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CMO’lara destek olmaktadır. Son pazarlama trendleri ve içgörüleri hakkında daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Dijital teknoloji işin doğasını değiştirdi. Dünya genelinde Deloitte Digital, yaratıcı ve dijital yetenekleri, teknik deneyimi, derin 
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platformları sağlamaktadır. Deloitte Digital’in hizmetleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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Giriş
Müşteri odaklılık ile büyümek

Dijital ve fiziksel kanalların 
entegrasyonundan çeşitlilik için 
artan taleplere kadar oyunun 
giderek karmaşıklaştığı, doğrusal 
müşteri yolculuklarının geçmişin 
bir kalıntısı haline geldiği pandemi 
sonrası dünyada markalar nasıl 
başarıyla büyüyecekleri sorusuna 
yanıt ararken, en hızlı büyüyen 
benzerlerinden neler öğrenebilir?
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Son 18 ay müşteri etkileşimine ilişkin stratejileri daha önce 
hiç olmadığı kadar değiştirdi ve bu değişikliğe görülmemiş bir 
karmaşıklık eşlik etti. Pazarda beliren makro trendlerden sadece 
birkaçını düşünün: İnsanların dijital ve fiziksel kanallar arasında 
mekik dokuduğu pandemi sonrası dünyada doğrusal müşteri 
yolculukları neredeyse geçmişin bir kalıntısı haline geldi. Müşteriler 
daha özelleşmiş ve kişiselleştirilmiş deneyimler beklerken, aynı 
zamanda verilerinin nasıl elde edildiği ve kullanıldığı konusunda 
daha tedbirliler. İnsanlar malların ve hizmetlerin bir düğmeye 
basılmasıyla elde edilebilir olması beklentisi içinde olduklarından, 
kolaylığın tanımı değişmiş durumda. Ürünler ve hizmetler bir 
yana, insanlar daha çok bir markanın varlık nedenine duyarlılık 
gösteriyorlar. Bu nedenle markalar yalnızca kârı maksimize 
etmeye odaklandığında, tüketiciler henüz önlerine bir teklif dahi 
konmadan markadan uzaklaşıyorlar.  

Bu trendler organizasyonun dört duvarı arasında da benzer 
şekilde karmaşıklık yaratıyor. Yapay zeka müşteri deneyiminde 
temel unsur haline geldikçe, takımlar yaratıcılığı ve analitiği 
bir arada kullanabilen ve entegre edebilen doğru yetenek 
karmasını oluşturma mücadelesi veriyor. Buna paralel olarak 
markalar durmaksızın sahip oldukları yeteneklerin pazara 
sunmayı ümit ettikleri deneyimler kadar temsil edici ve kapsayıcı 
özellikte olmasını sağlamaya çalışıyor. Tüm bunların sonucunda 
beklentilerin gelmiş geçmiş en yüksek seviyesinde olduğu bir 
zamanda pazarlama bütçelerinin rekor düzeyde küçüldüğü 
gerçeğinin altının çizilmesi gerekiyor.1 

Bu trendler göz önüne alındığında markalar giderek daha 
karmaşıklaşan bir dünyada nasıl başarıyla büyüyebilir? 

Cevabın, markaların müşterilerle etkileşiminin bütüncül olarak 
yeniden düşünülmesi olduğuna inanıyoruz ve bunun geçerli 
bir nedeni var: Küresel ölçekte 1.000 yönetici ile yapılan 
araştırmaya göre en hızlı büyüyen markalar (%10+ yıllık 
büyümeye sahip olanlar) noktasal çözümlerin ötesine geçiyorlar 
ve bütünsel müşteri deneyimine kapsamlı bir şekilde eğiliyorlar; 
işletmenin tamamına hakim olan bir varoluş amacının harekete 
geçirilmesinden müşteri veri stratejilerinin tümüyle elden 
geçirilmesine kadar her şeyi kapsıyorlar.

Söz konusu yüksek büyümeye sahip organizasyonları örnek 
alarak 2022 Küresel Pazarlama Trendleri raporunda çok yönlü 
bir yaklaşım sergiledik. Beş ülkeden üst düzey yöneticileri 
araştırmamıza dahil etmenin yanı sıra, küresel ölçekte 11.500 
tüketici ile anket yaptık ve lider küresel markaların üst düzey 
yöneticileriyle 18 derinlemesine görüşme gerçekleştirdik (Daha 
fazla bilgi için kutuda yer alan “Araştırma metodolojisi”ne göz 
atın). Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda müşteri odaklı olan 
ve çözüm kümesini 360 derece bakış açısıyla değerlendiren yedi 
trend ortaya koyduk. 

360 derece etkileşim: 
İnsanlar, veri ve 
deneyimler 
Liderlere bu benzeri görülmemiş dönemde gelişmeleri için bir 
yol haritası sunmak amacıyla trendlerimizi üç bölüm halinde 
ele aldık: İnsanlar, veri ve deneyimler. 

Bu bölümler birbirini dışlayan çalışmalar değil. Aksine entegre 
olduklarında dinamik müşteri deneyimlerinin temelini 
oluşturan birbirine bağımlılıklar üzerine kurulu bir sistemi 
oluşturuyorlar.
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Dinamik deneyimleri tasarlamak
Müşteri deneyimi yol boyunca her adımın ulaşmak istediği zirve 
noktasıdır. Bu bakış açısıyla son iki bölümümüz, marka deneyimi 
ile müşterilerine dinamik çözümler sunmak isteyen markaların, bu 
isteklerini karşılamak üzere şeyi nasıl bir araya getirebileceğine ışık 
tutuyor. 

Hibrit deneyimi 
güçlendirmek 
Markalar dijital ve yüz yüze ortamları içeren 
hibrit deneyimlerin dinamik ve bütüncül 
olmasını sağlayabilmek için insan odaklı 
tasarım ilkelerini benimsemeli.

Müşteri hizmetlerinde yapay 
zeka ile çağ atlamak 
Doğru zamanlı tekliflerin ve iyi satış sonrası 
hizmetlerin tüketicilerin satın alma kararları 
üzerinde önemli etkisi var. İnsan dokunuşu ile 
yapay zekayı entegre ederek her ikisinde de 

yeni açılımlar sağlanabilir.

Bu trendler hep birlikte pazarlamanın güveni geliştiren ve insan 
ihtiyaçlarını karşılayan müşteri deneyimlerinin tasarlanmasında 
büyüme için güçlü bir itici güç olduğuna vurgu yapar.

Veri altyapısını oluşturmak
Kanalların yaygınlaşması sayısız veri kaynağının oluşmasına yol 
açtı. Ne var ki sayıca çok olan her zaman daha iyi değildir, hatta 
bazı durumlarda bugün mevcut olan yarın burada olmayabilir. 
Sonraki iki bölüm, giderek daha karmaşık hale gelen bu veri 
ortamında gezinirken kullanacağınız bir kılavuz sunuyor.

Çerezsiz bir dünyada 
müşterilerle buluşmak 
Pazarlama profesyonelleri, üçüncü taraf 
çerezlerin gittikçe kullanılamaz hale geldiği bir 
dünya için, birinci taraf veri stratejilerinden 
başlayarak hazırlıklarını yapmalı. 

İnsan odaklı veri deneyimi 
tasarımı 
Birinci taraf veri stratejisi tek başına 
yeterli değil. İnsan odaklı bir veri deneyimi 
tasarlamak, verilerinin kullanımını yararlı 
bulan ve ürkütücü bulan bireyler arasındaki 

ince dengeyi gözetmeyi de gerektiriyor.

Giriş

İnsan odaklı bir yaklaşım benimsemek
Raporumuzun açılış trendleri diğer her şeye dayanak teşkil eden 
temeli inşa eder: Markanın hizmet ettiği insanlar. 

Amaç ile büyümek
Hızlı büyüyen markalar salt fiyat ve kalite ile 
rekabet etmeyi bırakıp özgün ve karlılığın 
ötesine geçen bir amaçla var olduklarının 
taahhüdünü veriyorlar ve iletişimini yapıyorlar.

Kapsayıcı pazarlama  
Toplulukların artan çeşitlilik, eşitlik ve 
kapsayıcılık ihtiyaçlarına doğru yanıtı 
veremeyen organizasyonlar hem bugünün 
hem yarının müşterisini kaybetme riskiyle 
karşı karşıya. 

Akıllı-yaratıcı motoru 
geliştirmek 
Pazarlama profesyonellerinin kültür hızında 
hareket eden bir yetenek modeline ihtiyacı 
var. Bu da yaratıcı ve analitik yetenek 
gruplarını çevik bir anlayış ile entegre 

etmekle ve dışarıdaki yeteneklerden yeni formlarda yararlanmayı 
başarmakla mümkün.

TREND 4
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Araştırma metodolojisi
Küresel olarak geçerliliğe sahip, pazarlama ve müşteri deneyimiyle ilgili farklı konuları kapsayan bir anlayışı sunduğumuzdan emin olmak için 
dünya çapında iki anket düzenledik ve küresel yöneticilerle 18 derinlemesine görüşme gerçekleştirdik.

Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (%62), Birleşik Krallık (%11), Fransa (%9), 
Japonya (%9) ve Hollanda (%9) ülkelerinde yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara 
ve pazarlama, bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama fonksiyonunun 
gelişimini yönlendiren çeşitli konularla ilgili düşünceleri soruldu. Bu rapor pazarlama ve müşteri deneyimi liderlerine odaklandığı için, 
yanıtlayanların %50’si pazarlama üst düzey yöneticisi (CMO) ya da benzer unvanları (müşteri deneyiminden sorumlu üst düzey yönetici 
ve büyümeden sorumlu üst düzey yönetici) bulunan kişilerden oluşuyordu ve neredeyse yarısı diğer üst düzey roller arasında eşit 
dağılıma sahipti. 

Tüm işletmelerin (kamu sektörü haricinde) yıllık gelirleri en az 500 milyon ABD doları iken %73 kadarının 1 milyar ABD doları üzerindeydi.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi ise Mayıs 2021’de 19 ülkeden 18 yaş ve üzerindeki 11.500 küresel tüketiciyi hedefledi. 
Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Güney Afrika, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya, İrlanda, Fransa, 

İspanya, Türkiye, İsviçre, Danimarka, Portekiz, Japonya, Hindistan ve Çin bulunuyordu.

Ayrıca 2021 yılı içerisinde halihazırda veya önceden pazarlamadan veya müşteri deneyiminden sorumlu üst düzey yönetici rollerinde bulunan 
18 yöneticiyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Bu rapora dahil olan trendlerin ortaya çıkarılmasında onların içgörüleri esas 
alınmıştır.

7
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1. Kelly Blum and Gloria Omale, “Gartner Says Marketing Budgets Have 
Plummeted to 6.4% of Overall Company Revenue” (Gartner, Pazarlama 
Bütçelerinin Genel Şirket Gelirinin %6,4’üne Düştüğünü Söyledi) Gartner, 
14 Temmuz 2021. 

DİPNOTLAR
Jennifer Veenstra | jveenstra@deloitte.com
Jennifer Veenstra, Deloitte Küresel CMO Programının yönetici lideridir. CMO liderliğine özellikle müşteri deneyimi, 
strateji yönlendirme ve dijital dönüşüm açısından odaklanmaktadır. Veenstra, CMO’ların kurumların gelişmesini 
sağlamalarına ve müşterilerin bir amaç etrafında bağlantı kurmasına yardımcı olmak için çeşitli sektörel alanlarda 
çalışmaktadır. Deloitte Müşteri Deneyiminin dönüştürülmesine liderlik etmiştir.

Stacy Kemp | stkemp@deloitte.com
Stacy Kemp, inovasyon, stratejik müşteri deneyiminin ve operasyonların dönüştürülmesi, sıra dışı kişisel gelişim ve 
öngörülü liderlik ile önemli ticari değer yaratan, Deloitte Consulting LLP yöneticilerinden biridir. Kemp, Küresel 100 
Endeksindeki müşterilerle çalışmakta olup dijital alandaki erken aşama girişimci bir organizasyonu yönetmiştir. Ayrıca 
zekayı ve uygulanabilirliği eşit ölçüde dikkate alarak yeni nesil stratejiler oluşturmakta ve yenilikçi ürün ve hizmetler 
geliştirmektedir.

Barbara Venneman | bvenneman@deloitte.com
Barbara Venneman, Deloitte Digital’in Küresel Reklamcılık, Pazarlama ve Ticaret lideridir. Kişiler, sistemler, veriler ve 
ürünler arasında bağlantılar kurarak markaların müşterilere odaklanmasına yardımcı olmakta, markaların müşterileri 
için daha kişisel deneyimler sunmalarını sağlamaktadır,. Venneman müşteri kazanma, etkileşim, hizmet ve müşterileri 
tutma gibi hedeflenen segmentlerde duygusal deneyimler sunmak için verilere dayalı yaratıcı ve bilişsel ağın yanı sıra 
müşteri verilerini kullanarak müşteri yaşam boyu değerini artırmaya odaklanır.

Tim Murphy | timurphy@deloitte.com
Tim Murphy, Deloitte CMO Programına yönelik Araştırma ve İçgörüler direktörüdür. Deloitte Services LP’de bir 
araştırmacı ve analitik bilimci olarak gelişmekte olan pazarlama trendlerine ve üst yöneticiler arasındaki CMO 
dinamiklerine odaklı çalışmalarını yürütmektedir.

YAZARLAR HAKKINDA

Giriş



9

2022 Küresel Pazarlama Trendleri 



10

Amaç ile büyümek
Markalar bütüncül bir amaç yoluyla nasıl 
rekabetçi üstünlük kazanabilir
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İşletmelerin amacının en yüksek karın 
elde edilmesinden öteye geçmesi gerektiği 
beklentisi giderek daha yaygın hale geliyor. 
2021 Edelman Güven Barometresi 
bulgularına göre tüketicilerin %68’i 
şirketleri değişime zorlayacak güce 
sahip olduklarına inanıyor, 
insanların %86’sı ise CEO’ların 
toplumsal sorunlarla ilgili görüş 
belirtmelerini bekliyor1. Daha 
eşitlikçi bir dünya oluşturmak, 
net sıfır emisyona ulaşmak ya da 
tüketici gizliliğini korumak olsun, 
birçok işletme neden var olduklarını ve 
karlılık dışında nasıl bir etki bıraktıklarını 
farklı bir şekilde tanımlıyor. Çoğu için sahip 
oldukları “amaç” işlerinin büyük bir kısmını 
yönlendiriyor ve operasyonlarda dahi, arzunun 
ötesine geçmiş ve stratejik öncelik kazanmış 
durumda. 

Birçok işletme neden 
karlılığın ötesinde bir 
amaçla var olduklarını 
yeniden tanımlıyor, 
bu onları ürünün 
sunulmasından 
çalışanlara ve toplum 
katılımına kadar her 
şeyi yeniden düşünmeye 
zorluyor. Pazarlamanın 
amaç içerisinde oynadığı 
rol nedir?

