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ÖZET 

TÜRKİYE’DE İNTERNET PAZARLAMASI ALANINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR ENVANTER ÇALIŞMASI                

Türkiye‟de geleneksel ve internet pazarlamasının kültürel olarak tüketici tarafından 

nasıl yorumlandığını ve öneminden bahsedildi. Daha sonrasında bu iki pazarlamanın 

birbirlerine karĢı avantaj ve dezavantajları incelendi. Bu incelemeler yapılırken 2000 

yılından 2016 yılına kadar olan 16 sene baz alınarak çeĢitli kaynaklar incelendi ve 

sonuçları bir araya getirilerek tez içerisinde belirtilen tablolarda da anlatıldığı gibi 

sonuçlar elde edildi. Elde edilen sonuçlar Türkiye ekonomisinin belirtilen yıllar 

içerisindeki değiĢimlerine göre internet pazarlamanın dezavantajları bilgisayar 

kullanımı azlığı, elektronik güvenlik prosedurü azalmıĢtır. Buna karĢın geleneksel 

ekonominin avantajları da azalma nüfusun artıĢından dolayı tanıdık güvenilir esnafın 

azalması saptanmıĢtır.  

        Bundan dolayı istatistiklere göre yıldan yıla dijital pazarlamanın da etkisini 

kaybettiği görülmektedir. Tahmini olarak günümüzden 10 yıl sonra dijital pazarlama 

geleneksel pazarlamaya göre daha yaygınlaĢacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama, pazarlama, internet, geleneksel pazarlama 
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ABSTRACT 

IT IS AN INVENTORY WORK FOR ELECTRONIC MARKETING IN 

TURKEY 

        The aim of this thesis is how the digital and traditional marketing in the way of 

cultural meaning and importance understanding by customers. After that the two 

marketing types (digital and traditional) are observated according to their pros and 

cons. These observation based on the knowledge of different sources from      (2000 

to 2016) contains the data of last 16 years. The results of the observations are 

collected together and the results are obtained as the tables are ecplained. The 

obtained results showed that differantiation of pros and cons of digital marketing and 

traditional marketing due to years. For example, cons of digital marketing (limited 

usage of computers, electronic security procedures) decreased, cons of traditional 

marketing (additional rates and foes fors hop and stuff outcomes, time waste) 

increased.  

       Due to this result, its seen that according to the statics digital marketing is 

powered year by year and the traditional marketing loses power in every year. It is 

assumed that ten years later from now digital marketing will be more dominated the 

economy than traditional marketing. 

Key words: Digital marketing, marketing, internet, traditional marketing 
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GİRİŞ 

Fiyat, ürün, dağıtım gibi unsurlar iĢletmeler için rekabet ortamında yeterli 

olmadığından rekabet çalıĢmalarını yaratıcılığa bağlı kabul edilebilen iletiĢim 

alanında sürdürülmeye baĢlanmıĢtır. Böylece pazarlama iletiĢimi önemli bir rekabet 

aracı olarak diğer rekabet araçları arasında farklı bir konuma gelmiĢtir. 

Bilgi iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi, insanların hayatındaki diğer 

alıĢkanlıklar gibi bireylerin tüketim davranıĢlarını da değiĢtirmekte ve bu değiĢim 

kuruluĢların pazarlama iletiĢim faaliyetine de etkisini göstermiĢ ve pazarlama 

iletiĢimi dünyasında da yeni yapılanmaların ortaya çıkması ve stratejik bakıĢ 

açılarında farklılaĢmalara sebep olmuĢtur. Bu farklılaĢmayla geleneksel medya 

yegâne iletiĢim aracı olmaktan çıkmıĢ ve iletiĢim dünyasında önemli ölçüde değiĢime 

sebep olan, insanların düĢüncelerini daha rahat ifade etmesi olarak tanıyan, bireyler 

arasındaki iletiĢim ve etkileĢimi güçlendiren, fikir ve görüĢlerin paylaĢıldığı çevirim 

içi ortam olan sosyal medya karĢımıza çıkmaktadır. 

Ġnternetin hayatımıza girmesi içinde bulunduğumuz düzeni değiĢtirmekle 

beraber tüketici alıĢkanlıklarını da değiĢtirmiĢtir. Günümüzde bireyler sosyal medya 

üzerinden konuĢmakta, tartıĢmakta, metin, ses, grafik paylaĢarak daha çok 

etkileĢimde bulunmaktadır. Bu paylaĢımlar tercih ettikleri markaları, satın aldıkları 

hizmeti daha kolay ortaya çıkarmaktadır. Ġnsanlarda bu sayede birbirini takip etmekte 

ve alıĢ veriĢ yaparken temel kanaatlerini kolektif görüĢlere göre değiĢtirmeye 

baĢlamıĢtır. Geleneksel medya araçlarının tek yönlü, baskıcı ve akılda kalmayan 

pazarlama yöntemlerinden sıkılan bireyler artık internet üzerinden daha fazla çeĢit ve 

ucuz ürünlere daha kolay ulaĢabilmeleri açısından internet üzerinden alıĢveriĢi tercih 

etmekte buda pazarlama kavramına yeni bir versiyon katmaktadır ve pazarlamayı 

dijital pazarlama olarak önümüze çıkarmaktadır. DeğiĢik dönemlerde, değiĢik 

Ģekillerde tanımlanmıĢ olan pazarlama kavramı, endüstrileĢme, küreselleĢme ve bilgi 

teknolojilerindeki geliĢmelerle birlikte bir dönüĢüm yaĢanmaktadır. ĠĢletme merkezli 

bir anlayıĢtan tüketici merkezli bir anlayıĢa doğru yaĢanan bu dönüĢüm, tüketicileri 

pazarlama iletiĢimi kavramının en önemli unsuru haline getirmektedir. 

1800‟lerin sonları ve 1900‟lerin baĢlarında ürün ve hizmetlerle ilgili bütün 

kavramları üreticiler alırken, günümüzde asıl hedef, tüketicilerle uzun iliĢkiler 

kurmak ve gereksinimlerinin tatmini yoluyla kar sağlamayı baĢarabilmektedir. 
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Modern anlayıĢ, sadece ürün ve hizmetlerin değil, fikir ve ideolojilerin 

pazarlanmasını da kapsamı içerisine almaktadır. Bu nedenle, siyasal partiler ve 

adaylar ile sivil toplum örgütleri de pazarlamayı yoğun bir biçimde 

kullanmaktadırlar. KiĢisel olarak farklı beklentilere sahip çok sayıda (ya da sonsuz 

sayıda) topluluklar meydana geldiği için, pazarlar daha çok bölümlere ayrılmıĢ ve 

ürünlerin yaĢam eğrileri kısalmıĢtır. Tüketici lehine dönüĢtürmekte olan Pazar 

ortamı, bilgi teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler ve sosyal medyanın 

yaygınlaĢmasıyla birlikte etkileĢime ve bireyselliğe daha açık hale gelmektedir. 

Ġnternet ve sosyal medya, tüketicilere ve üreticilere sağladığı kazanımlarla 

pazarlamanın gittikçe elektronikleĢmesine neden olmaktadır. 

