cşletmeler kendClerCnC kapsamlı olarak tüketCcClere tanıtmak amacındadırlar. İçerCk
pazarlamasında, üretCcCler dCrekt ürün ya da hCzmetlerCnC pazarlamaktan daha çok kendClerCnC
anlatırlar ve bu sürede markanın tanınırlığına fayda sağlayacak Cşlemler yaparlar (LCeb, 2012).
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3.5. Mobil Pazarlama
Tablet ve akıllı telefon benzerC mobClCze cChazların popülerlCğe ulaşmasıyla beraber mobCl
Günümüzde hem kCşCler hem de kurum/kuruluşlar sosyal ağı mobCl cChazlar sayesCnde çok
rahat kullanabClmektedCr (Safko, 2012).
TaşınabClCr (mobCl) pazarlama; fCrmaya, mal ve hCzmetlere ClCşkCn bClgClerCn akıllı telefon ve
tabletlerle dağıtılma/yayınlanma yöntemCdCr. İşletmeler bu bClgClerCn metnCnC; fotoğraf, vCdeo
ya da ses ortamında yayınlayabClCrler (YasmCn ve ark., 2015).
MobCl pazarlama özellCklerC aşağıda belCrtClmCştCr (Özel, 2012):
C. BCrebCr (one-to-one) pazarlama yaklaşımı: TaşınabClCr (mobCl) pazarlama yaklaşımı,
klasCk pazarlama yöntemlerCnden farklı olarak kıymetlendCrClmektedCr.
CC. İzCn bazlı pazarlama teknCklerCnCn kullanılması: MobCl pazarlamada, ulaşılmak
Cstenen müşterClerCn CznCyle çeşCtlC uygulamalar yapılmaktadır.
CCC. Uygun malCyetlC: TaşınabClCr (mobCl) pazarlama, dCrekt pazarlama faalCyetC olması
sebebCyle malCyetC oldukça azdır.
Cv. Yüksek marka bClCnCrlCğC yaratmak: MobCl pazarlamanın algı düzeyC oldukça yüksek
sevCyededCr. TaşınabClCr (mobCl) pazarlamada markalar, bCreysel kanallardan CstCfade ederek
hedeflenen müşterClere erCşCrken, geleneksel pazarlamada müşterCler kCtlelerdCr.
v. Hız: MobCl cChazlar vasıtasıyla tüketCcClere gönderClen mesaj bCrkaç sanCyede ulaşır.
Bu sebeple mesaj gerC bCldCrCmlerCnCn sadece bCrkaç dakCkada alınması olasıdır.
3.6. Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal medyanın Cnsandan Cnsana değCşen bCr manası vardır. Sosyal medya pazarlamasında
dCkkat edClecek etmenler; sosyal medya ve Cnternet ağı şeklCnde belCrtClmCştCr (Tuten &
AngermeCrer, 2013). Sosyal paydaşlar, sosyal medyayı dCjCtal kCtlenCn sosyal hayatı yaşama
bCçCmC şeklCnde tanımlar. Katılımcı bCr kültür; başka bCreyler, şCrketler ve tCcarC maksatlı
kuruluşlarla kolaylıkla kaynaşma kapasCtesCnC CçerCr.
Ayrıca kullanıcıların sade yorumlarından Cncelemelere, not vermelere, resCmlere, hCkayelere
ve daha fazla CçerCk paylaşmasına fırsat tanıyan ortamlara açık erCşCmC de CçerCr. BCr başka
Cfadeyle, bCr sosyal medya platformunun unsuru olmak, kCşClerCn ve fCrmaların düşüncelerCnC
bCrbCrlerCyle paylaşması, öğrenmesC ve beraber tCcarette bulunması manasına gelCr (AlCkılıç &
Özkan, 2018). Sosyal kapsam çerçevesCnden CncelendCğCnde, medya bCleşenC sosyal bakımdan
genCş bCr öneme sahCptCr. TeknolojCk olarak medya, çevrCmCçC faalCyetlerCn farklı
düzenlemelerCnC kolaylaştıran bCr ortam tesCs etmek maksadıyla kullanılır. Örnek verecek
olursak; sosyal topluluklar medyası: “LCnkedIn ve Facebook” gCbC çevrCmCçC kullanıcılara
sosyalleşme Cmkanlarını sunar ve fCkCrlerCnC paylaşmalarına CzCn verCr. Son etmen olan ağ Cse,
her şeyC olabClCr yapan temel teknolojCye CstCnaden tanımlanır. YCne bCr örnekle Facebook
herhangC bCr kullanıcısının konuşmalarını ve CletCşCmCnC basCtleştCren ve depolayan bCr mesaj
forumudur. DCğer yandan ağlar, üyeler arasındakC lCnk uzantılarıdır. Üye ve etkCleşCm oranı
arttıkça, sosyal ağa dahCl olanlar CçCn o kadar ClgC çekCcC hal alır (AlCkılıç & Özkan, 2018).