Hızlı büyüyen markalar amacı

çalışanların karar 
vermesinde bir kılavuz 
olarak görüyor

oranında 



12

Amacın öncelikler listesinde üst sıraya çıkması ile işletmeler ürün 
teslimatından çalışanlara verilen marka mesajlarına ve toplum 
katılımı stratejilerine kadar her şeyi yeniden düşündükleri için bu 
durum elbette karmaşıklığa yol açıyor. Tüm bunları yönetmek ve 
hangi markaları seçecekleri üzerine tartışan tüketicilerle uyumlu 
olmak kolay bir iş değil. 

Amaç: Yeni büyüme
Yine de sormaya değer, tüketiciler gerçekten satın alma kararlarını 
bir markanın neyi temsil ettiğine dayanarak mı veriyor? Konuya 
şüpheyle yaklaşanlar, insanlar bu sorunları önemsiyor olsa da, 
fiyat gibi daha geleneksel satın alma ölçütlerinin hala geçerli 
olduğunu düşünebilir. 

Küresel düzeyde 11.500 tüketici ile yaptığımız araştırmada 
şüphecilerin haklı olabileceğini tespit ettik. Sekiz farklı kategori 
üzerinden (otomotiv, seyahat, giyim ve ayakkabı, güzellik ve kişisel 
bakım, ev aletleri, mobilya, elektronik ve bankacılık) insanlara 
neden belirli bir markayı satın almayı seçtiklerini sorduğumuzda, 
%61 ila %86 oranında (bu demektir ki iki nedenden en az 
biri neredeyse her defasında görüldü) fiyat ve kalite tüm 
kategorilerde ilk üç sırayı aldı. 

Eğer bu noktada dursaydık, insanların son ürün teslimatı dışındaki 
konuları önemsemelerine rağmen çoğunlukla cüzdanlarına göre 
farklı karar verdikleri tahmininde bulunurduk. Fakat hikayenin 
devamı da var. 

Daha derinlemesine incelediğimizde, bir dizi alanda 
insanların fiyat ve kalite dışında başka ölçütleri 
önemsediğini görüyoruz, fakat farklılık nüanslarda 
gerçekleşiyor. Örneğin, şu bilgilere ulaştık:

• 25 yaş ve altında olan tüketicilerin üçte biri güzellik 
ve kişisel bakım ürünleri alımlarında sürdürülebilirliği 
birincil ölçüt olarak görüyor.

• Bankacılık kararları için ise tüketicilerin neredeyse 
dörtte biri veri gizliliğini çalışacakları kurumu 
belirlemekte kilit gereklilik olarak vurguluyor. 
İlaveten, veri gizliliği çevresinde B2B alanında 
tümüyle yeni iş modellerinin belirdiğini görüyoruz. 
Örneğin, OneTrust isimli kurumsal platform şirketi 
Fortune 500 şirketlerinin yarısıyla gizlilik, güvenlik, veri 
yönetimi, yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyumluluk (GRC), 
üçüncü taraf riski, etik ve uyumluluk ve Çevresel, Sosyal ve 
Kurumsal Yönetişim (ESG) programları kapsamında çevik 
programlar uygulayarak “güveni işlevselleştirmek” için 
çalışıyor.2 

• ABD’de tüketicilerin %48’i sosyal adaletsizliklere değinmeyi 
taahhüt eden markalara daha bağlı olduklarını belirtiyor (daha 
fazla bilgi için “Kapsayıcı pazarlama” trendimize bakın).

Bunlar birlikte değerlendirildiğinde açıkça bir temanın doğduğunu 
görüyoruz: Her ne kadar tüm markaların fiyat ve kalite 
kriterlerinde iyi performans göstermeleri gerekse de, bu iki kriter 
büyük ölçüde emtialaşmış özellikler ya da masadaki oyunun 
kuralları niteliğindedir, farklılaştırıcı unsurlar değildir. Bu durumda 
amaç ile bağıntılı faktörler dahil olmak üzere diğer ölçütler 
rekabette farklılaşmayı sağlar. Kısaca amaç daha kişisel ve özgün 
bir çabadır. 

Markalar kime hizmet ettiklerini ve söz konusu bireylerin spesifik 
olarak neye önem verdiğini bildiğinde, amaçlarını bir rekabetçi 
üstünlük şeklinde konumlandırabilirler ve daha da önemlisi söz 
konusu tüketicilerin beklediği yönde hareket edebilirler. 

Dahası, amaçlarına odaklanan markaların bu rekabetçi üstünlüğü 
kazandıklarına dair bulgular da var. 1.099 küresel yöneticiyle 
yaptığımız ankette hızlı büyüyen markaların (yıllık %10 veya daha 
fazla büyüme) yavaş büyüyen benzerlerinden amaçlarını aksiyona 
çevirmek noktasında önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koyduk: 
Onlar amaç konusuna daha bütüncül bakıyorlar. Bu bütüncül 
amaçlar insanların gerçekten önemsediği hususlara bağlı kalırken, 
tüm paydaşlar üzerinde daha adaletli ve kucaklayıcı yeni bir 
büyüme şekli yakalıyor. 

Biz işletmelerin ve pazarlama profesyonellerinin bu hızlı büyüyen 
markaların yol haritasını nasıl izleyebileceğini ve markanın pazara 
özgün bir amaç sunmasına yardımcı olmak için müşterinin sesini 
işletmenin içinde nasıl duyurabileceğini araştırıyoruz.

Amaç ile büyümek

Bu bütüncül amaçlar insanların 
gerçekten önemsediği 
hususlara bağlı kalırken, tüm 
paydaşlar üzerinde daha 
adaletli ve kucaklayıcı yeni bir 
büyüme şekli yakalıyor.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Kapsayici-pazarlama-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Bütüncül bir amaçla 
büyümek
Hızlı büyüyen markalar amacı nasıl daha bütüncül olarak 
etkinleştiriyor? Yüksek büyüme ve düşük büyüme göstergelerine 
sahip markalar amacı benzer oranlarda ürün ve hizmet 
sunulması için bir ilham kaynağı (sırasıyla %66’ya karşı %71) olarak 
değerlendirse de, hızlı büyüyen markalar amacı %66 oranında 
çalışanların karar vermesinde bir kılavuz olarak görürken, %41 
amacın daha çok kurumsal sosyal sorumluluk yatırım stratejisini 
yönlendirdiğini (şekil 1) düşünüyor. 

Dahası, yüksek büyüme oranına sahip markalar güvenilirliğe 
prim verirken, %93 kadarı amaç beyanlarıyla bağlantılı olarak 
anahtar performans göstergeleri oluşturduklarını belirtiyor 
(daralan kuruluşlarda bu oran %72 ile sınırlı). Söz konusu ölçütlere, 
ürün portföyü ölçümleriyle (%50) ilgili olanlar; çeşitlilik, eşitlik ve 
kapsayıcılık (%47) ve çalışan değerlendirme süreci (%44) dahildir.

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Not: N=1,039 ve kamu sektörü yanıtlarını içermez.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

ŞEKİL 1

Hızlı büyüyen markalar kurumun her yerinde amaca öncelik veriyor
Sizce, aşağıdaki ifadelerden hangileri şirketin amacının kuruluşunuz için ne anlama geldiğini yansıtıyor?

Organizasyonun 
ürün ve hizmet 
sunumuna ilham 
kaynağı olan

Kurumsal sosyal 
sorumluluk yatırım 
stratejisini yönlendiren

Çalışanların karar 
vermesinde kılavuz 
birtakım değerleri 
ifade eden

Marka mesajı 
için gerekli

Pozitif  büyüme

+%10%42

%36

%58

%35

%58

%41
%71

%66

Negatif büyüme
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Amacı aksiyona 
dönüştürmek
Markalar, amacı bir rekabetçi üstünlük olarak konumlandırmak 
için tüketici ve yönetici çalışmalarımızdan elde edilen içgörülere 
dayanarak aşağıdaki eylemleri göz önünde bulundurabilirler.

• Sürece organizasyonun “değerleri” ile başlayın ve 
sonra paydaş değerleri ile bunları rafine edin. Bir 
işletmeyi tanımlayan çok sayıda iç faktör olabilir—değerler, 
şirketin tarihçesi ve daha düşük ölçütte, sunulan ürünler 
ve hizmetler— ve bunlar da amacına zemin teşkil eder. Ne 
var ki paydaşların beklentileri ve değerleri de bu amacı 
şekillendirebilir ve tüketici anketimizin gösterdiği gibi farklı 
makro sorunlar spesifik gruplar ve segmentler nezdinde 
değişkenlik gösterebilir. 

Fransa merkezli güzellik ve kişisel bakım markası Yves 
Rocher’in Küresel CEO’su Guy Flament, markanın “İnsanları 
doğaya yeniden bağlama” amacını aynı adlı kurucusunun 
görüşlerinden aldığını söylüyor.3  “Kurucumuz insanlığın 
doğa olmazsa yok olacağına ikna olmuştu. Buradaki olay 
doğayı sömürmemek; fakat hayatlarımızı doğa ile simbiyotik 
hale getirmektir.” Bu nedenle Yves Rocher’in tüm ürün ve 
deneyimleri, çalışanlardan müşterilere ve üreticilere kadar 
tüm paydaşları bu kılavuz amacı daha iyi anlamaları ve 
bağlantı kurmaları için güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. 

İşletmeler, somut bir etki oluşturmak için hangi sorunlara 
odaklanmaları gerektiğine karar verirken güçlü yönlerini 
dikkate alabilirler. Bu onları etki oluşturabilecekleri kadar 
donanıma sahip olmadıkları sorunlara çok fazla eğilmekten 
korur.

• Amaç, kuruluşun genelinde iş birliğini ve güvenilir 
olmayı gerektirir. Hızlı büyüyen markalar ürün 
teslimatından, çalışanların değerlendirilmesi sürecine 
kadar amaçlarını daha sıklıkla ölçerler. Anahtar performans 
göstergeleri markanın amacını sürekli olarak önde ve 
merkezde tutmasını sağlamasına yardımcı olabilir ve bu 
amacı işletmenin tamamında aynı seviyeye yerleştirir. Keds’in 
önceki pazarlama üst düzey yöneticisi (CMO) Emily Culp, 
şirketlerin paydaşlar nezdinde amacını nasıl hayata geçirdiğini 
doğru şekilde anlayabilmeleri için “alçakgönüllü olmak ve 
gerektiğinde bir adım geride durup, her temas noktasını ele 
almak gerekir, bu depo çalışanlarınıza sormak demektir, eğer 
hizmet ve mal üreticisi iseniz bu sosyal medya yorumlarını ve 
çağrı merkezi dökümlerini tümüyle okumayı gerektirir” diye 
belirtiyor.4 

• CMO’lar amacı ve müşteri deneyimini bağdaştırır. UPS 
Vakfı’nın eski Kurumsal İlişkiler bölümü başkanı ve United 
Way’in pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Lisa 
Bowman şöyle açıklıyor: “Pazarlama yöneticisinin kesinlikle 
nedenin tanımlanmasında rolü var çünkü neden markanın 
mutlak ruhudur.”5 Pazarlamadan sorumlu üst düzey 
yöneticiler (CMO’lar) müşterinin sesini işletmede duyurmak 
ve buna karşılık müşteriyle her temas noktasına amacı 
yerleştirmek için benzersiz bir pozisyona sahiptir.  
Buna marka mesajlaşması, ürün ve hizmet sunumu ve bu 
müşteri deneyimlerini sunmaktan sorumlu çalışanlara 
rehberlik etmek dahildir. Örneğin, B2B alanında küresel bir 
teknoloji şirketi olan VMware, amacını ve misyonunu çalışanlar 
için önde ve merkezde tutmak hedefiyle, ürün kullanım 
senaryoları yoluyla ürün gruplarının her birini “kalıcı değişim 
yaratan yenilikçiliği ateşlemek” ile yakından uyumlu olmalarını 
sağlamak için değerlendirir ve bu aktivite sayesinde amacın 
aynı zamanda çalışanların her daim akıllarında olmasını 
sağlamaya yardımcı olur.6

Amaçlarının paydaşların ihtiyaçlarına ayna tuttuğundan emin 
olmak için sürekli çalışan ve bu çözümleri hayata geçiren şirketler, 
amacı bir rekabetçi üstünlüğe dönüştürebilmeyi en iyi başaranlar 
arasındalar. 

Amaç ile büyümek
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Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi 
kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde 
yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici 
ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara ve pazarlama, 
bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan 
kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla 
ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 
2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel 
tüketicinin katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için 
giriş bölümüne bakın.
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1. 2021 Edelman Trust Barometer (2021 Edelman Güven Barometresi), 
Mart 2021.

2. 29 Ağustos 2021’de OneTrust’s sitesinden erişilmiştir.

3. Mayıs ve Ağustos 2021 tarihleri arasında Küresel Pazarlama Trendleri 
araştırması sırasında gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler.

4. Ibid

5. Ibid

6. Bu örnek, Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen Küresel Pazarlama 
Trendleri derinlemesine görüşmelerde VMware’ın CMO’su Carol 
Carpenter tarafından verildi.

DİPNOTLAR

Amaç ile büyümek
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Kapsayıcı pazarlama
Gelecekteki müşterilerinizi sahicilikle kazanmak
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Hızlı büyüyen markalar, yavaş 
büyüyen benzerlerine kıyasla 
yeteneklerin elde tutulması için 
çeşitlilik odaklı temel performans 
ölçütleri oluşturmaya 

daha meyilli.
1,9 kat

Pazarlama fonksiyonu 
giderek daha fazla 
kapsayıcı reklamcılığa 
odaklanırken, zamanla 
daha fazla çeşitlilik 
kazanan tüketiciler 
markaların verdiği 
sözleri tutmalarını 
bekliyor. Pazarlamanın 
bunu yapabileceği üç 
yöntemi öğrenin.

Yalnızca bir gün içinde, uyanık oldukları saat 
aralığında tüketiciler 10.000’e kadar reklama 
maruz kalıyor.1 Tüketiciler ve özellikle en genç 
kuşaklar bu mesajlardan sadece sezon sonu 
indirimiyle ilgili detaylardan fazlasını bekliyor. 
Bunun yerine bir markanın hem halka açık 
olarak hem de kamera arkasında çeşitliliği 
ve kapsayıcılığı destekleyip desteklemediğini 
sorguluyorlar. Bu odaklanma her geçen gün 
markalar için daha fazla önem kazanıyor.
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Tüketici evreni örneğin ırk, etnik köken, cinsiyet veya yetenek 
farklılıkları ile çeşitlilik kazandıkça, gelecekteki müşterileriyle 
etkin bir bağ kurmak isteyen markaların mesajlarının içine farklı 
hayat hikayelerini ve deneyimleri güvenilir şekilde yansıtması 
kaçınılmaz. 11.500 küresel tüketiciyle gerçekleştirdiğimiz 
anketimizi yanıtlayanlardan en genç olanlar (18 ila 25 yaş arası) 
satın alma kararları verirken kapsayıcı reklamcılığı daha fazla 
dikkate aldılar (şekil 1). 

