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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



2022 Küresel Pazarlama Trendleri 

7

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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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 
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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.
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Derinlemesine 
İzleme

Derinlemesine 
İzleme Yok

Konum takibi tavsiyeleri
%8

%0

%60

-%30

Aktif dinleme
-%27

Favori markanızdan gelen konum takibi tavsiyeleri 
%10

Web geçmişini izleyen çerezler
%11

Marka araştırmasından müşteriye e-postayla gelen 
teklif

%24
Nesnelerin İnterneti  (IoT) sensör önerisi
%35

Marka ilişkili 
indirim uyarıları

%57

Marka yeniden satın alma uyarısı
%36

Favori mağaza yaya trafiği teklifi
%38

Giyilebilir tabanlı satın alma önerisi
%13

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.
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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 

DİPNOTLAR
Ashley Reichheld | areichheld@deloitte.com
Ashley Reichheld, Deloitte Digital’de müdür ve Müşteri, Marka ve Deneyim uygulamasında tüketici endüstrisi 
lideridir. Müşterilerinin markalarını ve deneyimlerini yeniden tasarlamasına, müşteriler, iş gücü ve ortaklar için önemli 
anları şekillendirmelerine yardımcı olmak için 20 yıldır çalışmaktadır. Reichheld, HX TrustID™’nin yazarıdır ve güven 
oluşturma, işletmelerin değer üretmesine, insanlar ve piyasalarla daha güçlü bağlantılar kurmasına olanak sağlama 
konularına odaklanmaktadır.

Emily Mossburg | emossburg@deloitte.com
Emily Mossburg, Deloitte & Touche LLP’de Müdür olup Deloitte Küresel Siber lideri olarak hizmet vermektedir. 
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genelinde 20.000’den fazla siber uzmandan oluşan bir ekibin devam eden gelişimini ve yayılımını destekler. Ayrıca 
Mossburg, CIO’lar, CTO’lar ve CISO’lar dâhil olmak üzere müşteri liderliklerine yönelik danışman olarak hizmet 
vermiştir.

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  
Reklamcılık, Pazarlama ve Ticaret performansına yönelik denetimli hizmetler ve performans yönetimi tekliflerinden 
sorumludur.

Tan Wei Sun | tanwsun@deloitte.com.cn
Tan Wei Sun, Deloitte Consulting China’da ortak olup Reklamcılık, Pazarlama ve Ticaret hizmeti tekliflerini yönetir. Dijital 
strateji, dijital pazarlama, CRM, veri ve e-ticaret konularına odaklanarak müşterilerine dijital dönüşüm yolculukları 
sırasında destek sağlamaktadır.
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İnsan odaklı veri deneyimi tasarımı
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