ÇeşCtlC sosyal medya ortamlarının Cş pazarlanmasına ClCşkCn faalCyetlerCnCn, CçerCğC dağıtırken
müşterClerCn ClgCsCnC cezbetmek maksadıyla gereklC dengeyC oluşturabCldCğCnC öne sürer.
Google+, YouTube, Instagram, TwCtter, Facebook ve LCnkedIn gCbC sosyal medya sCtelerC; bCr
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CşletmenCn sunduğu bClgCler, ürünler ya da ürünlere ClgC gösteren tüketCcClerle ClgClC olarak çok
fazla sayıda etkCleşCm Cmkânı sunar (Yüksel & Tolan, 2019).
Tüm pazarlama faalCyetlerCne sosyal medyayı dahCl etmek, fCrmadan tüketCcCye pazarlama
modellerCnC ortaklar arası etkC modellerCne çevCrebClCr. BeklenCldCğC üzere bu yaklaşım,
yatırımlar üzerCnde etkC tesCs etmenCn yanında marka ve güven sadakatC meydan getCrecektCr
(Chaffey, 2019-2020).
We are SocCal 2020 raporunda belCrtCldCğC üzere dünyanın %59’u yanC 5 mClyara yakın Cnsan
Cnternet kullanıcısı ve yCne dünya nüfusunun %49’u yanC 4 mClyara yakın Cnsan da sosyal
medya kullanıcısıdır. ÜlkemCzde Cse %77.7 yanC 65 mClyona yakın Cnsan Cnternet kullanıcısıdır
(SocCal, 2020). 2021 yılında Cse Cnternet kullanıcısının 3,7 mClyon Cle %6 arttığını, sosyal
medya kullanıcısının Cse %11 artarak toplam nüfusumuzun % 85,47’ sCne ulaştığını görüyoruz
(SocCal, 2021). Bu sonuçlar ışığında tüm sektör ve şCrketler bakımından sosyal medya
pazarlaması olmazsa olmaz hale gelmCştCr.
4. BAŞARILI BİR DİJİTAL PAZARLAMA KAMPANYASININ NİTELİKLERİ
DCjCtal pazarlama faalCyetC yapacak şCrketlerCn faalCyet gösterdCğC alanları; şCrket hedeflerC,
fCrmanın büyüklüğü gCbC krCterler göz önüne alarak stratejC ve seçeneklerC etkCleyecektCr.
FCrmaların yapısı ve hedeflerCn sağlamlığı ne kadar güçlü olursa olsun dCkkat edClecek konular
mevcuttur. Bu konuları üç bölümde CnceleyebClCrCz. TüketCcC kCtlesCnCn tespCt edClmesC ve
sınıflandırılmasına ClCşkCn takCp edClecek kural ve uygulamalar, dCjCtal pazarlamanın Ccra
edCleceğC alana ClCşkCn dCkkatlC olunması gereken konular ve rakCp fCrmaların dCjCtal
pazarlamadakC vazCyetlerCnC analCz etme konusunda Czlenecek adımlar bu üç bölümü oluşturur.
TüketCcC kCtlesCnCn kCmlerden meydana geleceğCnCn tespCtC maksadıyla sanal mecralarda
tüketCcClerCn beklentClerCnC, tüketCcC davranışlarını, beğenC ve alışkanlıklarını analCz etmek
gerekCr. TüketCcC davranışlarına CstCnaden ulaşılmaya çalışılan hedef kCtle tespCt edClCr. TüketCcC
davranışlarını sınıflandırarak Cnceleyen bCrçok uygulama mevcuttur. VerC tabanları ve arama
motorları kullanıcı davranışları konusunda bClgClerC elde eder. Bununla bCrlCkte tüketCcCnCn
bulunduğu konum ve kullandığı metodlar da dCjCtal pazarlamalarda uygulanabClecek stratejC ve
kullanılabClecek metodlar açısından farklılığa neden olabClCr. Örnek verecek olursak, bCr
CşletmenCn hedef müşterC kCtlesCnCn Rusya’da olması anlaşma yapılacak arama motoru
konusunda Google yerCne Yandex’Cn seçClmesCne neden olurken, müşterC portföyü 65 yaş üstü
olan bCr fCrma CçCn sosyal medya faalCyetlerCnCn yapılacağı alan hakkında Facebook,
TwCtter’dan daha CsabetlC bCr seçenek olacaktır (Köse, 2017).