Dahası, ABD’deki sonuçları etnik köken ve ırk yönüyle 
incelediğimizde Asya-Pasifikli, Siyahi veya Afrikalı-Amerikalı, 
Hispanik-Amerikalı, Amerikan Yerlisi veya Alaska Yerlisi veya 
çok ırklı ya da iki ırklı olarak tanımlanıyorlarsa, yanıt verenlerin 
bir ürün veya deneyim için satın alma kararı verirken çeşitliliği 
önemle öne çıkaran bir markanın farkında olma olasılığı iki buçuk 
kat kadar daha fazlaydı. 

Fakat yalnız kapsayıcılığı veya çeşitliliği pazarlamak yeterli değil, 
çünkü sonuçlarımızın da gösterdiği gibi tüketicilerimizin %48’i 
sosyal adaletsizliklere uygulanabilir şekilde eğilmeyi taahhüt 
eden markalara daha fazla bağlılık gösteriyor. Gelecekteki 
müşterilerin bağlılıklarına hitap etmek için markaların etki 
alanlarının tamamında adil sonuçları desteklediklerini 
göstermesi gerekebilir; bunu işe alma ve elde tutma, çeşitli 
tedarikçilerden yararlanma veya farklı yeteneklere sahip 
kullanıcılar için ürünler pazarlama yoluyla yapabilirler.2  
Verilerimiz bize hızlı büyüyen markaların (yıllık gelir artışı %10’dan 
fazla olanlar) düşük büyüme oranlarına sahip rakiplerinden daha 
sıklıkla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (ÇEK) hedefleri için anahtar 
performans ölçütleri oluşturduğunu söylüyor. 

Kapsayıcı pazarlama

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ŞEKİL 1

Genç nesiller satın almayı düşündükleri zaman temsili reklamcılığa daha sıklıkla dikkat ediyor
18–25 yıl            46+ yıl
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Verilerimiz bize hızlı 
büyüyen markaların 
(yıllık gelir artışı 
%10’dan fazla olanlar) 
düşük büyüme 
oranlarına sahip 
rakiplerinden daha 
sıklıkla çeşitlilik, eşitlik 
ve kapsayıcılık (ÇEK) 
hedefleri için anahtar 
performans ölçütleri 
oluşturduğunu 
söylüyor. 

Sahicilik ile anılmak  
Bu bulgular değişen bir toplumun dış hatlarını yansıtıyor. 
Yeni ABD Nüfus Sayımı verileri son on yılda beyaz nüfusun 
tarihte ilk kez düşüş gösterdiğini ve çok ırklı, Hispanik ve Asyalı 
olarak tanımlanan insanların nüfus artışının büyük bir kısmını 
yönlendirdiğini gösteriyor.3 2021 Gallup Anketi, LGBTQ kimliğinin 
2012’de %3,5’ten 2020’de %5,6’ya yükseldiğini, ayrıca Z-kuşağında 
ise her altı kişiden birinin LGBTQ olduğunu gösteriyor.4  Dünya 
Sağlık Örgütü’nün bildirdiğine göre küresel nüfusun %15 kadarı 
bir engellilik ile yaşamlarını sürdürüyor, bu tüketici kategorisi 
temsili reklamcılıkta maalesef nadiren ele alınıyor.5   

Bu gelişmelerin birçoğu markaların genç tüketicilerle ve özellikle 
Z-kuşağıyla konuşma şeklini etkilemelidir. Öyle ki bu kuşağın 
%94’ü şirketlerin önemli sosyal sorunlara karşı bir duruş 
sergilemelerini bekliyor ve %90’ı ise topluma faydalı ürünleri satın 
almaya daha istekli olduklarını belirtiyor.6  

Eğer markalar ÇEK değerlerini ayakta tutmak için samimi ve 
bütüncül bir çaba içinde değilse Z-kuşağı bunu fark edecektir; bu 
gençlerle bağ kurmak aynı zamanda sahicilik de gerektiriyor. 

Anlaşıldığı üzere sosyal eşitsizliklerle mücadele etme taahhüdü 
ve ÇEK’i savunma kararlılığı aynı zamanda büyümeye açılan bir 
kapıdır. 1.000’den fazla küresel yöneticiyle yaptığımız ankette en 
hızlı büyüyen markaların tüm etki alanlarında—işgücü, pazaryeri 
ve toplum—daha yavaş büyüyen benzerlerinde olmadığı şekilde 
eşitlikçi sonuçlar elde etmeye kararlı olduğunu belirledik.7 ÇEK 
çabalarını dört boyutta istatistiksel olarak önemli bir farklılıkla 
daha bütüncül olarak ölçüyor ve bunu neredeyse tüm alanlarda 
(yavaş büyüyen işletmelere kıyasla) uyguluyorlar, bunlar: yetenek 
kazanımı, yeteneği elde tutma, marka mesajları ve toplum 
yatırımları (şekil 2).
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Örneğin, hızlı büyüyen işletmelerin %33’ü yeteneklerin 
elde tutulmasında çeşitlilik için temel performans ölçütleri 
oluştururken, bu oran daralan işletmeler için yalnızca %17’dir. 
Dahası, hızlı büyüyen işletmelerin %23’ü işe alımlarında çeşitliliği 
ölçmenin yollarını belirlerken, daralan işletmelerin sadece %15’i 
bunu gerçekleştirmiştir.

Dışarıda gösterilen çabalarda benzer farklılıklar bulunmaktadır: 
Hızlı büyüyen işletmelerin %27’si toplum yatırımları için eşitlik 
ölçütleri oluşturmuştur (daralan işletmelerde bu oran %18’dir) ve 
hızlı büyüyen işletmelerin %38’i marka mesajları kampanyaları 
için benzer ölçütler belirlemiştir (daralan işletmelerde bu oran 
%30’dur). 

Pazarlama profesyonelleri için sevindirici olan, işletmelerin üst 
düzey yönetimi içerisinde bu konunun bir sahiplenicisi olmasıdır. 
2021 Fortune/Deloitte CEO anketi ’ne göre, CEO’ların %94’ü 
ÇEK’in kişisel bir stratejik öncelik olduğunu belirtirken, %90’ı 
işletmelerinin bu konuda lider olmayı arzuladığını belirtmiştir.8 

Kapsayıcı pazarlama

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ŞEKİL 2

Hızlı büyüyen markalar ÇEK girişimlerini nasıl ölçüyor?

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/ceo-survey.html
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Pazarlama profesyonelleri 
işletme içinde ve dışında 
eşitliği nasıl artırabilir
Temelde tüketiciler kendilerini ve kendi değerlerini temsil eden 
markaları desteklemek ister. ÇEK çalışmalarını temel bir öncelik 
haline getiren işletmeler, sahne arkasında olduğu kadar kamera 
önünde de temsil edilmeyi öne çıkarmanın aynı derecede önemli 
olduğunun farkındadır. 

Pazarlama profesyonelleri eşitliği nasıl artırabilir? Bir işletmenin 
ekosistemi içerisinde bunu yapmanın çok sayıda yolu vardır; 
fakat biz üç temel unsurun öne çıktığına inanıyoruz:

• Ekiplerin ve tedarikçilerin pazarınızı doğru 
yansıttığından emin olun. Hizmet verdikleri pazarları 
yakından yansıtan içerideki ve dışarıdaki ekipler, marka 
ve ulaşmayı arzu ettikleri tüketiciler arasındaki kültürel 
ve demografik mesafeyi azaltabilirler. Frito Lay şirketinde 
portföy pazarlama, ortaklıklar ve medyadan sorumlu kıdemli 
başkan yardımcısı Marissa Solis, “Yalnızca şirket içinde kimi 
işe aldığımız değil, kiminle çalıştığımız da önemli” diyor.9  
“Sektörde etki uyandırmak ve mesajlarımızı güvenilir bir 
şekilde nasıl ilettiğimiz konusunda kültürel bağıntı kurmak 
için çok çeşitli içerik yaratıcıları, ajanslar, yönetmenler ve 
yapımcılarla çalıştığımızdan emin olmak istiyoruz.” 

• Farklı sesleri yeniden organizasyona getirin. Pazarlama 
üst düzey yöneticileri (CMO’lar) genellikle müşteriyle 
ilk temasta bulunan hat olduklarından ellerindeki bu 

etki uyandırma pozisyonunu süreklilik içinde yeterince 
temsil edilmeyen toplulukların ihtiyaçlarını takip etmek 
ve işletmelerine getirmekle ve bu sesler ile yüzleri 
kampanyalarında kullanmakla sorumludur. Örneğin, güzellik 
ve kişisel bakım alanında küresel bir marka olan Avon, 
pandemi sırasında onları en çok hangi sorunların etkilediğini 
anlamak için dünya genelinde 8.000 kadınla anket yaptı. 
Avon pandemi sırasında %41’in güvenini kaybettiğini fark 
ettiğinde “My Story Matters” (Hikayem Fark Yaratır) platformu 
için farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli ırk, etnik köken ve 
yetenek sergileyen modelle ortaklık kurdu.10  

• Taahhütleriniz ölçülebilir olsun. Sonuç olarak hiçbir mesaj 
bir markanın samimiyetsiz olarak etiketlenmesi durumunda 
bu güçlüğün üstesinden gelmesine yardımcı olamaz. Bunu 
çözmenin bir yolu ÇEK hedeflerinizin sadece işaretlenmesi 
gereken bir kutu olarak kalmaması, aynı zamanda gerçek 
ölçülebilir sonuçlar yaratmasını sağlamaktır. Scotiabank 
küresel pazarlama üst düzey yöneticisi (CMO) Laura Curtis 
Ferrera için, yapay zeka (AI) mesajlaşmanın denetlenmesine 
ve her zaman güvenilirliğin temin edilmesine yardım ediyor. 
“Biz gerçekten her seviyede temsil edilmeye, tasarım yoluyla 
kapsayıcılığa yatırım yapıyoruz” diyor. “Bunu manuel olarak 
yapmaya çalıştık fakat bu gerçekten zaman alıcı ve bazı şeyler 
gözünüzden kaçabilir. Bir insanı dahil ettiğinizde sürece 
önyargı ekliyorsunuz. Artık bunu yapay zeka kullanarak 
yapıyoruz, bununla birlikte asıl iş unvanı ‘tasarımdan itibaren 
kapsayıcılık yönetimi’ olan bir çalışanımız var.”11 

Nihayetinde gelecek nesiller ve çeşitlilik içeren toplumların 
artan nüfusları daha fazlasını bekliyor. Hızlı büyüyen markalar 
ekiplerinin yapısı ve ulaşmayı arzuladıkları pazarlar arasındaki 
kültürel ve demografik mesafeyi azaltıyor. Pazarlama 
profesyonelleri işletmelerine sadece mesajlarını şekillendirmede 
yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir şirketin daha eşitlikçi, 
çeşitlik içeren ve kapsayıcı bir organizasyona dönüşümünü 
destekleyebilir ve bu sayede marka mesajlarına güvenilirlik 
dayanağı oluşturabilir.  

Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi 
kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde 
yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici 
ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara ve pazarlama, 
bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan 
kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla 
ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 
2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel 
tüketicinin katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için 
giriş bölümüne bakın.
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YAZARLAR HAKKINDA

Kapsayıcı pazarlama
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Akıllı-yaratıcı motoru 
geliştirmek
Alışılmadık yetenek stratejileri pazarlamayı 
müşteriye nasıl yakınlaştırabilir
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Pazarlama bir zamanlar kreatiflerin alanı 
olarak bilinirdi; fakat büyük veri ve yapay 
zekanın yükselmesi bu mesleğe olan 
talebi değiştirdi. Artık pazarlama 
profesyonelleri müşterileri hakkında 
en incelikli içgörüleri ortaya 
çıkarmayı ve marka mesajlarını 
onların günlük yaşantılarındaki bu 
anlarla bağdaştırmayı hedefliyor. 
Benzer şekilde pazarlama 
profesyonellerinin bu içgörüleri 
amaçtan müşteri veri stratejilerine 
kadar her şeyi canlandırmaya yardımcı 
olması için kuruluşa kazandırabilecekleri 
yönünde artan bir beklenti var (daha fazla bilgi 
için “Amaç ile büyümek” ve “İnsan odaklı veri 
deneyimi tasarımı” hakkındaki trendlerimize 
bakın).  

100%

0%

63%’ü

Üniversite 
mezunu 
çalışanların 

uzaktan 
çalışıyor

Veriler müşteri 
stratejileri için 
daha fazla önem 
kazandıkça, pazarlama 
profesyonelleri daha 
fazla analitik beceriye 
sahip olanları işe alma 
eğiliminde oluyor. Yeni 
pazarlama yetenek 
stratejileri yaratıcı kısmı 
korurken bu değişime 
nasıl olanak tanıyor? 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Amac-ile-buyumek-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Insan-odakli-veri-deneyimi-tasarimi-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Insan-odakli-veri-deneyimi-tasarimi-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ŞEKİL 1

Pazarlama üst düzey yöneticileri (CMO’lar) çoğu zaman analitik uzmanlığı yaratıcı uzmanlığın ötesinde 
önemli bir beceri olarak tanımlıyor

Analitik uzmanlık           Yaratıcı uzmanlık

Veri yoğunluğunun üssel olarak arttığı bu ortamda pazarlama 
profesyonellerinin daha analitik becerilere sahip kişileri işe 
alma eğiliminde olduğunu görüyoruz. 556 küresel pazarlama 
üst düzey yöneticisi (CMO) ile yaptığımız ankette onlardan en 
yüksek performans gösteren çalışanlarının en iyi becerilerini 
tanımlamalarını istedik, her sektörde analitik uzmanlık neredeyse 
yaratıcı becerileri az farkla geride bıraktı ki 10 yıl öncesinde bu 
neredeyse hiç duyulmamış bir şeydi (şekil 1)! 