Ġnternet kullanımının ve sosyal medya ağlarının yaygınlaĢmasıyla, yaĢamın her 

alanında olduğu gibi iletiĢim ve pazarlama alanında da bir takım yenilikler meydana 

gelmektedir. Geleneksel medyada, üreticiden tüketiciye doğru tek yönlü bir mesaj 

iletimi varken, sosyal medya üretici ve tüketicileri yüz yüze getirerek kesintisiz, çift 

yönlü iletiĢimin Ģekillenmesine neden olmaktadır. Ayrıca geleneksel pazarlama ile 

büyük bütçelere yapılan marka iletiĢimleri bu sayede artık daha düĢük bütçelerle 

daha çok insana ulaĢmaktadır. Sosyal medya platformlarının değiĢmesi dijital 

pazarlamanın önemini arttırmıĢ olacak ki günümüzde çoğu küçük ve büyük ölçekli 

Ģirketler tüketiciye ulaĢmakta bu yolu kullanmayı tercih ediyor. Online pazarlama 

sayesinde müĢteri memnuniyeti geri beslemesi de daha kolay ve Ģeffaf hale gelmiĢtir. 

Katılım, açıklık, konuĢma ve topluluk kurma gibi kavramların yaygınlaĢmasıyla, 

iletiĢim, pazarlamanın önemli bir unsuru haline gelmektedir. Bir durum saptaması 

niteliğindeki çalıĢma, sosyal medya kavramını ve sosyal medyanın pazarlama 

iletiĢiminde ne gibi yeniliklere neden olduğu incelemeyi amaçlamaktadır. Üç 

bölümden oluĢan tezin ilk bölümünde pazarlama anlayıĢları, bu anlayıĢların zaman 

içindeki değiĢimi ve bilgi teknolojilerinin pazarlamaya etkileri bu bölümün 

konularını oluĢturmaktadır. Sonraki bölümde sosyal medya kavramı pazarlama terimi 

içinde incelenmiĢtir. Türkiye ve dünyadaki pazarlama örneklerinden alıntılar 

yapılarak geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda, sosyal medya ile geleneksel medya arasında 

ki farklılıklar ortaya konularak, popüler sosyal medya araçları hakkında bilgi 

verilmiĢ ve pazarlama sürecine etkileri açıklanmıĢtır. Son bölümde, sadece 

Türkiye‟deki pazarlama çalıĢmalarına ait kitaplar, çeviri ve makaleler 

desteklenmiĢtir. Spesifik araĢtırma Türkiye‟de hazırlanmıĢtır. Türkiye‟deki 
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araĢtırmaların % 75‟i üniversiteler tarafından ev sahipliği yapılmıĢtır. % 25‟i bireysel 

araĢtırmalara dayanmaktadır. Türkiye tarafından hazırlanan çalıĢmaların tamamı 

spesifik türsel yoğunluğa sahiptir. Philip Sheldroke tarafından hazırlanan ve Ümit 

ġensoy tarafından çevirilen çalıĢma ise genel türsel yoğunluğa sahiptir. Elimizdeki 

çalıĢmaları incelediğimizde 2010-2016 arası yoğunluğu git gide artmıĢtır. Ġnternet 

pazarlaması ele alınarak sosyal medya üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. 
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Çalışmanın amacı 

Türkiye‟de yapılan internet pazarlaması çalıĢmalarının yerini tespit 

etmektedir. Bu çalıĢmada geleneksel pazarlama ile internet pazarlaması 

karĢılaĢtırılarak internet pazarlamasının üstün yönleri öne çıkmaktadır. Bu çalıĢmada 

ġule Özmen önemli bir kaynak olmuĢtur. 

Çalışmanın Önemi 

 Ġnternet pazarlaması geleneksel pazarlamaya göre daha ucuz, daha az 

maliyetle, daha geniĢ bir kitleye yayılarak daha çok satıĢ yapmaktadır. Günümüzde 

internet pazarlaması gittikçe ilerlemektedir. 

Çalışmanın yöntemi 

ÇalıĢmada yöntem olarak envanter taraması yapılmıĢtır. ÇalıĢmada internet 

pazarlaması ile ilgili tezler, makaleler, kitaplar incelenerek bulgulara varılmıĢtır. 
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1. BÖLÜM PAZARLAMA KAVRAMINA YAKLAŞIMLAR VE 

PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 

Ġnsanlar yaĢadığı sürece çeĢitli ihtiyaçları bünyesinde barındırır. Bu ihtiyaçların 

bazıları yaĢamını sürdürmek için zorunlu ihtiyaçlar olurken, diğer ihtiyaçlarda 

insanların istek ve arzularıdır. Ġnsanlar ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde karĢılayabilmek 

için kendi içinde mal değiĢimine yönelmiĢlerdir. Tarihin ilk döneminde baĢlayan bu 

değiĢim takas Ģeklinde olmuĢtur. Ġnsanlar eski çağlarda su kenarlarında ve verimli 

topraklarda yaĢarken, daha sonra Ģehir devletlerini kurmuĢlardır. Meydana gelen bu 

Ģehir devletleri insanlar arasında değiĢimin yayılmasına yol açmıĢtır. Buda değiĢimi 

sağlayan mallar ve bu malların değerinde sorun doğurmuĢtur. Ġlk defa Lidyalıların 

kullandıkları paralar bugünkü geliĢmiĢliğin sebebi olarak gösterilebilir. Pazarlama 

kavramının doğmasına Avrupa‟daki „‟büyük uyanıĢ‟‟ ve sanayi devriminin sonuçları 

etkili olmuĢtur. Buhar gücünün sanayide kullanılması üretimi arttırmıĢtır. 

SanayileĢmeyle birlikte büyük keĢifler buhar gücüne yeni güç kaynakları eklemiĢtir. 

Almanya‟nın birliğini geç tamamlaması, sömürge ve Pazar edinme aĢamasında 

Ġngiltere, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerin gerisinde kalmasına sebep olmuĢtur. 

Ġtalya‟nın bazen Almanya‟nın yanında yer alması önemli savaĢlara neden olmuĢtur. 

Bu rekabet ve çatıĢmalar Pazar ve sömürge kazanmanın bir aracıdır. Özetlenen bu 

geliĢmeler pazarlama kavramının doğmasına ve geliĢmesine sebep olmuĢtur. (Ecer, 

Canıtez, 2004, s.2) 

1950-1980 arası yıllar, eski yıllara nispetle çok farklı yıllardır. Bunun iki 

önemli nedeni vardır. Birinci neden, dünya barıĢının güvence altına alınması, ikinci 

neden ise dünyanın iki kutuplu hale gelmesiydi. Böyle olunca da, ülkelerin güçleri, 

silahlı kuvvetlerin vurucu gücünden çok, üretip pazarladıkları mal çeĢitli ve 

nitelikleri ile ölçülür hale geldi. Ekonomik entegrasyon ve bölgesel iĢbirliği, bu 

dönemin baĢlıca fikirleri olduğu gibi, 1917‟de dünyanın tanıĢtığı kominist sistemin 

kendisini bir yaĢam biçimi olarak tanıtması da bu döneme rastlar. 