DCjCtal pazarlamanın yapılacağı alanlar; tanıtım ve reklamların sürdürüleceğC, sosyal medya
hesaplarının etkCleşCme sevk edCleceğC ve satış CşlemlerCnCn yapılacağı kısımlardan
oluşmaktadır. Bu kısımlarda aranması gereklC farklı nCtelCkler vardır. Tanıtım ve reklamların
yapılacağı alanlar hedef tüketCcC kCtlesCne ulaşabClme hususunda başarılı olmalı, aynı şekClde
tüketCcCyC rahatsız etmemelCdCr. Tüm bunların malCyetC Cle verCmlClCğC de efektCf olmalıdır.
Sosyal medya hesaplarının kullanımında tüketCcC kCtleye göre bCr veya bCrden daha fazla ortam
belCrlenebClCr.
Bu mecralara uygun CçerCğCn yapılması, önemlC deneyCmlerCn sağlanması, gündem ve
akımların aktCf olarak kullanılması gerekCr. AlışverCşCn yapılacağı satış sCtelerC ve fCrma
Cnternet sayfaları güvenClCr olmalı ve güvenCrlClCğC müşterCye aktarabClmelCdCr. Arama ve
lCsteleme nCtelCklerC kolay anlaşılır olmalıdır (Er, 2017).
RakCplerCn dCjCtal pazardakC konumlarına daCr dCkkat edClmesC gereken krCterler de mevcuttur.
İlk olarak rakCplerCn mal ve fCyatları CzlenmelC, rekabet durumuna göre fCyatlar güncellenmelC
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ve kampanyalar yapılmalıdır. Bununla bCrlCkte rakCplerCn satış sayılarını, reklam faalCyetlerCnC,
tıklanma sayılarını takCp etmeyC sağlayan uygulamalar ve aracı şCrketler de mevcuttur. Bahse
konu takCpler yapılarak rekabette öne geçClmesC dCjCtal pazarlamanın verCmlC olarak
kullanılmasına bCr örnektCr (Köse, 2017).
Bu esas etmenlerCn dışında denetCm konusu da dCjCtal pazarlamada önemlCdCr. Elde edClen
bClgClerCn bulunduğu sunucuların doğru,yasal ve efektCf kullanımı, dCjCtal ortamdakC sahte
uygulamaların (otomatCk reklam tıklayıcılar, bot takCpçCler gCbC) takCp edClmesC hem pazarlama
malCyetlerCnCn daha düşük olmasına hem de güvenClCr bCr dCjCtal pazarlamanın yapılmasına
destek olacaktır.
Reklam ve tanıtım CşlerCnde dCjCtal ortamlarda uygun malCyetlerle faalCyet Ccra etmek mümkün
olmaktadır. Görüntüleme başına ücret, tıklama başına ücret benzerC uygulamalar reklam
malCyetlerCnCn gerC dönüşünü arttıran yöntemlerdCr. YenC ya da düşük bütçelC Cşletmeler CçCn
pazara gCrCş bakımından düşük gCderler önemlC bCr avantajdır.
DCjCtal platformlardakC reklamların verCmlClCğC; kaç defa CzlenmesC ya da tıklanması, kaç
tıklamanın satışla sonlanması ve kaç kez paylaşıldığı gCbC verCler anlık bCr şekClde takCp
edClebClmektedCr. HalbukC geleneksel yöntemlerdekC reklamların gerC dönüşü yararlı bCr
şekClde takCp ve analCz edClememektedCr. Bununla beraber satış mCktarları, stok durumu,
malCyet analCz raporları ve tüketCcC gerC beslemesC dCjCtal ortamlarda daha başarılı olarak
ölçülebClmektedCr.
ProfClleme parametrelerCyle fCrmalar reklamların görünür olduğu yaş grubunu, coğrafyayı,
haftanın gün ve saatlerCnC tayCn edebClmektedCr. Mesela Bakü’de satış yapan bCr çocuk gCyCm
mağazası dCjCtal platformlarda yayımlanacak reklam öğelerCnCn sadece Bakü’dekC ClgClC
kullanıcılara, 15 yaş altı çocuklara ve çocuklu ebeveynlere ulaştırılmasını sağlayabClCr. Ayrıca
bu şekClde reklamların gerC dönüş oranı artacak ve ödemesC yapılmış olan tıklamalar müşterC
kCtlesCnCn dışında bCr yere ulaştırılmaması sağlanacaktır.