Kanada’nın önde gelen gıda ve eczane perakendecisi Loblaw 
Companies Limited şirketinde pazarlamadan sorumlu kıdemli 
başkan yardımcısı Meghan Nameth, analitik becerilerin 
öneminin neden arttığını açıklıyor: “Yaratıcılık kaynaklarımız ve 
yaratıcı düşüncenin kaynaklandığı paradigmalarımız değişiyor. 
Şimdiye kadar çalıştığım en yaratıcı insanlardan bazıları 
veri bilimcileri. Harika ajanslar ve kreatif ortaklar ile birlikte 
çalıştığım düşünülürse, bu şaşırtıcı olabilir. Fakat gerçekten 
büyük veri bilimcilerinin başardıklarının bir kısmı, benzeşmeyen 
veri noktaları gibi görünen şeyler arasında yanal bağlar 
kurmalarıdır.”1   

Fakat şüphesiz ki bu yaratıcı becerilerin, analitik ve teknik 
beceriler ile bir anda takas edilmesi anlamına gelmez. Bu daha 
çok bütünü parçaların toplamından daha büyük hale getirmek 
için veri bilimcileri, stratejistleri, programcıları ve yaratıcı 
becerileri bir araya getirmek demektir ve bu her zaman çok kolay 
değildir.

Akıllı-yaratıcı motoru geliştirmek
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Daha iş birlikçi bir zihniyete 
geçiş yapmak
Bu becerilerin bir araya getirilmesi temelde daha geniş çaplı bir 
iş birliği gerektirecektir. Bu durum aynı zamanda, doğrusal bir 
üretim programı üzerinde çalışmaya alışkın çoğu CMO için bir 
zihniyet değişikliğini mecbur kılar. Bu özellikle CMO’ları üst düzey 
yönetici meslektaşlarıyla kıyaslarken geçerlidir: Diğer yöneticiler 
iş birliğini en üst derecede öncelikli bir beceri olarak tanımlarken, 
CMO’lar buna üst düzey yöneticilerin geri kalanından daha düşük 
öncelik verdi (şekil 2).  

Müşteriye daha fazla yakınlaşma amacı ile iş birliği, içeride 
ve dışarıda kültür hızında hareket eden bir yaratıcı motorun 
geliştirilmesinde anahtar olabilir. Bu ruhla pazarlamacıların 
influencer stratejileri gibi en önemli müşteri içgörülerini 
yakalamak ve kritik anlarda müşterilerle buluşmak için nasıl daha 
çevik ekip yapıları tasarlayabileceklerini ve ilişkileri nasıl yeniden 
düşünebileceklerini tartışıyoruz.

Kaynak: Deloitte Global Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ŞEKİL 2

CMO’lar iş birliğine diğer üst düzey yönetici rollerinden daha düşük öncelik verdi 
İş birliğini en öncelikli beceri olarak tanımlayan üst düzey yöneticiler
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Akıllı-yaratıcı motoru çevik 
ekiplerle harekete geçirmek
Doğru yetenek yapısını bulmak yorucu olabilir. Bir kuruluş 
işe yaramayan bir organizasyonel yeniden yapılanmadan her 
geçtiğinde, gelecekteki değişim yönetimi girişimlerine karşı direnç 
artabilir. 

Devasa dönüşümlere odaklanmak yerine yalın bir hedef etrafında 
daha küçük ve daha çevik değişimler yapmak asıl cevap olabilir. 
Nameth organizasyonel yapıda farklı becerilerin tek bir problemi 
çözmek için bir araya getirildiği bir yaklaşıma inanıyor: 

Yapısal bir bakış açısından, yanal düşünmeyi öğretmek 
gerçekten zor; buna doğal olarak sahip değilseniz 
telafi etmenin bir yolu bir problem üzerinde farklı 
düşünceler edinebilmek için bir veri bilimi uzmanı, bir 
veri mühendisliği ekibi, grafik tasarımcılar ve bir talep 
oluşturma ekibini bağlantılı hale getirdiğiniz ‘kozalar’ 
oluşturmaktır. Eğer hedefiniz perakende ortamınıza daha 
fazla müşteri çekmek ise, yol üzerinde onların yolculuğunu 
değiştirecek tüm işaretler ya da önemli anlar nelerdir?2

Loblaw için bu hedef örneğin kendi perakende mağazalarına 
girilmesinde değişen değerlendirme hususlarını anlamak olabilir: 
“Bu eğer [müşteriler] farklı bir mağazaya gidiyorsa, onlara bir 
reklam aracılığıyla daha iyi fiyatlandırma yaptığımızın hatırlatılması 
ya da bir mağazanın konumunu ararken dijital olarak müdahale 
anlamına gelebilir.”

Bir diğer komplikasyon ise küresel tutarlılığı sağlayabilmektir. 
Hollanda merkezli finans firması Aegon’un iletişim sorumlusu 
Nanne Bos’a göre, “Küresel pazarlamaya yönelik en etkili ve 
gelecekteki değişimlerden etkilenmeyen yaklaşım, merkezi olan 
ya da olmayan değil, esnekliğe izin verirken pazarlar arasında 
tutarlılığı artırmaktır.”3 Bos, bunun “bir yerel müşteri deneyimi 
ekibinin yalnızca tasarım unsurlarını karşıdan yüklemesine 
değil, aynı zamanda diğer pazarların da bunları kullanabilmesi 
için karşıya yüklemesine izin veren küresel bir tasarım merkezi 
kurmak” yoluyla başarılabileceğini belirtiyor.”

Ajans ve influencer:  
Kültür hızında kreatif
Birçok marka için ajanslar kreatif yönetimin 
merkezindedir. Fakat birçok ajans, çok 
çeşitli müşterilerle çalıştığı için üretilen 
çalışmalar bazen özel ısmarlama 
olmaktan daha çok metalaşmış hissi 
verir.4 Sosyal influencer tam da 
bu zamanda bir “kurtarıcı” ürün 
sözcüsü olarak hayatlarımıza dahil 
olmuştur; bu kişiler hem ürünlere 
hem de müşterilere neredeyse 
herkesten daha yakındır. 

Markalar öngörüsüz bir bakış açısıyla bu bireyleri sadece ürün 
gözden geçirenler olarak görmemelidir. Aslında onlar kreatif 
ajansların bir sonraki benzerleri olabilirler. Siz bu satırları 
okurken bir eğlence şirketi hedef demografisindeki tanınmış bir 
influencer’a brifing veriyor ve ondan kreatif içeriğin geliştirilmesine 
yardımcı olmasını istiyor olabilir.5 Bu, ilişkiyi “influencer”dan, 
“kreatör”e taşımak ve söz konusu bireyleri daha büyük kreatif 
meseleler üzerinde çalışmak üzere markanın merkezine 
yerleştirmek anlamına gelir. Bunun Sims 4’te oyuncuların en hızlı 
100 (dijital) bebeği kimin üretebileceğini görmek için birbirleriyle 
yarıştığı sosyal influencer etkisi altında “100 bebek mücadelesi” 
ile nasıl gerçekleştiğini gördük.6 Esasen influencer’lar sadece 
ürünü incelemediler; kullanıcı davranışına da etki ettiler. Markalar 
da sosyal meydan okumalar yoluyla ve kreatif brifingler vererek 
marka-influencer ilişkilerini genişletebilir.

Avustralya merkezli ANZ Bank’ta pazarlama ve marka 
stratejisi başkanı Kjetil Undhjem, influencer 

stratejilerinden bahsederken, “Sadece ünlü 
oldukları için [influencer] seçemezsiniz; 

bu ilgiye ve takipçi kitlesine sahip 
olan birini seçmelisiniz ve ardından 

onlara söz konusu içeriği nasıl 
oluşturdukları konusunda biraz 
özgürlük tanımalısınız.”7 diyor. 
Bu onların mali gidişat gibi ana 
konulardan haberdar olmaları 
anlamına da geliyor.

Akıllı-yaratıcı motoru geliştirmek
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Dahası, influencer ajanslarının çok hızlı büyüdüğü Çin gibi bazı 
ülkelerde influencer pazarlama sektörü dünyanın büyük bir 
kısmından yıllarca ileri durumda.8 Küresel sosyal medya platformu 
TikTok yakın zamanda, influencer kişilerin “markalara stratejik 
danışmanlık yaptığı” “kreatör kampları”na ev sahipliği yapmaya 
başladı.”9

Beceri boşluğunu 
doldurmak için uzaktan 
çalışan işgücünü entegre 
etmek 
En iyi tasarlanmış ekiplerin bile başarılı olmak için uygun 
deneyimlere ve becerilere sahip olmaları gerekir. Uzaktan 
çalışan 11.500 küresel katılımcıyla yaptığımız ankette çalışanların 
%63’ünün üniversite eğitimli olması ile birlikte pazarlamacılar bu 
dijital-fiziksel (hibrit) iş yapısını başarılı kılmak için hem fırsatlar 
hem de kararlar ile karşı karşıya.

Bakış açısını genişletmek  
Çevrimiçi kozmetik şirketi Yonique Products’ta CMO olarak görevli 
Steve Carlile uzaktan çalışmadaki artışın, markanın yeteneklerden 
yararlanma şeklini şirketin stratejik avantaj sağlayacağı biçimde 
nasıl kalıcı olarak değiştirdiğini gördü.10 Avantajlar arasında, 
özel becerilere erişim, daha çeşitli bir işgücü oluşturma ve çoğu 
durumda çalışanları coğrafi olarak iş ortaklarına ve tedarikçilere 

yakınlaştırma sayılabilir. Carlile şöyle açıklıyor: “Doğru yeteneği 
bulabiliyorduk ve coğrafi kapsama alanımızı genişlettiğimizde 
bunu bilerek yapıyorduk.”  

Utah merkezli Younique uzaktan çalışan işgücü aracılığıyla Ar-Ge 
ve ürün pazarlama fonksiyonlarını geliştirmeyi başardı. Bununla 
birlikte, ABD doğu kıyısı ve Avrupa merkezli üretim ortaklarıyla 
Younique, “üretim ortaklarıyla yakın ilişki kurabilmek için” bir Ar-
Ge yöneticisini işe aldı. Utah her ne kadar homojen bir nüfusa 
sahip olsa da, çeşitlilik açısından Younique, hizmet sunduğu 
müşterilerini daha iyi yansıtan, kültürel bağlar kurmaya çalışırken 
giderek artan bir öneme sahip, daha fazla temsil kabiliyeti olan bir 
yetenek tabanı oluşturabildi.

Hibrit çalışma modelini optimize etmek 
Uzaktan çalışma devam ederken, hibrit kavramı düşünülmesi 
gereken yeni bir unsur sunuyor. Sağlık sigortası şirketi Anthem’in 
CMO’su Bill Beck kişisel iş birliği için stratejik çalışmanın önemli 
kısımlarını bir araya getirmenin gücünün farkını görüyor. Örneğin, 
Anthem yeni bir kreatif platform tasarlarken, Beck ekibin bir 
araya gelip platform uygulamasının projenin gelişimi için kilit bir 
dönüm noktası olduğunu düşündükleri anı hatırlıyor. Beck, “Bu 
bana sadece birlik içinde olmanın önemini hatırlatıyor, özellikle bir 
pazarlama profesyoneli olarak kreatif yönden yüz yüze bir işbirliği 
bizim hibrit modeli benimsediğimiz noktadır.”11 diyor. 

CMO için bu aslında organizasyonel bir yeniden yapılanmadan 
daha çok kültürel bir değişim, çünkü pazarlama profesyonellerinin 
dinamik kreatifin kilidini açan ortak hedeflere doğru nasıl 
çalıştıklarını yeniden şekillendiriyor. 

Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi 
kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde 
yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici 
ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara ve pazarlama, 
bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan 
kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla 
ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 
2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel 
tüketicinin katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için 
giriş bölümüne bakın.
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Çerezsiz bir dünyada 
müşterilerle buluşmak
Hızla değişen dijital dünyada büyümeyi 
hedefleyen liderler pazarlama ve veri 
stratejisini nasıl yeniden değerlendiriyor.
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Hızlı büyüyen şirketlerin

birinci taraf veri 
stratejisine geçerken, 

%61’i

daralan şirketlerin yalnızca 

aynı şeyi söylüyor.

%40’ı

Geçtiğimiz on yıl içerisinde pazarlama profesyonelleri, marka-müşteri ilişkisini güçlendirmek 
için dijital dünyada denemeler yapıyorlardı. Örneğin, sosyal kanalların yaygınlaşması, pazarlama 
profesyonellerinin hem işletmeden tüketiciye hem de işletmeden işletmeye, kendi alanlarında 
müşterileriyle nasıl etkileşime girdiğini değiştirdi.  Bununla birlikte, büyük veri ve yapay zeka 
alanındaki gelişmeler pazarlama profesyonellerinin müşterileri daha iyi hedeflemesine ve 
mesajlarını iletmesine ve daha da önemlisi bu yaklaşımların etkinliğini ölçmelerine olanak sağladı. 
Bu ilerlemelerin temeli ise, üçüncü taraf çerezleridir (üçüncü taraf sitelerden alınan ve kullanılan 
veriler).2 

Pazarlama profesyonelleri, 
üçüncü taraf çerezlerin 
gittikçe kullanılamaz 
hale geldiği bir dünya 
için, birinci taraf 
veri stratejilerinden 
başlayarak nasıl hazırlık 
yapıyor?
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Artık sarkaç diğer yöne, veri gizliliğine doğru salınıyor: Tüketiciler 
ilgili reklamları beğenebilirken, aynı zamanda kişisel bilgilerinin, 
satın alma tercihlerinin ve internet tarama alışkanlıklarının nasıl 
kullanıldığı hakkında da endişeleri bulunuyor (daha fazla bilgi 
için “İnsan odaklı veri deneyimi tasarımı” trendine bakın). 
Buna karşılık, düzenlemeler sıkılaştı ve birçok web tarayıcısı ve 
teknoloji şirketi üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakıyor, hatta 
önümüzdeki dönemde bu konuda ilave değişiklikler ve kısıtlamalar 
bekleniyor. 

Üçüncü taraf çerezlerin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması, 
kaliteli potansiyel müşteriler bulmak, ürünlerini değerlendirmiş 
ancak muhtemelen uzaklaşmış olan müşterilerle yeniden 
etkileşim kurmak ve çeşitli dijital reklam kampanyalarının 
etkinliğini ölçmek dahil olmak üzere pazarlama profesyonellerinin 
müşterilerle etkin biçimde etkileşime geçme kabiliyetini çeşitli 
sebeplerle engelleyebilir.

Pazarlama kuruluşları bir yandan duyarlılık ve düzenlemelerdeki 
değişikliklere ayak uydurmaya çalışır, bir yandan da tüketicilere 
ilgili kampanyaları sunmaya devam ederken, dijitalleşmeyle 
birlikte birinci taraf verilerini kullanmaya yönelmek, onlara stratejik 
girişimlerine devam etmek yönünde yardımcı olabilir. 

Pazarlama profesyonellerinin kendi veri stratejilerini yeniden 
düşünmelerine yardımcı olmak amacıyla, hızlı büyüyen markaların 
(geçtiğimiz yıl en az %10 büyüyenler) bu sürekli gelişen veri 
ortamında nasıl hem öne geçtiklerini hem de birinci taraf kullanım 
durumlarını kendilerinden yavaş büyüyen benzerlerinden daha 
stratejik şekilde uyguladıklarını araştırmak için 1.000’den fazla 
küresel yöneticiyle yaptığımız anketten edindiğimiz içgörülere 
bakıyoruz. 