Ġki farklı toplumsal sistemin yarattığı iki kutuplu dünya, ister istemez dünya 

ticaretinin biçimlenmesinde etkili oldu. Politikacıların devlet ve hükümet 

baĢkanlarının ilk temaslarında, ekonomik iliĢkiler üzerinde yoğunlaĢmaları, ticaret 

potansiyelini arttırmak için, ülkelerin arasındaki gerginliği unutma eğilimine 
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girmeleri, ticari iliĢkilerin hiçbir dönemde görülmedik biçimde siyasi iliĢkileri 

etkilemesi bu dönemde olmuĢtur. (Ġslamoğlu, 2013, s.6) 

Bir bilimsel araĢtırma disiplini olarak pazarlama, psikoloji, sosyoloji, iktisat 

vb. diğer sosyal bilim dalları ile karĢılaĢtırıldığında oldukça yeni bir bilim dalıdır. 

Örneğin, iktisat bilimi 200 yılı aĢkın bir geçmiĢe sahipken, modern anlamda 

pazarlama bilimi 1900‟lü yılların baĢında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde ortaya 

çıkmıĢtır. Daha sonra hızla bir geliĢme kaydederek diğer ülkelere yayılmıĢtır. 

Pazarlama kapsamında 1950‟ye dek fiziksel dağıtım, satıĢ ve satıĢ yönetimi 

konularına önem verilmiĢtir. Ancak 1960‟lardan sonra pazarlama karması, pazarlama 

yönetimi, örgütsel pazarlama, sosyal pazarlama, uluslararası pazarlama ve hizmet 

pazarlaması gibi yeni kavramlar geliĢtirerek pazarlamaya daha geniĢ bakıĢ açısı 

kazandırmıĢtır. (AltınıĢık, Özdemir, Torlak, 2012, s.5) 

Günümüzde pazarlama iletiĢim araçlarında sağlanan teknolojik geliĢmeler, iĢ 

hayatına hızlı girmiĢ, birçok sektörde farklı iĢletmeler bu geliĢmeleri kullanarak 

rekabet üstünlüğü sağlanmıĢtır. Ġnternet, birçok iĢletmeye, araĢtırmacıyla, tüketiciye 

yeni olanaklar sağlamıĢ, iĢletmeler arası iletiĢimi kolaylaĢtırıp pazarlama alanında 

geniĢletmiĢtir. Sosyal medyanın geliĢmesi ve mobil uygulamaların yayılması sosyal 

medya pazarlamasına ayrı önem kazandırmıĢtır.   (Yükselen, 2016, s.3-4) 

1.1.Pazarlama kavramı ve temel yaklaşımları 

Ġnternet bilgisayar ağları sayesinde hızlı bir Ģekilde iletiĢimi kolaylaĢtıran ve 

kullanıcının birçok alıcıya çok bilgi göndermesi ve alınmasını sağlayan bir ağ 

sistemidir. (Özkan,2006) 

Ġnternet gerçek anlamda 1971‟de oluĢtu. Advanced Research Projects Agency 

Network- Arpenet üzerinde çalıĢan Ray Tomlison, farklı Server‟lara bağlı 

bilgisayarlar arasında posta gönderilmesine izin veren bir yazılım programı geliĢtirdi. 

Tomlison, insanların hangi bilgisayarlardan bağlandığının çözümü için uğraĢarak @ 

iĢaretini bularak önemli bir geliĢme baĢlattı. Daha sonra Vinton Cerf internet 

kelimesini dünyaya hediye ederek “ internetin babası” unvanını aldı. (Karahasan, 

2012, s.60) 
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Kaynak: (Ġnce, 1999, s.2) 

1989 yılında bulunan World wide web(www) html dili(standart kodlama 

sistemi) ve daha önce 1980‟lerde geliĢtirilen TCP/IP internet üzerinden birbiri ile 

iletiĢime geçmesi sağlanmıĢtır. Daha sonra, tarama, sınıflandırma araçları, hızlı 

iĢlemciler, uydular, optik kablolar vb. gibi bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerinde 

sağlanan diğer geliĢmeler, söz konusu iletiĢimi önceden aĢılamayan boyutlara 

taĢımıĢtır. (Ġnce, 1999, s.2) 

 Web 1.0 site sahibinin kullanıcısı ile tek yönlü iletiĢime geçtiği, fakat 

kullanıcısının bu iletiĢime aynı zamanda cevap veremediği bir süreçtir. Site sahibi 

ürettiği bilgiyi tek yönlü bir Ģekilde hedef kitle ile paylaĢır. Ancak kullanıcısından 

herhangi bir cevap alamadığı için bu iletiĢim site sahibinden kullanıcıya doğru 

gerçekleĢirdi. Web 1.0 on yıldan fazla sürmüĢtür. Bu süreçte her kurum, kuruluĢ ve 

iĢletmenin bir web sitesi oldu. Web sitesi yeni bir tanıtım Ģekli oldu. Kimi firmalar 

web sitesini ürünlerini tanıtmak için kullanırken kimi firmalar ise ürün ve 

hizmetlerini web sitesi üzerinden satıĢa sundular. (Kırcova, Enginkaya, 2015, s.5) 

Web 2.0 ile tüketiciler kendileri için önemli bilgi ve hizmetlere istedikleri zamanda 

ve yerde eriĢebildiler. Bu online bağlantıyla resimlerini, tecrübelerini paylaĢtılar. 

(Kemaloğlu, 2016 s.279) 

 Semantik web olarakta bilinen web3.0 cihazlarla etkileĢimi kurarak 

kullanıcıların sağladıkları içeriklerin adlandırılmasını kullanıcının sağladığı verilere 

göre bilginin yorumlanıp kullanıcının ihtiyaçlarına sunulmasıdır. (Karahasan, 2012, 

s.97) 
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(Kotler, 2016, s.18) 

Çağımızda internetin sunduğu kolaylıklardan yararlanan birçok firma, internet 

sayesinde geniĢ kullanıcı kitlelerine yayılarak mal ve hizmetlerini tanıtmakta, satıĢ 

sonrası servis imkanı sağlanmakta hızlı ve etkili bir satıĢ gerçekleĢmektedir. 