DCjCtal pazarlamanın yapıldığı dCjCtal platformlarda daha çok müşterCyle çok yönlü olarak
etkCleşCme gCrebClmek mümkündür. BCr fCrma sosyal medyada bCr vCdeo veya anket vasıtasıyla
yenC ürününün nasıl olmasına ClCşkCn mClyonlarca görüş alabClCr. YCne bu şekClde bCr fCrma
yaptığı satışlarının önemlC bCr kısmından müşterC hoşnutluğuna daCr değerlendCrmelere
ulaşabClCr. Yaşanan bCr problemC öğrenCp çözmek, tüketCcCnCn hoşnutluğunu yenCden sağlamak
da dCjCtal ortamlarda oldukça yaygın ve kolaydır.
Bahse konu tüm avantajlar geleneksel pazarlama araçlarına CstCnaden çok daha süratlC
gerçekleşmektedCr. BCr reklam ya da açıklama bCrkaç saatte mClyonlarca kCşCye
CletClebClmektedCr. Aynı şekClde meydana gelen satışların tahsClatı, müşterC gerC beslemesC, Ccra
edClen kampanyanın sebep olduğu etkC gCbC bCleşenlerle de eş zamanlı olarak takCp ve kontrol
sağlanabClmektedCr.
5. SONUÇ
Pazarlama, ana hedef olarak tayCn edClen pazarların belCrlenmesC ve seçkCn tüketCcC
değerlerCnCn oluşturulması, CletCşCm kurulması ve sunulması yoluyla müşterC elde etmenCn,
müşterC sayılarını arttırmanın ve müşterCyC muhafaza etmenCn sanatı ve bClCmCdCr. DCjCtal
pazarlama Cse tüketCcCler ve dCğer paydaşları CçCn bCr değer oluşturmak, Cletmek ve sunmak
maksadıyla dCjCtal teknolojClerCn basCtleştCrdCğC Ccraatlar, kuramlar ve süreçler şeklCnde
değerlendCrClebClCr. ŞCrketlerCn, oluşan dCjCtal kültürde kalıcı bCr şekClde başarısını sağlamak
maksadıyla CdarecClerCn, dCjCtal zChnCyetlerC kabullenmelerC ve bunu çalışanlarına, müşterClerCne
ve daha büyük kCtlelere nasıl hCzmet ettCklerC ve nasıl CletCşCm sağladıklarını göstermelerC
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gerekCr. Bu dCjCtal zChnCyetCn, başarılı olabClmesC CçCn bCreysel yönetCcClerden tüm paydaşlara
kadar, pazarlama kültürünü özümsemek CçCn çaba göstermelCdCr.
FCrmaların esas hedefC ürettCğC hCzmet veya ürünlerCn tüketCcClere satışını yaparak karlarını
arttırmaktır. ŞCrketler yapıları, amaçları, hedef müşterClerC, Cmajları gCbC etkenlere bağlı olarak
karlarını arttıracak yöntemlerC gelCştCrCrler. ÜretClecek ürünün tespCt edClmesCnden,
tanıtımından ve satış sonrası düzenlemelere kadar oluşturulacak yöntemler genel olarak
pazarlama stratejClerCdCr.
FCrmanın ürünlerCne müşterC bulmakta zorlanmadığı, müşterCnCn ürünlerde gerektCğC kadar
alternatCf bulmasının Cmkânsız olduğu 18. ve 19. yüzyıldan sonra, serC üretCmCn başlaması ve
alternatCflerCn çeşCtlenmesCyle bCrlCkte müşterCler pazarda belCrleyCcC unsur halCne geldCler
(Alabay, 2010). İşte bu aşamadan CtCbaren CşletmelerCn pazarlama stratejClerCne ClCşkCn
yöntemlerC de değCşmeye başladı. Önce radyo sonra televCzyon gCbC buluşlar, yüzyılın sonunda
kullanıma başlanan Cnternet halC hazırdakC pazarlama stratejClerCnCn değCşmesCne yol açtı.
İnternet kullanımının yayılması, akıllı telefonların evlere gCrmesC ve Cnternette zaman
geçCrmenCn süreklC artmasıyla, fCrmalara pazarlamalarını bu vasıtalar üzerCnden yapma
ChtCyacını doğurdu. Sosyal medya, mobCl uygulamalar, CnternetC sCtelerC tanıtım, satış ve
müşterC Cle ClCşkC kurmanın temel araçları konumuna geldC.
