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Deloitte CMO Programı Hakkında
Deloitte’un CMO Programı, yaklaşan pazar trendlerini öngörmeleri ve çevik pazarlama ile zorlukları aşabilmeleri için 
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 
iş stratejisi ve dünyanın en büyük danışmanlık firması olmanın getirdiği ilişkileriyle müşterilerinin neyin mümkün olduğunu 
görmelerine, neyin değerli olduğunu belirlemelerine ve bunu hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Deloitte Digital, sürekli 
ve hızlı bir şekilde gelişerek beklentilerin ötesinde performans göstermek isteyen işletmelerin ihtiyaç duyduğu içgörü ve 
platformları sağlamaktadır. Deloitte Digital’in hizmetleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-marketing-officer/topics/marketing.html
https://www.deloittedigital.com/us/en/offerings/customer-led-marketing/delivering-performance-marketing.html
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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
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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

Kwasi Mitchell | kwmitchell@deloitte.com
Kwasi Mitchell, Deloitte’da CPO olarak görev almaktadır. Deloitte’un çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI), sürdürülebilirlik 
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sağlama, müşterilerin hedef yolcuğuna destek olma, sistematik toplumsal sorunları ele almak adına birlikte çözümler 
üretmek için kilit ortaklarla ittifak kurma ve hedeflenen amaçlara ulaşmak için kurum içi politika ve süreçlerde 
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sunan CPO tekliflerini yönetmektedir. Kuruluşlara, ticari büyümeyi hızlandırmak, riski yönetmek ve toplumsal etkiyi 
ilerletmek için çevresel, sosyal ve yönetişim stratejileri de dahil olmak üzere amaçlarını geliştirmeleri, operasyonel hale 
getirmeleri, ölçmeleri ve iletmelerini ve amacı temel kurumsal stratejiye bağlamaları konusunda destek olmaktadır.
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