(Petekoğlu, 2009) 

 Pazarlama alım satım iĢleminden ibaret olmayan, pazarlama araĢtırmaları, 

yeni mal ve hizmetlerin geliĢtirilmesi, ambalajlama, markalama, dağıtım, 

fiyatlandırma, iletiĢim ve satıĢ sonrası birçok hizmeti kapsar. (Karafakıoğlu, 2012, 

s.1) 

 Temel tanımıyla pazarlama, insanların arzu ve isteklerini karĢılamak için 

taraflar arasındaki değiĢimdir. Pazarlama fonksiyonu, insani ve sosyal ihtiyaçların 

tespit edilip sağlanmasıdır. Pazarlama fonksiyonun katkısıyla insanlar, firmalar 

sunularını piyasaların veya baĢka insanların sınırsız olan istek ve ihtiyaçlarına 

uydururlar. (Tek ve Özgül, 2007, s.4) 

Kotler‟in tanımına göre pazarlama, karĢılanmamıĢ ihtiyaçları ve istekleri 

tespit edip, bunların büyüklüğünü ve tahmini olarak karlılığını ölçen, ne tür bir 

pazara en etkin bir Ģekilde hizmet vereceğini belirlenir. Bu pazarda hizmet edecek 

uygun ürünlerde, hizmetlere ve programlara karar veren ve organizasyondaki 

herkesin müĢteri tatmini düĢünüp ona hizmet etmesini isteyen iĢletmedir. (Kotler, 

2016, s.9) 



9 
 

 Ġktisatçılara göre pazarlama, zaman, yer ve mülkiyet faydası sağlayan 

olaylardır. Mal ve hizmetlerin üretimi tüketimi arasında zaman ve yer olarak bir açık 

varsa pazarlama açığı kapatır. Dengeyi sağlar. Mal ve hizmetlerin devrinin 

sağlanmasıyla mülkiyet faydası olur. Bu tanıma pazarlamanın macro tanımı denir. 

(Yükselen, 2016, s.5) 

 Amerikan pazarlama derneğinin yaptığı tanıma göre pazarlama, mal ve 

hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akıĢını sağlayan faaliyetlerdir. (AMA, 2004) 

 

Kaynak: (AltunıĢık, Özdemir ve Torlak, 2016, s.38) 

Pazarlamanın kapsamı, insanların hayat standardının gittikçe yükselmesi, ve 

teknolojide geliĢmeler pazarlar arasındaki zaman farkını kaldırmıĢtır. Teknolojinin 

ilerlemesiyle bilinçli tüketiciler var oluyor. Tüketicilerin istek ve gereksinimleri 

değiĢiyor. Pazarlamanın kapsamı, Ģehirlerin ve bölgelerin pazarlanması (Kapadokya, 

Pamukkale), etkinlik pazarlaması(Ģampiyonlar ligi, konserler), bireylerin 

pazarlanması (sanatçılar, sporcular), iyilik amaçlı pazarlama geri dönüĢümlü 

ambalajları kullanmaya teĢvik eden kampanyalar, (Afrika ülkelerine yardım amaçlı 

yapılan kampanyalar gibi) yöntemlerle geniĢletilmiĢtir. Günümüz pazarlamasında 

internet, sosyal medya, online pazarlama yaygınlaĢmıĢtır. (AltunıĢık, Özdemir ve 

Torlak, 2016, s.38) 

Pazarlamanın konusu, mikro iktisat değiĢik Pazar yapılarında firma 

dengesinde fiyat-talep iliĢkisi veridir. Modern pazarlama yönteminde ise, fiyat 

iĢletme dıĢı bir etken olmayıp iĢletme yönetiminin kontrolünde bir değiĢkendir. Bu 
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sebepten dolayı pazarlama yönetimi doğru yöntemlerle talebi etkileyeceği bilinir. 

Pazarlama, pazarı etkilemek, yönlendirmek ve değiĢtirmektir. Bu sebepten iĢletme 

yönetimindeki pazarlama kavramı ile iktisat yönetimindeki pazarlama kavramı 

farklıdır. (Ġslamoğlu, 2013, s.7) 

Şekil 1.3. Pazarlamanın konusu 

 

Kaynak: (Ġslamoğlu, 2000, s.6) 

Pazarlamanın konusu genel açıdan ele alındığında tüketiciler ve firmalar için 

ürün ve hizmetlerin üretilmesi, bu ürün ve hizmetlerinin tanıtımının yapılması ve 

bunların teslim edilmesidir. Pazarlama çalıĢanlarının görevleri, ürünlerin, 

hizmetlerin, tecrübe ve olayların, Ģahıs yer ve mülklerin, organizasyon, enformasyon 

ve fikirleri pazarlamasıdır. Pazarlamacılar ürünlerine talep yaratan bilinçli kiĢilerdir. 

Tüketiciler gereksinimlerine en iyi cevap veren firmaları tercih etmektedir. 

MüĢterilerin beklentilerini en iyi sağlayan firmalar aktif olur. (Çağlar, Kılıç, 2013, 

s.3) 

Pazarlama tüm tüketiciler için önemlidir. Pazarlama günlük yaĢamımızın her 

yönünü etkilemektedir. Satın aldığınız ürün ve hizmetler arasındaki tercihleriniz, 

nerden alıĢ veriĢ yaptığınız, izlediğiniz radyo ve tv programlarının hepsi pazarlama 

sayesinde mümkündür. Bütün bu seçeneklerin sağlanma sürecinde pazarlama, siz 

müĢterileri tatmin etmek amacıyla gerekenlere odaklanmak için kurumlar oluĢturur. 

Böylece istediğiniz ya da ihtiyaç duyduğunuz pek çok Ģeyi istediğiniz yer ve 

zamanda kolaylıkla temin edebilirsiniz. (Önce, 2013, s.6) 
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Pazarlamanın özellikleri, yapısında değiĢim ve mübadele olan pazarlama, 

tüketici ihtiyaç ve isteklerini neler olduğu ve hangi kitlelerde daha verimli olacağını 

tespit etmeye ve bu pazara uygun mallar, hizmetler ve programlar geliĢtirip 

uygulayan iĢlevdir. Pazarlama çeĢitli faaliyetler bütünüdür. Pazarlama faaliyetleri 

sürekli değiĢiklik gösterir. Pazarlama insanların arzu ve isteklerini gerçekleĢtiren 

mübadele iĢlevidir. Ama mübadele olması için en az iki kiĢi ve birbiriyle sürekli 

irtibat halinde bulunmaları gerekir. Pazarlamayı, ilgilendiren mallar, hizmetler ve 

fikirlerdir. Pazarlama için müĢteri tatmini de önemlidir. (Mucuk, 2014, s.6)  

 Pazarlamanın teorik yönü ele alındığında, sosyoloji, sosyal psikoloji ve 

psikolog gibi davranıĢ bilimlerine benzer bir bilim olarak kabul edilir. Çünkü 

pazarlama sistematik bir bilgi birikimidir. Bilgi sağlamak için bilimsel yöntemlere 

baĢvurulur. Doğal ve fiziksel bilimler ölçü alınırsa pazarlama bir bilim olarak kabul 

edilmez. Pazarlamanın genel bir teorisi yoktur. Çünkü dinamik yapıdadır. Bu yüzden 

pazarlamayı hem sanat hem bilim olarak kabul ederiz. (Tokal, 2007, s.8) 

Pazarlama, iĢletmelerin baĢarısı için etkin bir iĢletme fonksiyonudur. 