Pazarlama stratejClerC tCcarC ürünlerde olduğu gCbC ürünlerde de satışı arttırmak, malCyetC
mCnCmCze etmek, müşterC memnunCyetC sağlamak, marka bClCnClCrlCğCnC artırmak ya da marka
Cmajı oluşturmak gCbC Cşlevler görür. HCzmet sektörünün ekonomC CçerCsCnde hem üretCmde
hem de CstChdamda, etkCnlCğC artırdığı dCkkate alındığında sektörün önemCnCn arttığı
gözükmektedCr. Artan rekabet ortamında şCrketlerCn kar paylarını düşürmemelerC bakımından
pazarlama stratejClerCnCn verCmlC kullanımı çok büyük önem arz etmektedCr.
DCjCtal pazarlamadakC araçlar fCrmanın hedeflerCne göre değCşCklCk arz etse de temelde Cnternet
kökenlC ve mobCl tabanlı vasıtalardır. Bu vasıtalardan hangCsCnCn kullanılacağına ürünün
nCtelCklerC, hedef müşterC, vasıtanın kullanılma amacı gCbC kıstaslara CstCnaden karar verClCr.
ÖrneğCn lüks bCr saat markası sosyal medya reklamlarıyla hedef kCtlesCnCn harCcCnde bCr kCtleye
tanıtım yapmaktan zCyade belCrlC müşterClerCne e-posta pazarlamasıyla ulaşmayı seçecektCr.
Sadece ev hanımlarını hedefleyen bCr ürünün tanıtılması maksadıyla kadınlara yönelCk Cnternet
sCtelerCnde sponsorluk ya da reklam bağlantısı uygun olacaktır.
Geleneksel pazarlamada Cnsanların dCkkatCnC çekerek ürün satışı yapmak amaç Cken, dCjCtal
pazarlamada Cse 30-40 sanCyelCk reklamı Czletmek veya Cnternet sayfalarındakC reklama
tıklatmak hedef olmuştur. Her CkC yöntemde de, de her ne kadar bClgC teknolojClerC vasıtasıyla
dCjCtal pazarlama daha kolay gCbC gözükse de, hedeflenen olgu olası müşterCyC Ckna etmektCr.
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EXTENDED ABSTRACT
Marketing receives training in increasing the number of customers obtained from shopping
and purchasing customers, and training in nurturing the customer, which consists of reviewing
the selections of the markets designated as the main target. The concepts, theories, and shapes
that digital technologies have simplified can be shaped to design, communicate, and shape
digital marketing for its promoters and enablers. In order to raise them permanently in the
digital culture created by the companies, it is necessary for the people to accept the digital
media to the public and how they can show and communicate with the larger audience. From
the production of these digital media to all the positives for the successful product, marketing
should strive to absorb.
It designs their profits to ensure that firms have acceptability as one of their main objectives.
Companies optionally, targeted ones, dreams that will increase their profits depending on their
image. It will be created from the purchase to be produced, from the sale to the sale, and is
generally useful.
After the 18th and 19th alternatives, where the customer of the company's product is not
difficult to find and it is impossible to find enough in the product, it is impossible for the
customers to end in the market with the start of mass production and the diversification of
alternatives (Alabay, 2010). Here's how to start taking advantage of the way to operate this
phase. Inventions such as radio first, then television, led to the current Internet available for
use in practice.
With the spread of internet use, the penetration of smart phones into homes, and the
continuous increase in spending time on the internet, companies needed to do their marketing
through these means. Social media, mobile applications, internet sites have become the main
tools for promotion, sales and establishing relationships with customers.
Marketing strategies have functions such as increasing sales, minimizing costs, providing
customer satisfaction, increasing brand awareness or creating brand image in products as in
commercial products. Considering that the service sector increases efficiency in both
production and employment in the economy, the importance of the sector seems to increase.
In an increasingly competitive environment, efficient use of marketing strategies is of great
importance in terms of not reducing the profit share of companies.
Although the tools in digital marketing vary according to the goals of the company, they are
basically internet-based and mobile-based tools. Which of these vehicles will be used is
decided on the basis of criteria such as the characteristics of the product, the target customer,
and the purpose of using the vehicle. For example, a luxury watch brand will choose to reach
certain customers with e-mail marketing rather than promoting an audience other than its
target audience with social media ads. In order to promote a product targeting only
housewives, a sponsorship or advertisement link will be appropriate on websites for women.
While the aim is to sell products by attracting people's attention in traditional marketing, in
digital marketing it is aimed to watch an advertisement for 30-40 seconds or to click on an
advertisement on internet pages. In both methods, although digital marketing through
information technologies seems to be easier, the goal is to convince the potential customer.
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