Birinci taraf veri stratejisi ilk 
öncelik
Hızlı büyüyen markalar birinci taraf veri ortamına geçişte önemli 
ölçüde öndeler. Aslında, yönetici anketimizin sonuçlarına göre hızlı 
büyüyen şirketlerin %61’i birinci taraf veri stratejisine geçerken, 
daralan şirketlerin ise yalnızca %40’ı aynı şeyi söylüyor (şekil 1). Bu 
durum, hızlı büyüyen kuruluşların hızla değişen bir ortamda acil 
olarak öne geçme ihtiyacını daha fazla fark ettiklerinin sinyalini 
veriyor olabilir. 

Küresel bir B2B teknoloji şirketi olan VMware, değişen ortamın 
önüne geçerek tam olarak bunu yapıyor.  Şirket CMO’su Carol 
Carpenter, müşterilere verileriyle daha iyi bir ajans hizmeti 
sunmak için nasıl “kurallar ve düzenlemelerin de üzerinde ve 
ötesinde küresel olarak daha tutarlı bir yaklaşım” sergilediklerini 
vurguluyor. Bu yaklaşım, yalnızca bölgeler arasında daha fazla 
tutarlılık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda VMware’i çerezsiz bir 
dünyaya hazırlamaya da yardımcı oluyor. 

Çerezsiz bir dünyada müşterilerle buluşmak

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.

%61
%52
%40

%10+ büyüme (N=375)
%1 - %10 büyüme (N=546)

Negatif büyüme (N=115)

ŞEKİL 1

Hızlı büyüyen markalar birinci taraf veri stratejilerinin 
geliştirilmesine öncülük ediyor. 
Birinci parti veri stratejisine geçiş yüzdesi 

Organizasyonunuz, 
üçüncü taraf çerezlerin 
gittikçe kullanılamaz 
hale geldiği bir dünya 
için birinci taraf veri 

stratejilerinden 
başlayarak hazırlık 

yapıyor mu?

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Insan-odakli-veri-deneyimi-tasarimi-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Hızlı büyüyen markaların pazarlamadan sorumlu üst düzey 
yöneticileri (CMO’ları) birinci taraf verilerini özellikle iki temel 
alanda, dinamik reklam optimizasyonu yoluyla kişiselleştirilmiş 
içerik sunma (%51’e karşı %36) ve programatik medya aracılığıyla 
kullanıcılara reklam sunmak için veri kullanma (%49’a karşı %29) 
alanlarında daha karmaşık yollarla kullanmak noktasında daralan 
markalara kıyasla çok önde. Alternatif olarak, daralan markalar, her 
ne kadar sektörün geri kalanından önemli ölçüde fazla olmasa da 
(şekil 2), optimize edilmiş e-posta (%68) ve tahmine dayalı/eğilim 
pazarlaması (%57) gibi daha geleneksel yöntemlerle birinci taraf 
verilerini kullanmaya daha fazla odaklanıyor.

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ŞEKİL 2

Hızlı büyüyen markaların CMO’ları daha karmaşık birinci taraf veri kullanımı çalışmalarına yöneliyor.
Birinci taraf verisi pazarlama kullanım örnekleri

Negatif büyüme %1 - %10 büyüme %10+ büyüme
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Büyüme liderlerini izleyin
Veri kullanımıyla ilgili yeniden tasarlanan bu süreç kendi içinde 
gelişen zorlukları da beraberinde getiriyor. Yine de, markanız 
birinci taraf verileri daha karmaşık yollarla kullanmaya henüz 
başlıyorsa veya bunun için hazırlık aşamasındaysa da, her 
kuruluşun bir yerden başlaması gerekir. 

Veriyi “yeniden başlatın” 
Daralan markaların çoğunda gözlemlediğimiz gibi e-postaların 
optimize edilmesi sıklıkla doğrudan birinci taraf verileriyle 
harekete geçirildiği için doğal bir başlangıç noktasıdır. Bununla 
birlikte daha kapsamlı ve uzun vadeli bir birinci taraf stratejisi 
tasarlamak genellikle veri altyapınızın daha bütüncül bir şekilde 
ele alınmasını ve çoğu zaman hem teknik hem de operasyonel 
ortamların topyekûn yeniden değerlendirilmesini gerektirir. 

Müşteri veri yaklaşımını 
yeniden ele alan kuruluşlar 
için bu şu anlama gelebilir:

• Üçüncü taraf 
çerezlere ne kadar 
bel bağladığınızı 
belirlemek.  Dijital 
alanda müşterilerinize 
nasıl ulaştığınız ve 
mesajlarınızı nasıl 
ilettiğiniz ile ilgili 
net bir çerçeve 
geliştirmek ve müşteri 

etkileşimlerinizin kaçının üçüncü taraf çerezlerine dayandığını 
değerlendirmek oldukça önemlidir. Bunun için bir yöntem, 
kuruluşun en fazla nerede üçüncü taraf çerezlerine bel 
bağladığıyla ilgili tespitte bulunabilmek için “çerez hesaplayıcı” 
kullanmaktır. 

• Yeni veri altyapısı oluşturmak. Birinci taraf veri toplama 
çalışmanızı barındırması için müşteri yolculuğu boyunca çeşitli 
veri kaynaklarını birbirine bağlamaya yardımcı olabilecek 
kapsamlı Müşteri Verisi Platformu (CDP) gibi yeterli bir altyapı 
kurmak zorunludur.  

Bu riskleri, fırsatları ve öncelikleri net bir şekilde anlamak, 
denemenin eğlenceli kısmının başlayabilmesi için üzerine inşa 
edebileceğiniz bir zemin oluşturmanıza yardım edebilir.

Tekrar tekrar deneyin
Bu bir zorluk gibi görünse de üçüncü taraf çerezlerin ortadan 

kalkması aynı zamanda 
şirketlere ve markalara kilit 
müşterileriyle ilişkilerini 
geliştirmede denemeler 
yapma olanağı sunuyor. 
Hızlı büyüyen markalarda 
gözlemlediğimiz gibi, 
bazı şirketler dinamik 
reklam optimizasyonu, 
programatik medya 
veya eğilim pazarlaması 
alanlarında çok fazla 
denemeler yapıyor. 
Bu durumu dikkate 

alarak pazarlama profesyonellerinin birinci taraf veri stratejisi 
uygulamalarında başarıyı garanti etmek için üç temel aksiyonu 
değerlendirmesi gerekmektedir:

• Daha yüksek tüketici değeri yoluyla benzersiz birinci 
taraf verileri geliştirin. Markaları için birinci taraf verileri 
geliştirmeye odaklanan pazarlama profesyonelleri, benzersiz 
veri içgörüleri ve uzun vadeli ölçümler oluşturarak bu 
müşterilere ulaşmak için daha fazla fırsat yaratabilirler. Bunu 
yapmanın bir yolu veri karşılığında değer sunmaktır. Bank of 
America’nın eski araştırma yöneticisi Mack Turner, “Müşteri 
tarafından daha eksiksiz veri profilleri oluşturuldukça veya 
buna izin verildikçe müşteri deneyiminin zenginliğinin arttığı 
bir hizmetler ekosistemi oluşturmak sorunu çözmek için 
doğru bir yaklaşım olabilir,”4 diyor.   

Markanız birinci taraf 
verileri daha karmaşık 
yollarla kullanmaya henüz 
başlıyorsa veya bunun için 
hazırlık aşamasındaysa da, 
her kuruluşun bir yerden 
başlaması gerekir. 

Çerezsiz bir dünyada müşterilerle buluşmak
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Bu ise, bağlılık programları, yapay zeka web asistanları veya 
oyunlaştırma gibi müşteri için değer yaratan girişimler yoluyla 
başarılabilir. 

• Ekosistem ortaklarıyla daha derin ilişkiler kurun. Birinci 
taraf verilerini geliştirmek için pazarlamacıların işletmenin dört 
duvarının dışına bakması gerekebilir. Teknoloji devlerinin ve 
medya yayıncılarının kendilerine ait devasa miktarda birinci 
taraf verisi bulunur. Dolayısıyla, şirket içinde veri geliştirmeyi 
desteklemek üzere, pazarlama profesyonellerinin, korunan 
verilerine ve bunlarla bağlantılı içgörülere erişmek üzere, bu 
ortaklarla ilişkilerini güçlendirmeye çalışmaları gerekmektedir. 

• Analitik becerilerinizi yeniden değerlendirin. Üçüncü 
taraf çerezler olmaksızın potansiyel müşterileri tespit etmek 
ve yeniden hedeflemek büyük olasılıkla daha az bireysellik 
içerecek. Yine de müşteri ilişkilerini kurmak, korumak 
ve derinleştirmek için şirketler analitik becerilerini ve 
hedeflemeyi nasıl kullandıklarını yeniden tasarlamalı. Örneğin, 
bireysel kullanıcıların bilgileri gerekmeksizin pazarlama 
profesyonellerine reklamlarıyla grupları hedefleme yolu 
sunabilmek amacıyla, teknoloji ve platform şirketleri şimdiden 
odak noktalarını bireylerden gruplara, futbol taraftarları veya 
örgü örenler gibi benzer ilgi alanlarına sahip insan gruplarına 
kaydırmayı öneriyor.

Pazarlama profesyonelleri önceliklendirip denemeler yaparken, 
başarıyı belirleme süreci büyük olasılıkla bir CDP’den gelen 
içgörüleri, grup analizini ve ekosistem ortaklarıyla daha 
derin ilişkileri harmanlayan çok kanallı bir ölçüm yaklaşımı 
gerektirecektir.

Yolda büyük olasılıkla daha çok engeller olacak; fakat, nihayetinde 
birinci taraf veriye geçilmesiyle şirketler kendi müşteri 
yolculuklarını daha iyi anlamayı başarabilir. Bu yüzden denemeye, 
ölçmeye ve gelişmeye devam edin ve kemerleri bağlayın!

Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Japonya, 
Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici ile anket yapıldı. Bu ankette 
CEO’lara ve pazarlama, bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel tüketicinin 
katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için giriş bölümüne bakın.
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İnsan odaklı veri 
deneyimi tasarımı
Güven artırmak için müşterilerle  
ve verileriyle etkileşim 
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Bir alışveriş uygulaması indirdiğinizde ve gizlilik politikasını kabul ettiğinizde, 
ekranınızdaki simgenin arkasındaki şirket, hakkınızda, bankacılık işlemlerini nerede 
yaptığınız, çevrimiçi satın alma eğiliminiz ve ortalama internette gezinme süreniz 
gibi bir çok şeyi öğrenebilir. 

Birinci taraf veri 
stratejisi tek başına 
yeterli değil. İnsan 
odaklı bir veri deneyimi 
tasarlamak, verilerinin 
kullanımını yararlı 
bulan ve ürkütücü bulan 
bireyler arasındaki ince 
dengeyi gözetmeyi de 
gerektiriyor.

aktif dinlemeyi 
ürkütücü buluyor

%53’ü

Tüketicilerin 



44

İnsan odaklı veri deneyimi tasarımı

Pazarlama profesyonelleri bu bilgi kırıntılarını bir çırpıda alırlar. 
Fakat tüketici verileri söz konusu olduğunda yararlılık ve maksadı 
aşan kullanım arasında hassas bir denge vardır. Coğrafi izleme, 
cihaz dinleme ve üçüncü taraf çerez tabanlı öneriler, akıllı 
teknolojinin sadece meraklı değil müdahaleci olduğu konusunda 
rahatsız edici bir his yaratabilir (daha fazla bilgi için “Çerezsiz bir 
dünyada müşterilerle buluşmak” trendimize bakın). Bunun 
sonucunda ise, insanlar markaların her hareketlerini izlediği fikrine 
giderek daha fazla karşı çıkıyor. 

Aynı zamanda müşteri verilerindeki bu bolluk, kuruluş içinde de 
bir çelişkiye yol açabilir. Bilgi güvenliğinden sorumlu üst düzey 
yönetici (CISO) öncülüğünde siber ekipler, kişisel verileri korumak 
ve gizlilik düzenlemelerine uyum göstermek için çalışırken, 
pazarlama bölümündeki çalışma arkadaşları ise aynı bilgiyi daha 
iyi müşteri deneyimleri oluşturmak ümidiyle araştırır. 

Bu durumda pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticiler (CMO) 
ve CISO’lar söz konusu verileri uygun şekilde kullanmak ve 
tüketicinin güvenini sağlamak için nasıl birlikte çalışabilir? 

Daha fazla bilgi edinmek için 19 ülkeden 11.500 küresel tüketiciyle 
anket yaptık. Onların yanıtları, verilerinin kullanımını yararlı ve 
ürkütücü bulan insanlar arasındaki dengeyi daha iyi anlamamıza 
yardımcı oluyor. 

Önce ilişkiler
Kişisel bilgilerin kullanımının güveni nasıl oluşturabileceğini veya 
zedeleyebileceğini anlamak için tüketicinin markayla ilişkisini 
dikkate alırken, aynı zamanda tüketicilerin belirli veri etkileşimlerini 
nasıl algıladıklarını inceledik. 

Anketimizde müşteri verileri kullanan 10 marka etkileşimini 
sunduk ve yanıtlayanlardan bu etkileşimi ürkütücü ile yararlı 
ölçeğinde derecelendirmelerini istedik. Bu derecelendirmeler 
daha sonra etkileşimin yararlı olacağına karar verenler ile 
ürkütücü olacağını belirtenler arasındaki fark dikkate alınarak 
(tarafsız yanıtları dahil edilmedi) bir “net yararlılık skoru” 
oluşturmak için kullanıldı. 

Örneğin, katılımcıların %68’i düzenli alışveriş yaptıkları bir 
markanın ürünler indirime girdiğinde kendilerine uyarı iletmesini 
yararlı bulduğunu söyledi. Buna karşılık %11’i bu uyarıları ürkütücü 
buldu ve bu değerlendirme %57’lik (en yüksek skor) net yararlılık 
skoru ile sonuçlandı. Yelpazenin diğer ucunda ise, insanlar 
cihazlarının onları dinlediği ortaya çıktığında olumsuz tepki 
verdi; örneğin, bir arkadaşınızla kafein ihtiyacınıza dair sohbet 
ediyorsunuz ve bunun üzerine sosyal medya akışınızda bir kahve 
reklamı görünüyor. Bu durumda %26’sı etkileşimi yararlı bulurken, 
%53’ü bu etkileşimin ürkütücü olduğunu belirtti (en düşük net 
yararlılık skorumuz %-27).