Pazarlama aynı zamanda, ulusal verimi ve toplumsal refahı arttırır. BaĢarılı bir 

pazarlama, iĢletmelerin ve ülkenin büyümesinin yanında iyi bir üretim içinde 

gereklidir. Çünkü tüketicinin ihtiyacını karĢılamayacak ürünü üretmenin gereği 

yoktur. Pazarlama finansal fayda sağlar. Mal ve hizmetleri geliĢtirerek, yeni bir iĢ 

imkanı sunarak, yaĢam standardını en yüksek seviyeye çekerek, toplumsal refahı 

yükseltir. (Cemalcılar, 1987, s.8) 
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Şekil 1.4.  Pazarlamanın firmadaki rolü ve diğer iĢletme fonksiyonları 

 

Kaynak: (AltunıĢık, 2012, s.53) 

Şekil 1.5.  Pazarlamanın iĢletme içindeki yeri 

 

Kaynak: (Lancaster, Massighan, 2011, s.14) 

 

 Pazarlama sadece ürün ve ürüne bağlı hizmetleri içeren bir iletiĢim değildir. 

Bankacılık, sigortacılık, iletiĢim gibi bilgiyi, kiĢileri, olayları, yerleri, örgütleri, 

fikirleri de bünyesinde barındırır. 15-20 yıldan beri pazarlamasının siyasete 

uygulanması ile ilgili çalıĢılıyor. (Ġslamoğlu, 2012, s.9) 
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Tablo1.2. Pazarlamanın on emri 

On ölümcül hata Pazarlamanın on emri 

Hedef pazardaki 

tüketicileri anlamama 

Tüketicilerin ihtiyaç algılamalarına, tercihlerine, 

davranıĢlarına ve onları motive edecek Ģeylere iliĢkin bir 

yönergeye sahip olmak 

Pazarlama planlarında 

ve süreçlerindeki 

yetersizlikler  

Fırsat alanlarını teĢhis etmek ve en iyilerini seçmek 

Mal ve hizmet 

yetersizlikleri 

Birbiriyle tutarlı uzun, orta ve kısa süreli pazarlama 

planları geliĢtirmek 

Marka inĢaa etmede ve 

iletiĢimde yetersizlikler 

ĠletiĢim maliyetlerini düĢürücü önlemler almak 

Örgütlenme 

yetersizlikleri 

Üst yönetimin pazarlama yöneticilerini v ekibini cesaretle 

direnmesini 

Teknolojiden 

yararlanmama 

ĠĢletme kendisine rekabet avantajı sağlayacak 

teknolojiden yararlandırmalıyız 

(Ġslamoğlu, 2013, s.39) 

 Güncel pazarlama konuları, son 30 yıllık dönemde dünya çapında yaĢanan 

değiĢmelerin diğer bilim dallarına olan etkileri de önemli boyutlara ulaĢmıĢtır. 

(Marangoz, 2017, s.33) 

 MüĢteri iliĢkileri yönetimi, müĢteri tatmini ve bağlılığını sağlamaya yönelik 

mevcut müĢterilere iliĢkin bilgilerin sağlanmasını ve elde edilen bilgilere dayalı 

olarak uzun soluklu müĢteri iliĢkilerinin kurulması ve sürdürülmesine yönelik bir 

süreç olarak ifade edilmektedir. MüĢteri iliĢkileri yönetimi, müĢteri verilerinin 

sağlanması, müĢterileri kendi içerisinde farklı bölümlere ayrılması, koĢullara göre 

her bir müĢteri için ve her bir bölümün tanımlanması için farklılaĢtırılmıĢ iliĢkisel 

yönetim stratejilerinin uygulanmasına olmak üzere üç aĢamadan oluĢan bir süreçtir. 

(Özgüner, 2014, s.353) 

MüĢteri iliĢkileri yönetimi, karĢılaĢılan pazarlama sorunlarına çok yönlü 

çözümler oluĢturması nedeniyle iĢletmeler açısından önemli pazarlama uygulamaları 

arasında yer almaktadır. Söz konusu sorunların baĢında, günümüzdeki Pazar 

dinamikleri nedeniyle müĢteri sadakatindeki azalmalar gelmektedir. Dolayısıyla 
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müĢteri payının daha önemli hale gelmesi ve iĢletmelerin müĢterilerle etkileĢimli bir 

diyaloğa girerek rakiplerinden önce onları anlamayı ve buna göre hareket edebilmeyi 

sağlamaları son derece önemlidir. Bu kapsamda müĢteri iliĢkileri yönetimi oldukça 

önemli roller üstelenmektedir. (Çatı ve Koçoğlu, 2008, s.229-230) 

 ĠliĢki (ĠliĢkisel) pazarlama, müĢterilerle kurulan güçlü iliĢkiler aracılığıyla, 

gelirlerin arttırılması ve maliyetlerin düĢürülmesi gibi beklentileri de içinde 

bulunduran bir konudur. Akıllı kartlardan, bilgisayar ağlarından, veri tabanlı yönetim 

sisteminden barkod okuyucularına kadar pek çok teknolojik araç-gereç müĢteri ile 

iliĢki kurmak amacıyla, iliĢkisel pazarlama amacıyla kullanılmaktadır. (Akdemir, 

2014, s.322) 

Şekil 1.6. ĠliĢkisel pazarlama ile müĢteri tatmini 

MüĢteri tatmini 

 

Kaynak: (Ġslamoğlu, 2013, s.33) 

Deneyimsel pazarlama, iĢletmelerin müĢteri deneyimlerine dayalı olarak, 

müĢterilerin mamul ya da hizmet hakkındaki düĢüncelerine göre belirlediği 

stratejileri uygulamasıdır. (Yükselen, 2006, s.5) 

 Ekonomik değer dizisinde iĢletmelerin mal üretimi, özelliği olan ürün, 

rekabet avantajı elde etmek için hizmet üretme ve son olarak deneyim yaratma 

sürecine doğru bir geliĢim sergilediklerini ifade etmektedir. Ekonomik anlamda 
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farklı bir değeri olan deneyim, iĢletmeler açısından büyüme ve karlılığın temel 

anahtarı niteliğine bürünmektedir. (Varinli, 2012, s.150-151) 

Bağlamsal pazarlama, internet üzerinden ürün ve hizmetlerin belirli 

tüketicilerin yaĢam tarzlarına entegre edilmesiyle bu tarz ihtiyaç ve isteklerin 

karĢılanmasına çalıĢan bir interaktif pazarlama uygulamasıdır. (Tek ve Özgül, 2005, 

s.50) 

 YeĢil pazarlama, son yıllarda çevreye verilen tahribatın azaltılmasına yönelik 

uygulamaların pazarlamaya yansımasını ifade etmektedir. Özellikle üretimden 

tüketime kadar olan süreçte çevreye verilecek tahribatın azaltılması, ekolojik 

duyarlılığı destekleme ve bu yönde yapılacak uygulamaları ele alan pazarlama 

Ģeklidir. (Yükselen, 2006, s.4) 

