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Pazarlama Trendleri
Müşteri odaklılık ile büyümek

Çerezsiz bir dünyada müşterilerle buluşmak
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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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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



15

2022 Küresel Pazarlama Trendleri 

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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