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Cerezsiz-bir-dunyada-musterilerle-bulusmak-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Cerezsiz-bir-dunyada-musterilerle-bulusmak-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ŞEKİL 1

İzleme düzeyine ve markayla ilişki durumuna dayalı net yararlılık
Net Yararlılık Skoru 

 Yalnızca kurulu ilişki                 Derinlemesine izleme ile kurulu ilişki             Yalnızca derinlemesine izleme – ilişki yok

Tüm senaryolar içerisinde bazı benzerlikler dikkatimizi çekti:

• Yerleşmiş ilişkiler hayatidir. Şu ya da bu şekilde hepimiz 
dijital olarak izleniyoruz. Fakat üçüncü taraf çerezlerinin, 
coğrafi izleme ya da cihaz dinlemenin dahil olduğu senaryoları 
sunduğumuzda tüketiciler neredeyse evrensel olarak bunları 
derinlemesine izleme yöntemleri içermeyen senaryolardan 
daha düşük derecelendirdi. Tüketicinin markayla herhangi 
bir şekilde ilişkisi olduğunu (örneğin, önceden markadan 
satın aldığını veya markaya e-posta adresini verdiğini) açıkça 
belirtmediğimizde ise, bu senaryolar için skorlar daha da 
düştü.  
 
Öte yandan, marka ilişkilerini esas alan ve derinlemesine 
izlemeden uzak duran senaryolarımızın neredeyse her 
biri müşteriler tarafından en yararlı etkileşimler olarak 
derecelendirildi. Bu ilişkiler özel bir teklif veya zamanında 
yapılan bir yeniden satın alma hatırlatıcısı gibi birtakım müşteri 
faydalarını içeriyordu. Bu senaryoların derinlemesine izleme 
sinyalleri içermemesi ise müşteri temsiliyetinin önemini 
vurguluyor. Başka bir deyişle, söz konusu bu senaryolarda 
veriler müşterinin şartlarına uygun olarak konumlandırılıyor.

• Derinlemesine izlemenin uygulanması kurulu bir 
ilişkide dahi bir denge gösterisidir. Derinlemesine izleme 
senaryoları her ne kadar kurulu olan bir ilişkide, olmayanlara 
kıyasla genel olarak daha pozitif yanıtlar alsa bile, bu 
senaryolar hala derinlemesine izlemeyi hiç kullanmamanın 
altında kalmaktadır. Kurulu ilişkileri derinlemesine izleme ile 
birleştiren üç senaryomuzdan yalnızca biri (müşterilere en 
sevdikleri mağazanın reyonlarında gezinirken dijital bir teklif 
sunmak (%38 net yararlılık skoru) “kurulu ilişki” senaryolarına 
benzer şekilde performans gösterdi. 
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• Hepsi birlikte değerlendirildiğinde, güçlü ilişkileri geliştirmenin 
güveni tesis etmek ve tüketicilere değer ve temsil sağlayan 
yararlı veri deneyimleri sağlamakla başladığını görüyoruz.

Güveni tesis etmek için bir 
reçete: Şeffaflık, değer ve 
güvenlik
Güvenin güçlü müşteri ilişkileri kurmak için çok önemli olduğu 
düşünüldüğünde, markalar güveni nasıl tesis edecek? Bunun bir 
yolu, güveni aksiyona dönüştürülebilir bileşenlere ayırmaktır. 

Niyetin gücü ve değeri
Yakın zamanda güveni neyin güçlendirdiğini ve daha da önemlisi 
güvenin gelecekteki davranışları nasıl öngördüğünü daha iyi 
anlamak için 7.500 tüketici ve çalışan üzerinde bir araştırma 
yaptık. Bu analiz, güvenin temelinde dört belirteç olduğunu 
gösterdi: insaniyet, şeffaflık, güvenilirlik ve yetkinlik (daha fazla bilgi 
için tüketici endüstrisinde güven başlıklı makalemizi inceleyin).1  

Güvenilir veri deneyimlerine bakıldığında, şeffaflık ve insaniyet en 
önemli hususlar olarak öne çıkmaktadır. Aslında markalar şeffaflık 
ve insaniyet sergilediğinde, müşterilerin ürünü geliştirmeye 
yardımcı olacak kişisel bilgileri sağlama olasılıkları 2,5 kat ve 
beklenenden daha fazla değer elde ettiklerini hissetme olasılıkları 
1,7 kat daha fazladır.2 

Sixteen Mile Strategy Group Başkanı ve Kuzey Amerika’nın en 
iyi bankalarından birinin eski CMO’su Chris Stamper, benzer 
temaların pazara sunulacağını düşünüyor: “Veriyi nasıl kullanmayı 
planladığınız ile alakalı şeffaflık ve müşteriyle etkileşimde 
bulunmak kritik önem taşır... İkinci mercek değer gösterimidir; bu 
yolla, değer yaratma konusunda müşterinin bilgilendirilmesine 
nasıl yardımcı olduğunuz ve müşterinin sunduğunuz şeylere dahil 

olup olmamasına nasıl imkan verdiğiniz gösterilir.”3 

Yetkinlikler: Gelişmiş siber güvenlik 
yetkinlikleri, markaların sözlerini 
tutmalarına yardımcı olur.
Markaların müşterilerine verdiği sözler yerine getirilemezse, 
bu durum mümkün olan en şeffaf şekilde yönetilecek olsa bile, 
müşteri güvenini yıpratacaktır.  

Aslında, markaları güvenilir ve yetkin olarak algılayan müşterilerin 
markaya dijital bilgilerini verme olasılıkları 1,6 kat daha fazladır.
Bu nedenle, güveni sağlayan bir diğer önemli unsur, markaların 
müşteri verilerini güvende tutma konusundaki yetkinliklerini 
göstermeleridir. 

Markaların, özellikle de üst düzey yöneticileri bir hedef 
doğrultusunda birlikte yakın çalışmaya alışkın değilse, kendi rolleri 

arasında da güven oluşturması gerekir. Bu, bir alan 
tutmamak ve müşteri verilerinin güvenliğinin başka 
bir ekibin sorumluluğunda olduğunu söylememek 
anlamına gelir. Dolayısıyla, marka itibarının 
koruyucuları olan pazarlama profesyonelleri, 
etkileşimin başlangıcından itibaren siber güvenlik 
liderleriyle yakın bir şekilde çalışabilir.

Frito Lay Portföy Pazarlama, Ortaklıklar ve 
Medyadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Marissa Solis, değişimin gerçekleştiğine dikkat 
çekiyor. Solis, birkaç yıl önce etkileşim stratejileri 
arasında siber güvenliğin ilk akla gelenlerden 
olmadığını kabul ediyor ve şimdi ise çok şeyin 
değiştiğini ve “müşteri güvenini sağlamada 
güvenliğin ana unsurlardan biri olduğunu” söylüyor. 

“Güvenlik, bilgi sistemleri ya da teknoloji kritik öneme sahip, 
çünkü onlar bu altyapının temelini oluşturuyorlar. Bu yüzden, biz 
bu [tüketici] etkileşimin resmini ve vizyonunu çizmeye çalışırken 
bizimle birlikte çalışıyorlar.”

İnsan odaklı veri deneyimi tasarımı

Marka ilişkilerini esas alan 
ve derinlemesine izlemeden 
uzak duran senaryolarımızın 
neredeyse her biri müşteriler 
tarafından en yararlı etkileşimler 
olarak derecelendirildi.

https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offering-20200706-hub-trust-hx.pdf
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Bir CMO ve CISO birlikte veri toplama tercihlerinin etkilerini 
anlayabilir ve müşteriye karşı riskleri en aza indirebilir. Örneğin, 
bir üçüncü taraf satıcı tarafından bir alışveriş uygulaması 
geliştiriliyorsa, CMO ve CISO birlikte çalışarak geliştirilen 
uygulamanın kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinden ve 
testlerden geçtiğini ve böylece müşteri verilerinin korunduğunu 
temin edebilir. 

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

ŞEKİL 2

İnsana öncelik veren veri deneyimini tasarlamak
Kuruluşların müşteriye öncelik veren veri deneyimlerini tasarlarken göz önünde bulundurması gereken dört temel husus şunlardır:

İlişki ile 
başlayın 

Müşteri size güvenmeden 
önce derinlemesine izleme 
yöntemleriyle satış 
yapamazsınız. 

Müşteriyi 
güçlendirin

Temsiliyet eşittir seçim. 
Müşterilere tercihler sunmak, 
veri deneyimlerinin 
şekillendirilmesinde onları 
sürücü koltuğuna oturtur.

Birinci günden 
siber güvenliği 

dahil edin

Başarılı bir veri deneyimi 
tasarlamak için siber 
güvenliği mümkün olan en 
erken fazda hesaba katın. 

“Çok uzundu, 
okumadım” 

ifadesini düşünün

Basit bir dille neden belirli kişisel 
bilgilerin gerekli olduğunu, nasıl 
kullanıldığını anlatın ve 
müşteriye her zaman vazgeçme 
seçeneği sunun. 

1

2

3

4

Tüketici gizliliği alanında yolu bulmak giderek daha da zorlaşan 
bir uğraş haline geldi. Fakat yine de tüketici verilerinin şeffaf 
bir şekilde ve her zaman onların ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak kullanılmasının, daha iyi kararlara imkan 
sağlayacağını ve genel olarak ürkütücü bir faktör olmaksızın daha 
yararlı marka ilişkilerine olanak vereceğini biliyoruz.

Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi 
kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde 
yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici 
ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara ve pazarlama, 
bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan 
kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla 
ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 
2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel 
tüketicinin katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için 
giriş bölümüne bakın.



48

1. “A new measure of trust for consumer industries” (Tüketici sektörleri için 
yeni bir güven ölçütü), Deloitte Digital, Temmuz 2021’de erişilmiştir. 

2. Mayıs ve Ağustos 2021 tarihleri arasında 2022 Küresel Pazarlama 
Trendlerinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen yönetici röportajlarından 
alınmıştır.

3. Ibid 
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İnsan odaklı veri deneyimi tasarımı
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Hibrit deneyimi 
güçlendirmek
İnsan odaklı tasarım fiziksel ve dijital 
ortamlarda daha çok seçenek yaratır
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Markalar dijital ve 
yüz yüze ortamları 
içeren hibrit 
deneyimlerin dinamik 
ve bütüncül olmasını 
sağlayabilmek 
için insan odaklı 
tasarım ilkelerini 
benimsemeli.

Hayatlarımız bir gecede fizikselden dijitale geçti ve 
asıl şaşırtıcı olan birçok marka söz konusu dijital 
deneyimleri sunmada üstün başarılar 
gösterdi. İnsanların doktorlarını görmeleri 
için haftalarca beklemeleri yerine, 
teletıp onlara 15 dakikalık bir sanal 
randevuyu hızlıca oluşturma imkanı 
verdi; sayısız işletme uzaktan 
çalışmanın faydalarını gördü; 
bunu sürekli bir uygulama haline 
getirdi (”Akıllı-yaratıcı motoru 
geliştirmek” trendimizi inceleyin); ve 
e-ticaret birincil alışveriş yöntemi olarak 
yükseldi. 

%75’i

Yöneticilerin 

takip eden 12 ay içinde 
hibrit deneyimler sunmak 

için daha fazla yatırım 
yapacaklarını söylüyor

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Akilli-yaratici-motoru-gelistirmek-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Akilli-yaratici-motoru-gelistirmek-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Şimdi markalar dijital tecrübelerde daha usta göründüklerine göre 
bir sonraki zorluk fiziksel ve dijitalin en iyi entegre edilmiş halini 
ya da hibrit deneyimleri sunmak olacak. Aslında binin üzerinde 
küresel yöneticiyle yaptığımız ankette, yöneticilerin %75’i takip 
eden 12 ay içinde hibrit deneyimler sunmak için daha fazla yatırım 
yapacaklarını söyledi. Şekil 1’de gösterildiği gibi, birçok yönetici 
kişiselleştirmeyi (%43), inovasyonu (%43), müşteri bağlantısını 
(%40) ve kapsayıcılığı (%38) artırmak için hibrit çözümler arıyor. 

Birbiriyle bağlantılı böyle bir deneyimin oluşturulmasında çok 
sayıda güçlük bulunuyor. Eğer dijital genellikle beklentileri aşarsa, 
insanlar hibrit deneyimlerinden daha azını beklemeyecek ve 
kanalların çoğalması başka bir karmaşıklık katmanı ekleyecektir. 
Dahası, muhteşem deneyimlerin oluşturulması çoğu zaman 
müşteri verilerinin analiz edilmesine dayanır, fakat artık verilerin 
nasıl kullanıldığıyla ilgili korunaklı yaklaşım arttığı ve üçüncü 
taraf çerezleri kullanılmadığı için (“İnsan odaklı veri deneyimi 
tasarımı” ve ”Çerezsiz bir dünyada müşterilerle buluşmak” 
trendlerimize bakın), bu durum daha zor bir hal aldı.

İnsan odaklı tasarımla hibrit 
deneyimin güçlendirilmesi
En iyi fiziksel ve dijital deneyimlerin birleştirilmesi söz konusu 
olduğunda, artık bunun geriye dönüşü olmadığını görüyoruz: 
Üniversite seviyesi eğitiminde ABD’deki öğrencilerin büyük 
çoğunluğu artık hem dijital, hem de yüz yüze eğitim seçeneklerini 
talep ediyor,1  Almanya’daki profesörlerin çoğu ise pandeminin 
etkisi hafifledikten sonra “dijital unsurlar” ile zenginleştirilmiş 
yüz yüze öğretim gibi hibrit unsurları sürdürmek istediklerini 
belirtiyor.2  Bir başka araştırma ise ABD’deki hastaların neredeyse 
%90’ının acil olmayan sorunları için teletıp uygulamalarını 
kullanmaya devam etmek istediklerini ve yarısından çoğunun 
teletıbbın doktorlarını daha kolay görmelerine imkan sağladığını 
düşündüğünü vurguluyor.3  

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

%38
Daha kapsayıcı 

deneyimler sunma

%40
İnsanların daha bağlı 

hissetmesine 
yardımcı olma

%43
Ürünlerde/hizmetlerde 

daha fazla kişiselleştirme

İnovatif teklif 
fırsatı

VE

ŞEKİL 1

Yöneticiler neden hibrit deneyimlere yatırım yapar

Hibrit deneyimi güçlendirmek

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Insan-odakli-veri-deneyimi-tasarimi-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Insan-odakli-veri-deneyimi-tasarimi-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Cerezsiz-bir-dunyada-musterilerle-bulusmak-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Öyleyse, bir marka ne yapabilir? İnsan odaklı tasarımın başlıca 
ilkelerini kullanarak insan ile başlamak yardımcı olabilir. İnsan 
ihtiyaçlarını merkeze alarak, seçilmiş bireyleri deneyimin ortak 
yaratıcıları olarak dahil ederek ve ardından hızla yenilikler yaparak, 
markalar fiziksel ve dijital deneyimlerini tüketicilerin beklediği 
kadar çevik ve esnek hale getirebilirler.