 Ġnsanların birçoğu yeĢil pazarlamanın çevresel anlamda reklam ya da 

tutundurma konularıyla ilgili olduğunu düĢünmektedir. Buna karĢın, yeĢil pazarlama 

geri dönüĢümlü, çevre dostu ve çevreye karĢı duyarlı uygulamaları ele alması ile 

tüketicilerin zihninde yer almaya yönelik uygulamaları ele almaktadır. Özellikle 

küresel çevresel konuların tartıĢılması ve sorunların giderek daha ciddi hale 

gelmesiyle yeĢil pazarlamanın alanı geniĢleyerek sürdürülebilir pazarlama olarak 

kabul görmeye baĢlamıĢtır. Sürdürülebilirlik kavramı uzun bir geçmiĢi olan bir konu 

olmasına rağmen günümüzde daha önemli hale gelmiĢtir. Sürdürülebilir pazarlama, 

1987 yılında yayınlanan Brutland raporunda, „‟ bugünün gereksinimlerinin, gelecek 

kuĢakların kendi gereksinimlerini karĢılama olanağına zarar vermeden karĢılamak‟‟ 

Ģeklinde tanımlanmaktadır. (Özgüner, 2015, s.363) 

 Nöro pazarlama, pazarlama ve nörobilim alanında yapılan kapsamlı 

araĢtırmalar sonucunda ortaya çıkan bir pazarlama uygulamasıdır. Tüketicilere 

iletilen pazarlama mesajlarına karĢı tepkilerinin ve zihinsel durumlarının nörobilim 

teknikleri ile incelenmesi olarak ifade edilebilir. Nörobilimcilerin tarafından yapılan 

beyne dair incelemelerde beyinin farklı görevleri olan ve aralarında iletiĢimin 

sağladığı üç gruba ayrıldığı görülmektedir. Bunlar, yeni beyin, orta beyin ve eski 

beyindir. Yeni beyin, akılcı verileri iĢler ve düĢünür. Orta beyin duygularla ilgilidir. 

Eski beyin ise yeni ve orta beyinden gelen bilgileri hesaba katar ancak son kararı o 

verir. 
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ĠĢte bu noktada son kararı veren eski beyne çeĢitli uyarıcılar göndermek karar 

vermenin anahtarına sahip olmayla eĢdeğer olarak nitelendirilebilir. Bu uyarıcılar, 

benmerkezci, zıtlık, somut veri, baĢlangıç ve son, görsel uyarıcıdan yararlanmak 

iĢletmelerin eski beyne hızlı bir Ģekilde ulaĢımını kolaylaĢtıracak, etkileĢim ve 

pazarlama kabiliyetini geliĢtirmesinde etkili olacaktır. (Erdoğan, 2014, s.363) 

 Gerilla pazarlama, küreselleĢme sürecine paralel olarak, çeĢitli endüstri 

dallarında tüketicilerin satın alabileceğinden çok daha fazla ürün, üretilmektedir. 

Dolayısıyla, pazarda çeĢitli endüstriler içinde yer alan iĢletmelerin satıĢında büyüme 

hedeflemeleri toplam pazarında büyümesine neden olacak ve bu durum kapasite 

fazlasını doğuracaktır. Fazla kapasite durumu, pazarlama fonksiyonunu her 

zamankinden daha önemli hale getirmiĢtir. Pazarlama kapsamı sadece sahip olunana 

ürünün satıĢı ile sınırlı değildir. Pazarlama çabaları, kendinizi nasıl rahat 

hissettiğinizi, uygulamalarınızı ve projelerinizi nasıl ve ne Ģekilde gerçekleĢtiğinizi 

ve müĢterilerinize nasıl hizmet verdiğinizi, iliĢkilerinizi oluĢturma Ģeklinizi bile 

etkilemektedir. (Eser, Korkmaz, Öztürk, 2011, s.48) 

Pazarlama kavramı, bir kurumun karlı bir Ģekilde, tüm çabasıyla müĢterilerini 

tatmin etmeyi amaçlaması demektir. Pazarlama kavramı yeni bir düĢünce değildir. 

Uzun zamandan beri gündemdedir. Fakat bazı yöneticiler müĢteri ihtiyaçlarına fazla 

ilgi göstermektedir. Bu yöneticiler hala üretmesi kolay olan ürünler üretmeyi ve daha 

sonra satmaya çaba gösteren üretim yönlü anlayıĢa sahiptirler. Onlar firmaların 

müĢteriler ve toplumun ihtiyaçlarını karĢılamak için var olduklarının aksine 

müĢterilerin firmaların çıktılarını satın almak için var olduklarını düĢünmektedirler. 

Ġyi yöneticiler firmalar üretim yönelimini pazarlama yönelimiyle değiĢtirmiĢlerdir. 

Pazarlama yönlülük, pazarlama kavramını ortaya çıkarma çabasını ifade etmektedir. 

(Önce, 2013, s.16) 
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Tablo 1.3. pazarlamanın çeĢitleri 

Sınıflandırma kriteri Pazarlama çeĢitleri 

Uygulama düzeyi bakımından Mikro pazarlama                                     

Makro pazarlama 

Geleneksel ürün sınıflarına göre Tüketim ürünleri pazarlaması                                           

Endüstriyel ürün pazarlaması                      

Tarımsal pazarlama                                           

Hizmet pazarlaması 

ÇağdaĢ ürün anlayıĢına göre Mal ve hizmet pazarlaması                     

Organizayon pazarlaması                         

KiĢi pazarlaması                                

Mekan Pazarlaması                     

Fikir(dava) pazarlaması                           

Pazarlamanın mekânsal hedefleri 

bakımından 

Yurtiçi pazarlama                                      

Ġhracat pazarlaması                             

Ġthalat pazarlaması                           

Bölgesel pazarlama                               

Yerel Pazarlama                                  

Serbest Bölge pazarlaması 

Aracı kullanma bakımından Doğrudan pazarlama                           

Dolaylı pazarlama 

(Sürer, 2014, s.23) 
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Kaynak: (Öncü, 2017, s7) 

Tablo 1.4. Pazarlama yönetimi kavramlarının özellikleri  

Özellikler Üretim Mal SatıĢ Pazarlama Toplum 

ĠĢletmenin 

hedefi 

Verimli üretim 

ve yaygın 

dağıtım 

yoluyla kar 

Kaliteli 

mal 

üretimi 

yoluyla 

kar 

Büyük satıĢ 

hacmine 

ulaĢarak kar 

Tüketicilerde 

doygunluk 

sağlayarak 

kar 

 

Uzun sürede 

tüketici 

doygunluğu 

ve toplumsal 

yararlar 

sağlayarak 

kar 

ĠĢletmenin 

örgüt 

yapısı 

Ayrı satıĢ 

bölümü 

Ayrı 

satıĢ 

bölümü 

Ayrı satıĢ 

reklam ve 

araĢtırma 

bölümleri 

Pazarlama 

bölümü çatısı 

altında 

pazarlama 

eylemlerinin 

toplamı 

Ayrı 

pazarlama ve 

tüketici 

iliĢkileri 

bölümleri 

Yönetimin 

eğilimi 

Üretim Üretim Mal  Tüketici 

ihtiyaç ve 

istekleri 

Tüketici 

ihtiyaç ve 

istekleri ve 

uzun sürede 

tüketici 

refahı 

(Cemalcılar, 1987, s.27) 



19 
 

Pazarlama boĢlukta oluĢan bir olay değildir. ÇeĢitli çevre koĢulları içinde yer 

alır, çeĢitli çevre koĢullarından etkilenir. Ayrıca pazarlama eylemlerinin birbirinden 

bağımsız olduğu düĢünülemez, aralarında sıkı iliĢkiler vardır. Pazarlama sistemini 

çevre koĢulları etkiler, iĢletme içi özel çevre koĢullarının etkileri, iĢletme tarafından 

denetlenebilir. ĠĢletme dıĢı özel koĢullar ile genel çevre koĢulları denetlenemez 

değiĢkenlerdir. (Cemalcılar, 1987, s.33) 

Kar amaçsız kuruluĢlarda pazarlama kavramı uygular. Kar amaçsız 

kuruluĢlarda kaynağa ve desteğe ihtiyaç duyar. Ancak destek henüz her zaman 

doğrudan kuruluĢun sağladığı faydaları elde edenlerden gelmiyor. Örneğin, Dünya 

VahĢi YaĢam Fonu hayvanları koruyor. Eğer Dünya VahĢi YaĢam Fonunun 

destekleyicileri gerçekleĢtiren performanstan tatmin olmazsa yararların elde etme 

maliyetine değmediğini düĢünür ve paralarını ve zamanlarını baĢka yerlere yatırırlar. 

(Önce, 2013, s.21) 

Pazarlamayı etkileyen yeni trendler, günümüzden geriye doğru bakıldığında, 

son yıllarda iĢ hayatında kendini gösteren bazı ciddi oluĢumların pazarlama 

programları, stratejilerini ve uygulamalarını köklü bir Ģekilde değiĢtirmekte olduğu 

görülmektedir. Yeni geliĢmelerle ilgili bazı kavram ve konular, bu çevrede, müĢteri 

değeri, iliĢkisel pazarlama ve CRM yukarıda ele alınmıĢ bulunuyor. DeğiĢen 

ekonomik çevre, bilgi (eformasyon) teknolojilerindeki geliĢmeler ve internet iĢ 

hayatının küreselleĢmesi müĢteri değeri ve müĢteri iliĢkilerinin artan önemi, kar 

amaçsız kuruluĢlarda pazarlamanın önem kazanması ve daha fazla etik davranıĢ ve 

sosyal sorumluluk talep edilmesidir. (Mucuk, 2014, s.15) 

 Pazarlama etiği, etik doğru ve yanlıĢı tanımlayan ilkelerdir. Etiksel düĢünme, 

teolojik eylemler, yaratacağı sonuçlara göre etiksel  yada etik dıĢı olarak tanımlanır 

ve deontolojik eylemler, sonuçlarına bağlı olaksızın etiksel yada değil diye 

tanımlanabilir olmak üzere ikiye ayrılır. Teolojik yaklaĢıma göre ulaĢılan sonuç 

izlenen yolu ya da aracı mazur gösterir. Fakat bu değerlendirmede eylemin sonucu, 

çoğunluk için, en çok faydayı sağlamaya yönelik olmalıdır. Deontolojik yaklaĢım ise 

en iyi her eylemin nedenlere dayalı olmasını, bu nedenleri de karar alıcının 

baĢkalarının kullanılmasını kabul etmesi varsayımına dayanan Kant‟ın kategorik 

zorunluk yaĢamı ile açıklanabilir. (OdabaĢı, 2001, s.309) 
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 Pazarlama iletiĢimi elemanları, iĢletmelerin pazarlama iletiĢimi kurmada 

kullandıkları çeĢitli yöntemlere verilen isimdir. Her bir iletiĢim elemanı farklı 

platformalar da iĢletmeyi tanıtmakta ve farklı gruplara yönelik olarak planlamaktadır. 

Bu elemanlar iĢletmede pek çok değiĢkene bağlı olarak seçilmektedir ve pazarlama 

iletiĢim elemanı seçimi iĢletmenin tüketiciye kendini nasıl yansıttığını gösterdiği için 

çok kritik bir rol oynamaktadır. YanlıĢ bir pazarlama iletiĢimi karması iĢletmenin 

hedef kitlesine ulaĢmasını engellemekte ve iĢletmenin varoluĢ amaçlarını 

gerçekleĢtiremeyip pazardan çekilmesine kadar gidebilecek telafi edilemez hatalarla 

da karĢılaĢmasına neden olabilmektedir. Pazarın yapısı, itme-çekme stratejilerinden 

hangisinin kullanıldığı tüketicinin farkındalık aĢamalarından hangisinde yer aldığı, 

ürünün yaĢam eğrisinde hangi evrede bulunduğu ve iĢletmenin pazardaki konumu 

gibi faktörler pazarlama iletiĢimi karmasına doğru bir Ģekilde etki etmektedir. 

(Kotler, 2002, s.279) 

 Pazarlama ve pazarlama faaliyetleri pek çok yönden eleĢtirilmektedir. Bu 

eleĢtirilerin bir kısmı doğru olmakla birlikte bir kısmı da geçersizdir. Pazarlamayı 

genel toplumsal perspektiften eleĢtirenler, bazı pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler 

olarak bireylere ve bir bütün olarak topluma zarar verdiği iddia etmektedirler. 

Tüketici hakları savunucuları, devlet kurumları ve diğer kiĢi ve kuruluĢlar, bir bütün 

olarak pazarlamayı yüksek fiyatlar, aldatmaya yönelik uygulamalar, zorlayıcı satıĢ 

uygulamaları, kötü üretilmiĢ, zararlı veya emniyetli olmayan ürünler ve planlı eskime 

gibi uygulamalarla tüketicilere zarar vermekle suçlanmaktadır. Bu tür kuĢkulu 

pazarlama uygulamaları uzun vadede tüketicilerin ya da iĢletmelerin refahı açısından 

doğru ve sürdürülebilir değildir. (Armstrong and Kotler, 2015, s.526) 

Tablo 1.5. Pazarlama felsefesini kabullenmek için nedenler 

Kaynak TartıĢma Yanıt 

Üretimciler Etkin olarak yapabildiğimiz budur. 

Ġyi yapılmıĢ bir üründür. Bunu 

alacak insanları bulmak 

pazarlamacıların görevidir. 

Siz ürünü beğenebilirsiniz ancak 

müĢteriler farklı düĢüncede olabilir. 

MüĢterileri memnun kılmak ve 

onların gelecekte sadakatlarını 

güvence altına almaya ihtiyacımız 

vardır. 

Muhasebe ve 

finansman 

Fiyat için tek anlamlı yol, tüm 

maliyetleri bulmak ve ona kar marjı 

Eğer maliyet artı tekniğiyle fiyat 

belirlenirse ya müĢterilerin ödeme 
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yöneticileri  eklemektir. Böylece para 

kaybetmemeyi sağlarız ayrıca 

aracıları atlayarak doğrudan 

satmaya ne dersiniz? 

yapabileceğinin üzerinde yada 

kardan fedakarlık anlamına gelen 

ödeyebileceğinin altında durum 

oluĢacağı kesindir. Aracıların 

artadan kalması durumundan ise, 

küçük miktarda gelen sipariĢleri 

karĢılamak için yüksek oluĢturma 

masraflarına katlanabilecektir. 