Kuruluşların hibrit deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak 
için, seçenekleri genişletmenin, geri bildirimleri entegre etmenin 
ve teknolojik altyapıya yatırım yapmanın, bu tasarım ilkelerini nasıl 
hayata geçirebileceğini tartışıyoruz. 

Daha yüksek kişiselleştirme ile daha çok 
seçime olanak sağlayın
Müşterileri anlamak ve onlarla tercih ettikleri kanalda buluşmak, 
onların deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardım eder ve daha 
önemlisi müşteriyi markayla etkileşime girmek istediği yerde 
kazanır. Örneğin, Deloitte’un 11.500 kişiyle yaptığı küresel ankette 
genç nesillerin (yaşları 45’in altında) sosyal medya, sesli asistanlar 
ve sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla satın alma yaparak, daha 
yaşlı nesillere kıyasla sıklıkla gelişmekte olan kanallara yöneldiğini 
görüyoruz (şekil 2). 

Blue Cross and Blue Shield of Nebraska’nın pazarlama, iletişim 
ve stratejiden sorumlu üst düzey yöneticisi Malorie Maddox, 
sağlık sigortası şirketinin uygulamalar, sosyal medya ve yayın 
hizmetleri yoluyla daha genç ve teknolojik açıdan daha yetkin 
müşteriler ile etkileşime geçtiğini söylüyor.4  Fakat sigorta şirketi 
Medicare Advantage/Medicare Supplement müşterilerinin bazıları 
tarafından tercih edilen telefon bankacılığı ve yüz yüze etkileşimler 
gibi daha geleneksel kanallar aracılığıyla da içerik sunmaya devam 
ediyor. 

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi, Mayıs 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Sosyal medya 
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ŞEKİL 2

Genç nesiller gelişmekte olan kanallardan daha sık satın 
alma yapıyor

18–25 yıl                  46+ yıl

Maddox’a göre başarı, “demografik bilgilerinizi içeriden ve 
dışarıdan bilmekle başlar, örneğin biz hizmet verdiğimiz 
her bölgede karşılaşılan sağlık sorunlarını bilir ve içeriğimizi 
müşterilerimize yardımcı olacak şekilde özelleştirebiliriz.”

Kanalları müşterilere uyarlamak markanın daha kapsayıcı 
deneyimler sunmasına da olanak tanır. Örnek olarak, bir 
araştırmaya göre internet sitelerinin %70’ine bilişsel, görsel 
veya işitsel engelliler erişemiyor.5  Halbuki kanal stratejileri sesli 
asistanlar gibi başka seçeneklerle genişletildiğinde, marka farklı 
müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir.

Bu fiziksel ve dijital seçenekler, son kullanıcı ile iş birliği içinde 
oluşturulduğunda da çok yardımcı olabilir. Birkaç yıl önce, 
Birleşik Krallık merkezli süpermarket zinciri Sainsbury bir 
mağaza içi alışveriş uygulaması olan SmartShop’u denedi.6  Asıl 
amaç, insanların sıradan çıkıp bir mobil cihaz üzerinden kendi 
ödemelerini yapmaları için onlara imkan sağlamaktı. Fakat yine de 
çoğu insanın hala yüz yüze ödeme deneyimini istediğini gördüler. 
Söz konusu deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak gören Sainsbury, 
SmartShop’u daha iyi kişiselleştirmek için bir anket ve etnografik 
araştırma gerçekleştirdi (uygulamanın çeşitli özellikleri için kullanıcı 
testleri dahil olmak üzere). Pandemi sırasında başlatılan bir sonraki 
denemede, Sainsbury daha kişiselleştirilmiş alışveriş listeleri 
sunarak (örneğin, beslenme profillerine dayalı öneriler sağlayarak), 
müşteri sadakat programlarını daha iyi entegre ederek ve daha 
sezgisel ödeme seçenekleri ekleyerek “müşteri deneyimini 
güçlendirmeye” çalıştı. 
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Hızlı geri bildirim yoluyla neyin daha iyi 
göründüğünü anlayın
Hibrit modele yapılan yatırım seçme özgürlüğü sunmakla 
başlarken, geri bildirim almak bu tercihlerin rafine hale 
getirilmesine yardım eder. Deneyimlerin özgünleştirilmesi için 
girdiler almanın yanı sıra, davranışsal verileri analiz etmek, 
markaların kullanıcılardan neyin var olmasını istediklerini 
doğrudan edinmesine yardımcı olur. 

Fransa merkezli güzellik ve kişisel bakım markası Yves Rocher’in 
küresel CEO’su Guy Flament, çok-kanallı deneyimlerin geri bildirim 
mekanizmalarıyla birleştirilmesinin nasıl tespit etmekle başladığını 
şöyle açıklıyor: “Tüketiciyle fark yaratmak istediğimiz gerçek anların 
neler olduğu önemli, çünkü müşteri yolculuğunun her yerinde 
aynı seviyede ve aynı yoğunlukta yatırım yapamazsınız.”7  Flament, 
bu kırılma anlarının geri bildirim mekanizmalarını uygulamak için 
kilit yerler olduğunu öne sürüyor, örneğin yeni bir müşteri ilk 
siparişini verdikten sonra her kanala net tavsiye skorları vermek 
gibi. 

Yıllar boyunca ürünlere yönelik tüketici çıkarlarını ölçmek için 
potansiyel girişimler “sahte kapılar” kullandı.8  Bunlar, var olmayan 
ürünler için ürün reklamları şeklindeydi; fakat yeterli sayıda insan 
reklamı tıkladığında söz konusu girişim bu fikrin tutunabileceğini 
anlıyordu. Markalar dijital ve fiziksel ortamlarında benzer geri 
bildirim mekanizmaları uygulayabilir. Knox Community Hospital 
hastalarının randevularının dakikliğinden memnun olup 
olmadıklarını anlamak istediğinde, kampüs geneline hizmetten 
memnun kalan hastaların kolaylıkla tıklayabilecekleri terminaller 
yerleştirmek için pazar araştırma şirketi HappyOrNot ile ortaklık 
yaptı.9  

Bu, hem hastaların geri bildirim sağlamasını hem de hastanenin 
bunları toplamasını ve ardından değişikliği yürürlüğe koymasını 
kolaylaştırdı. 

Önümüzdeki dönemde markalar, tüketicileri geri bildirimde 
bulunmaya veya gelecekte hangi kanallara veya hizmetlere sahip 
olmak istediklerini belirtmeye teşvik etmek için çeşitli kanallarına 
QR kodları yerleştirebilir.

Uyumlu bir deneyim için altyapıyı 
oluşturun
Hibrit bir deneyime imkan sağlamak aynı zamanda müşteri 
deneyiminin her yönünün birbiriyle bağlantılı ve uyumlu olmasını 
sağlayacak altyapının tesis edilmesini de gerektirir. Keds’in 
pazarlamadan sorumlu eski genel müdür yardımcısı Emily Culp 
şöyle açıklıyor: “Bu müşteri ile her temas noktasını hikayedeki 
bir bölüm olarak düşünmeyi gerektirir. Her bölüm kendi başına 
ayakta durabilmeli, sizi yakalamalı ve kendine çekmeli... Her bölüm 
özeldir, fakat bir araya geldiklerinde daha kapsamlı bir hikaye 
anlatırlar.”10 

Bu, müşteri yolculuğuna tam bir hakimiyet ve bakış açışı 
kazanmakla başlar. Üçüncü taraf çerezlerinin azalmasıyla bu 
perspektif daha bulanık hale geldiğinden, markalar müşteri 
davranışını yakalayan ve tüm temas noktalarında bunu analiz 
eden altyapılara yatırım yapmalıdır. Buna bir örnek, bulut tabanlı 
müşteri veri platformlarıdır. Bu platformlar müşteri yolculuğunun 
tamamının haritasını çıkarmak için çok-kanallı verileri yakalar 
ve markaları müşterilerinin açıkça veya gizli bir şekilde istediği 
çözümleri daha net bir şekilde tasarlamaları için güçlendirir.

Hibrit deneyimi güçlendirmek

Liderlik insanlara geçiyor
Hibrit deneyimin sunulmasında sistemler ve altyapı rol oynasa 
da her şey hala insanla başlıyor. Markalar, deneyimleri tüketici 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayarak ve tüketicileri 
seçeneklerle güçlendirerek, sistemlerini yerleştirmeden önce 
bile deneyimi artırmak amacıyla doğru yolda olduklarından emin 
olabilir.
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Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi 
kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde 
yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici 
ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara ve pazarlama, 
bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan 
kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla 
ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 
2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel 
tüketicinin katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için 
giriş bölümüne bakın.
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Amelia Dunlop | amdunlop@
deloitte.com
Deloitte Digital’de baş deneyim yetkilisi ve 
Deloitte Consulting LLP’de müdür olan Amelia 
Dunlop, şirketlerin inovasyon, yaratıcılık 
ve dijital stratejiyi birleştiren kazanma 
stratejileri geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 
Pazarlamacılar olarak odak noktasını müşteri 
deneyiminden daha fazla insan deneyimi 
oluşturma, sadakat ve güven kazanmaya 
çekebiliriz der. Elevating the human experience: 
Three paths to love and worth at work (İnsan 
deneyimini artırmak: İş yerinde sevgi ve değer 
için üç yol) adlı kitabın yazarıdır.

YAZAR HAKKINDA TEŞEKKÜRLER
Yazar, bu trendin geliştirilmesine katkılarından dolayı Andrew 
Jolly (İngiltere) ve Emily Werner’a teşekkür eder.
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Müşteri hizmetlerinde 
yapay zeka ile çağ 
atlamak
Uçtan uca müşteri deneyimini mümkün kılmak 
için yeniden tasarlanmış bir yapay zeka stratejisi 
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Doğru zamanlı 
tekliflerin ve 
başarılı satış 
sonrası hizmetlerin 
tüketicilerin satın 
alma kararları 
üzerinde önemli 
etkisi var. İnsan 
dokunuşu ile yapay 
zekayı entegre ederek 
her ikisinde de yeni 
açılımlar sağlanabilir.

Her marka için, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak onlara satın alma kararlarında yardım etmek 
en yüksek önceliktir. Fakat bu göründüğü kadar kolay değildir. Dijital kanallardaki ve hibrit çevrimiçi-
çevrimdışı yolculuklardaki artış ve bununla birlikte artan müşteri beklentileri, markaların müşterileri 
en çok ihtiyaç duydukları anda doğru bilgi ve teşviklerle donatan dinamik bir deneyim yaratma ve 
sunma arzusunu içinden çıkılmaz hale getirdi. 

Tüketicileri satın almaya teşvik eden 
bir numaralı taktik:

Zamanında 
yapılan teklif



58

Deloitte, tüketicilerin bir dizi ürün ve hizmet kategorisinde satın 
alma kararı verirken en çok hangi bilgileri yararlı bulduğunu daha 
iyi anlamak için 11.500 küresel tüketici ile bir anket düzenledi. 
İki taktik öne çıktı: Zamanında yapılan teklifler ve bilgili müşteri 
hizmetleri (şekil 1). Sekiz farklı sektörün tamamında yanıt 
verenler en çok “zamanında yapılan bir teklif” ifadesini seçerken, 
“bilgili müşteri hizmetleri” altı sektörde en yararlı ikinci seçenek 
olarak gösterildi. Bu iki boyut düzenli olarak özelleştirilmiş 
tavsiyeler, ücretsiz denemeler/numuneler, sorunsuz iade ve iptal 
politikaları ile daha iyi teknoloji (örneğin, sanal showroomlar) 
seçeneklerinden daha iyi performans gösterdi.

Bu geri bildirimi temel alan marka pazarlama profesyonelleri ve 
müşteri deneyimi liderleri şu soruları sormalıdır: Müşterilerimizin 
önüne en çok ihtiyaç duydukları anda en iyi teklifi nasıl çıkarabiliriz 
ve söz konusu müşterilere en iyi satın alma kararlarını vermelerine 
yardımcı olacak bir hizmet düzeyini sunmak için müşteri hizmetleri 
temsilcilerini doğru bilgilerle nasıl donatabiliriz? 

Cevabın yapay zekayı müşteri deneyimi içinde optimize etmek 
ve insanların görevleri ile makinenin becerileri arasındaki uyumu 
sağlamak olduğuna inanıyoruz.1 

Müşteri hizmetlerinde yapay zeka ile çağ atlamak

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi, Mayıs 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Kolay iade/
iptal politikası

Zamanında 
yapılan teklif

Bilgili müşteri 
hizmetleri

Ücretsiz deneme/
promosyon

Bilgi almayı 
kolaylaştıran teknoloji

Kişilleştirilmiş 
öneriler

%37

%39

%20

%31

%26

%21

%30

%28

%24

%9

%23

%13

%14

%7

%13

%13

%18

%14

%26

%28

%22

%7

%26

%25

%24

%9

%22

%29

%19

%7

%17

%31

%24

%11

%36

%31

%36

%21

%34

%21

%41

%35

%39

%34

%40

%28

%32

%34

Otomobil Seyahat
Giyim ve 
Ayakkabı

Güzellik ve 
Kişisel Bakım

Ev 
Aletleri Mobilya Elektronik

Bankacılık 
Ürünleri 

ve Hizmetleri

ŞEKİL 1

Zamanında yapılan teklifler ve bilgili müşteri hizmetleri daha fazla satın almanın yapılmasına yardım eder
Aşağıdakilerden herhangi biri satın alma kararınızı vermenize yardımcı oldu mu?
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Dinamik bir müşteri 
deneyimi tasarlamak
Müşteriler için dinamik bir deneyim, ihtiyaç duydukları yardımı 
ve bilgiyi istedikleri zaman, istedikleri yerde ve istedikleri şekilde 
sunmak anlamına gelir. Bunu sağlamanın bir yolu, markaların daha 
kişiselleştirilmiş ve yaratıcı pazarlama yapması, aynı zamanda 
müşteri davranışlarını tahmin etmesine yardımcı olan yapay zeka 
kullanmasıdır. Müşterilere ihtiyaç duydukları anda karşılık veren 
bir yapay zeka stratejisinin tasarlanması ve uygulamaya alınması 
müşteri yolculuklarında doğru tekliflerin herhangi bir anda 
müşterilerle buluşmasını temin etmenin en etkili yoldur. 

Fakat yine de yapay zeka tek başına yeterli değil. Örneğin, canlı 
hizmet vermeyen bir self-servis sohbet robotu müşteriye şirketin 
yararlı olmaktan çok maliyet tasarrufuna öncelik verdiği mesajını 
iletebilir; deneyim tasarımı aşamasında, iletişim merkezlerinin 
insani tarafının da olduğu unutulmamalıdır.  

Dinamik bir deneyimin parçası olarak müşteri temsilcilerinin işe 
alınması markarın amaçlarına iki yönde hizmet ediyor: Müşteri 
yolculuklarına insaniyeti yerleştiriyor ve müşteri hizmetlerine 
bakış açısının satış noktasının ötesine geçmesine fırsat yaratıyor. 
Örneğin, müşteriyle her etkileşim müşteri temsilcilerine ellerinde 
tuttukları daha yüksek fiyatla satış yapabilecekleri bir kitle 
sunuyor. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz iletişim merkezi anketi 
daha fazla markanın iletişim merkezlerini sadece maliyet merkezi 
olarak değil, daha çok gelir getiren kaynaklar olarak gördüğünü 
ortaya çıkardı ve bu birçok kuruluşun yatırım stratejisini 
yönlendiriyor. Aslında, gelir getiren kaynakları 1 numaralı stratejik 
öncelik olarak belirten katılımcıların sayısının önümüzdeki 24 ay 
içinde ikiye katlanması bekleniyor. (Aynı dönemde maliyetlerde 
düşüş tercihinin %32 oranında azalması öngörülüyor.)2  

Neyse ki yapay zeka ve iletişim merkezi stratejilerinin birbirini 
dışlaması gerekmiyor. 

İki taktiğin birleştiği yer
Markalar genellikle zamanında sunulan teklifleri belirlemek için veri 
kullanımı gibi müşteri hizmetlerinin belirli bir kısmına odaklanmak 
için yapay zeka çözümlerini kullanır. 

Ancak yapay zeka, amaç ve planlama ile tüm deneyimin kritik 
bölümlerine yerleştirildiğinde – zamanında teklifler üreterek ve 
iletişim merkezlerine ilgili içgörüleri sağlayarak – daha bütünsel bir 
müşteri hizmetleri çözümü oluşturabilir.

Dolayısıyla pazarlama profesyonelleri yapay zeka ve iletişim 
merkezlerini her biri dar bir amaca hizmet eden yalıtılmış bağımsız 
yatırımlar olarak değerlendirmek yerine, müşterilere daha iyi 
hizmet vermek ve çalışanları desteklemek için daha entegre bir 
makine-insan iş birliği yaratmayı hedeflemelidir.3 Peki bu neye 
benziyor?

İdeal olarak markalar yapay zekayı, en alakalı teklifleri üretmek 
için müşteri yolculuğu boyunca veri içgörülerini yerleştirmesi 
için kullanır. Fazladan bir kişiselleştirme katmanı eklenirse yapay 
zeka bir “müşteri temsilcisi yardımcısı” olarak görev yapabilir: 
İnsan odaklı bir tasarımla güçlendirildiğinde, müşteri hizmetleri 
temsilcileri müşterilerinin doğru kararı vermelerine yardım 
ederken yapay zeka onlara ilgili bilgileri sağlayabilir.

Cevabın yapay zekayı müşteri deneyimi içinde 
optimize etmek ve insanların görevleri ile makinenin 
becerileri arasındaki uyumu sağlamak olduğuna 
inanıyoruz.
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Muhteşem müşteri hizmetleriyle tanınan bir küresel seyahat 
ve konaklama şirketinden tipik bir müşteri etkileşimini örnek 
olarak gösterelim.4 Yapay zeka ve entegre edilmiş veriler müşteri 
hizmetleri temsilcisine anında müşterilerin seyahat planını, 
web sitesinde bir rezervasyonu tamamlarken sorun yaşamış 
olabilecekleri yeri, seyahatleri sırasında hangi kişisel deneyimlere 
veya gezilere katılmayı planladıklarını ve müşterinin sorununa 
çözüm bulduktan sonra uygunsa çapraz satış veya yukarı satış 
fırsatlarını sunabilir. 

Bu şirket bir “erken benimseyen” olarak değerlendirilebilir 
fakat orada çok uzun süre yalnız kalmayacak. İletişim merkezi 
araştırmasının sonuçları, iletişim merkezi liderlerinin %79’unun 
önümüzdeki iki yıl içinde yapay zekanın becerilerine daha fazla 
yatırım yapmayı planladıklarını gösteriyor.5  

Küresel bir B2B teknoloji şirketi olan VMware’i düşünün. 
Müşterilere zamanında yapılması gereken güvenlik güncellemeleri 
hakkında daha özelleşmiş öneriler sunmaktan, müşteri çağrı 
merkezi çalışanlarını daha net bilgilerle donatmaya kadar, yapay 
zeka VMware’in müşteri deneyimini sunma şeklini bütüncül olarak 
değiştiriyor. CMO, Carol Carpenter şöyle yorumluyor, “Teknik 
danışmanlarımızı ve müşteri başarısı bölümü çalışanlarımızı 
desteklemeyi amaçlıyor, onların yerini almayı değil.”6 

Noktaları birleştirmek
Dinamik bir uçtan-uca strateji uygulamak mevcut müşteri 
deneyiminizi gerçek anlamda anlamayı ve onu iyileştirecek 
fırsatları dahil etmeyi gerektirir. 

Başlangıçta markaların müşterileri hakkında net bir resme 
sahip olmaları gerekir, belki de farklı kaynaklardan toplanan çok 
miktarda veriyi entegre edebilen bir Müşteri Veri Platformu (CDP) 
kullanabilirler. 

Bunun ardından, pazarlama profesyonellerinin halihazırda veri 
içgörülerini nasıl hayata geçirdiklerini incelemeleri gerekmektedir; 
cesaretlerini kaybetmemeliler çünkü bu becerileri kuruluşlarına 
katmak için veri bilimcisi olmaları gerekmiyor! Yapay zeka 
becerilerini doğrudan ürün paketine yerleştiren daha fazla 
kurumsal yazılım tabanlı hizmet platformu ile birden fazla satıcının 
sunduğu bulut tabanlı makine öğrenimi yetenekleri arasında, 
pazarlama profesyonelleri müşteri yolculuğunu dönüştürmek 
için teknoloji hakkında daha az, fakat onun stratejik uygulaması 
hakkında daha fazla düşünebilir.7

Avustralya merkezli seyahat ve konaklama şirketi Crown Resorts 
benzer bir dönüşüm geçirdi. Şirketin CMO’su Nic Emery müşteri 
(misafir) yolculuğunun haritasını çıkararak işe koyuldu ve müşteri 
deneyiminde hangi hususların en büyük farkı oluşturduğunu 
anlamakla başladı; bunun bir bölümü de doğru ölçekte büyük 
bir kişiselleştirme sağlamak için doğru teknolojinin yerinde 
kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmaktı. Emery, süreci “bugün 
sahne önü ekibimizin ihtiyaç duyduğu etkileşimlerin kritik önem 
taşıyan bölümlerini beslemek için” verileri tek bir yere koymakla 
başlayıp, bunu bulut tabanlı bir CRM sistemiyle örtüştürmek 
olarak tanımlıyor.8 Crown Resorts bunu yaparak örneğin, sadık 
bir müşterisinin otelini ziyaret ederken doğum gününü kutlamak 
gibi “küçük pencereler” açıyor, bu da “müşterilerin yaşadıkları 
deneyimde oldukça büyük bir fark yaratıyor.”

Müşteri deneyimini ve potansiyel eksikliklerini daha iyi fark 
edebilmek için bu üç maddeyi dikkate alın:

• Deneyim stratejisini anlayın: Müşteri yolculuğu sırasında her 
kanalı ve temas noktasını tanımlayın.

• Bunların birbirleriyle bağlantılı olmasını sağlayın. Bu kanallar 
ve temas noktaları müşteriler için uyumlu bir deneyim 
oluşturmalıdır.

• İnsan merkezli faktörleri ön planda tutarak tasarlayın: Müşteri, 
yetenek ve üçüncü taraf servis sağlayıcılar dahil olmak üzere 
müşteri hizmetleri deneyiminin tümünü dikkate alın.

Bir sağlık sigortası şirketi olan Anthem’in CMO’su Bill Beck, 
Anthem’in dijital self servis araçlarından çağrı merkezlerine kadar 
tüm kanallarına yapay zekayı nasıl yerleştirdiğini açıklıyor: “Biz 
yapay zekayı bir üyenin potansiyel olarak bizi neden aradığını ve 
aradıklarında onlar için nasıl hizmet sağlayabileceğimizi anlamak 
için kullanıyoruz. Örneğin, eğer avantajlarla ilgili bir soruysa, onlar 
aramadan önce harekete geçebilir ve böylece çabucak onlarla 
ilgilenebiliriz.”  Bu aynı zamanda çalışanlarımıza diyabet açısından 
daha yüksek risk altında olabilecek bireylere beslenme planlarını 
tanıtmak gibi daha proaktif şekillerde hizmet vermeleri için zaman 
tanıyor.9

Sonuç olarak, pazarlama profesyonellerine ve müşteri hizmetleri 
liderlerine, yapay zeka ve müşteri hizmetini sorunsuz bir şekilde 
bağdaştıran uçtan uca bir müşteri deneyimi oluşturmalarında 
yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğumuz yapay zeka araçları 
mevcut. Nihayetinde asıl amaç, müşterilere daha iyi hizmet 
vermek suretiyle karlılığı artırmak.
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Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi 
kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde 
yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici 
ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara ve pazarlama, 
bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan 
kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla 
ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 
2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel 
tüketicinin katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için 
giriş bölümüne bakın.
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Andy Haas | andyhaas@deloitte.com 
Andy Haas, Deloitte Consulting LLP’de yönetici direktördür ve Deloitte Digital’in Hizmet Dönüşümü uygulamasını 
yönetmektedir. Şirketlerin müşteri hizmetlerini nasıl sunduklarını yeniden tasarlamalarına ve küresel irtibat 
merkezlerini, saha hizmetlerini ve bütüncül kanal etkileşimlerini dönüştürerek deneyimleri iyileştirmelerine yardımcı 
olur. Haas’ın ekipleri kişiselleştirilmiş deneyimler ve etkin operasyonlar sağlamak için dijital olarak sağlanan hizmet 
kapasitelerini öngörür, tasarlar, sunar ve işletir.

Michelle McGuire Christian | mmcguire@deloitte.com 
Michelle McGuire Christian, Deloitte Digital’de müdür ve Deneyim Yönetimi hibrit varlıklar işletmesi Ulusal Piyasa 
teklifleri lideri olup pazara açılma stratejisi, varlıkların etkin kullanımı ve ABD işletmesinin genel büyümesinden 
sorumludur. Ayrıca pazarlama kurulu başkanları, baş veri yetkilileri, baş dijital yetkililer ve baş deneyim yetkilileri için 
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sorumludur.

Ravouth Keuky | rkeuky@deloitte.fr 
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Fortune 100 şirketlerinin yöneticilerine danışmanlık yapmıştır.
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TEŞEKKÜRLER
Yazarlar, bu trendin geliştirilmesine katkılarından dolayı Klaus Nadler’e (Almanya) teşekkür eder.

2022 Küresel Pazarlama Trendleri 
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TAKDİR ve TEŞEKKÜRLER
Trendlerin pazardaki etkisini ve şirketlerin büyümesini sağlamak 
için bu trendlerin nasıl benimseneceğini anlamak için hazırlanan 
bu rapor paydaşlarımızın desteği olmadan oluşturulamazdı.

Tüm CMO Programı ekibine, bu yolculuk boyuncaki katkı ve 
destekleri için özel teşekkürler.

KÜRESEL PAZARLAMA TRENDLERİ EKİBİ 

• İçerik ve içgörü, PMO: Sarah Allred, Timothy Murphy, Rory 
McCallum

• Global bağlantı: Giselle Prego

• Pazarlama ve etkileşim: Cailin Rocco

• Aktivasyon: Fahad Ahmed, Pia Basu, Grace Forster, Kori 
Green, Julie Storer, Abhilash Yarala, Kathryn Zbikowski

• WSJ CMO Today: Jenny Fisher, Mary Morrison

• Green Dot Ajansı: Audrey Jackson, Anthony LaMantia, 
Matthew Lennert, Melissa O’Brien, Jose Porras, Govindh Raj, 
Sonya Vasilieff, Molly Woodworth

2022 KÜRESEL PAZARLAMA RAPORUNA TÜM 
DÜNYADAN KATKI SAĞLAYANLAR

Amerika

• Liderler: Alfonso Alcocer, Bevin Arnason, Omar Camacho, 
Jefferson Denti, Guilherme Evans, Maria Flores, Yohan 
Gaumont, Patrick Hall, Javier Huechao, Francisco Pecorella, 
Alejandra Pochettino, Pablo Selvino, Enrique Varela, 
Charmaine Wong

• Pazarlama: Martin Avdolov, Maria Gabriela Paredes Cadiz, 
Marta Boica Dare, Andres Gebauer Millas, Carolina Alejandra 
Peters Ramirez, Coby Savage, Renato Souza

EMEA

• Liderler: Rani Argov, Kasia Blicharz, Robert Collignon, David 
Conway, Ronan Vander Elst, Flor de Esteban, Joao Matias 
Ferreira, Cristina Gamito, Hakan Gol; Noam Gonen, Jeanette 
Fangel Hansen, Antonio Ibanez; Randy Jagt, Andy Jolly, 
Celeste Koert, David Olsson, Riccardo Plata, Victor Press, Sam 
Roddick, Filipe Melo de Sampaio, Claudia Stingl, Eli Tidhar, 
Gabriele Vanoli, Stephen Ward, Egbert Wege, Ozlem Yanmaz

• Pazarlama: Teresa Posser de Andrade, Ala Abu Baker, 
Viwe Bartel, Isabel Brito, Jacqueline Burkert, Marzia Casale, 
Amaury Chardon, Hortense De Chaunac, Margarida Benard 
da Costa, Dylan Cotter, Rushdi Duqah, Fiona Elkins, Salimah 
Esmail, Daniel Fischer, Gina Grassmann, Louise Mie Dunk 
Hansen, Richard Hurley, Berk Kocaman, Robert Lonn, 
Romain Mary, Nicole Mastria, Maria Cristina Morra, Gareth 
Nicholls, Armin Nowshad, Tharien Padayachee, Oscar Alvarez 
Pastor, Laura Porras, Katrien de Raijmaeker, Sharon Rikkers, 
Alejandro Lopez Ruiz, Filipa Sousa Santos, Shakeel Ahmed 
Sawar, Tamara Spiegel, Anne-Catherine Vergeynst, Krzysztof 
Wasowski, Peta Williams, Patricia Zangerl

APAC

• Liderler: Grant Frear, Pascal Hua, Anurag Jain, Ajit Kumar, 
Grace Ling, Go Miyashita, Angela Robinson, Esan Tabrizi, 
Ashvin Vellody, Minoru Wakabayashi

• Pazarlama: Monika Bagchi, Sagar Darbari, Sally Denniston, 
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