Hukuk 

bölümü 

Ġster kötü gittiğinde insanların 

paralarını iade etmenin ötesinde 

yasal bir zorunluluğumuz yok özür 

için 

MüĢteri olmadan iĢletmede olmaz. 

Tüm yumurtalarımız tek bir 

sepettedir. Onlardan hiçbirini 

kızdırmayı kaldıramayız 

Yönetim 

kurulu 

ĠĢler iyi gitmediğinden herkesin 

bütçesi kısıldı, tabi ki pazarlamanın 

da, özür dileriz daha az ile 

yetinmeliyiz. 

Eğer pazarlama bütçesini kısarsanız 

gelmekte olan iĢleri de kısarsınız. 

Rakipler bu avantajlardan yararlanır 

ve müĢterileri, Pazar paylarını 

kaybederiz. Onları tekrar kazanacak 

para giriĢi de olmayacaktır. 

 

Önsaf çalıĢanı Kamyon sürmek için bana ödeme 

yapıyorsunuz müĢteriyle görüĢme 

yapmak için değil ödedikleri 

karĢılığında malları alıyorlar, daha 

fazla ne istiyorlar? 

MüĢteriye iyi hizmet vermek 

demek, bir daha ki sipariĢlerinde 

sizi görmek isteyecekleri demektir. 

Göreviniz hoĢnutluk yaratmaktır ve 

bunu için ödeme yaparlar. 

SatıĢ gücü SatıĢ yapmak için prim ödersiniz ve 

bu yüzden tüm ilgim satıĢı 

gerçekleĢtirmektir. 

Kandırarak bir kez satabilirsiniz 

gelecek sefer ne olacak? Güvenilir 

ve iyi biri değilseniz, kaç kere daha 

satabilirsiniz?  

(OdabaĢı, 2001, s.11-12)  
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Şekil 1.8. Pazarlama çevirimi 

 

Kaynak: (AltunıĢık, Özdemir, ve Torlak, 2014, s.32) 

Ġnsan ihtiyaçları, çok çeĢitli ve karmaĢık yapıdadır. Ġnsanların yeme, içme, 

barınma, ısınma, eğlenme, tehlikelerden korunma, benimsenme, arkadaĢlık, 

saygınlık, kendini kanıtlama gibi ihtiyaçları mevcuttur. Birey ihtiyacı gidermek için 

ya istediği Ģeyden vaz geçmeye yada elde etmeye çalıĢacaktır. (Sürer, 2014, s.4) 

Ġnsanların istekleri sınırsızdır. Ġnsanların isteklerinin hepsini karĢılamak 

olanaksızdır. KiĢilerin istekleri çok aĢırı olmasına rağmen kaynaklar sınırlıdır. 

(Karafakıoğlu, 2006, s.4) 

 Talep, maddi açıdan desteklenen isteklerdir. Ġnsanlar, BMW araba istesede 

bunu çok az kiĢinin alabilecek imkanı vardır. Bundan dolayı firmalar ürünlerini ne 

kadar kiĢinin istediği değil ne kadar kiĢinin bu ürünü alma imkanının olduğu ile 

ilgilenirler. (Eser, Korkmaz ve Öztürk, 2011, s.9)  

MüĢteri memnuniyeti gereklidir. Ama yeterli değildir. Rekabetin çok olduğu 

firmalarda müĢteri memnuniyeti az olur. Firmalar memnun olan müĢterinin yüzdesini 

düzenli kaydeder. ġirketler için müĢteriyi elde tutmak önemlidir. Ama elde tutmak 

müĢterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini firma karĢılayamazsa sakıncalı bir durumdur. 

Firmalar müĢteri tatminini hedeflemelidir. (Kotler, 2016, s.92) 

DeğiĢim karĢılığında bir Ģeyi vererek bir kiĢiden bir Ģey alma durumudur. 

DeğiĢimin olması için en az iki kiĢi olması gerekir. Taraflar, arasında bir birinin 

ihtiyaçlarını karĢılayacak değerli bir Ģeyin olması gerekir. Her iki tarafta birbirine 

verdiği Ģeyin kabul edip etmemekle özgür olması durumunda değiĢim sağlanır. 

(Cemalcılar, 1997, s.5) 
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Pazarlamada fayda kavramı, bu yaklaĢıma göre pazarlama: 

Ġnsanların istek ve ihtiyaçlarının tatmini önemlidir. Mal ve hizmetler fikirlerle 

ilgilidir. Çok çeĢitli eylemler bütünüdür. Bu eylemler, planlamalı, kontrol edilmeli ve 

uygulanmalıdır. (Erdoğan, 2014, s.9) 

Tüketiciler sayılan faydaları sağlama noktasında iĢletmelerin her birine görev 

düĢmektedir. Nitekim bu değiĢim iliĢkisindeki taraflar olan müĢteri ve satıcı ile 

birlikte iĢletme içindeki tüm birimler bu iliĢkiyi etkiler. (Gummesson, 2007, s.24) 

 ĠĢlevsel yaklaĢım, gruplandırılmıĢ pazarlama faaliyetlerinin incelenmesi 

yaklaĢımıdır. Pazarlama firmalarını ya da mallarını inceleyerek pazarlama 

sorunlarının nedenleri tespit edilemediği gibi, bu görüĢle doğru kararlar almak 

olanaksızdır. Bundan dolayı, pazarlamanın iĢlevlerinden baĢlayarak, hangi miktarda 

tamamlandığına ve nasıl yürütüldüğüne önem verilmelidir. (Stanton, 1981,s.3) 

Şekil 1.9.  Pazarlama iĢlevleri ve faaliyetleri 

 

Kaynak: (Ġslamoğlu, 2013, s.57) 

 Ancak pazarlama iĢlevlerinin ne olduğu konusu tama tanımlanmamıĢtır. 

ĠĢlevle görev ve iĢlevle faaliyet bazen aynı anlamda kullanılmaktadır. ĠĢlevi görevi 

de kapsayan ve bir olayın devamı için zorunlu sayılan ve öteki eylem gruplarından 

farklı olan eylem grubu olarak tanımlayanlar bir eylem grubunun akıcılığının 

sağlanması ve öteki eylem gruplarından farklılık oluĢturması gerekliliğini savunurlar. 

(Ġslamoğlu, 2002, s.35) 
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Tablo 1.6. Pazarlama iĢlevleri ve faaliyetleri 

 

(Ġslamoğlu, 2012,s.35) 

Yönetimsel yaklaĢım, pazarlamayı bütünüyle inceler. Bu yaklaĢım örgüt ve 

malların piyasalarda baĢarılı bir Ģekilde konuĢlandırma konusunda pazarlamanın 

kullanılmasıyla ilgilenir. Yönetimsel yaklaĢımlar, pazarlama analizi, planlama, örgüt, 

uygulama ve kontrol konuları üzerinde yönelmektedir. (Çağlar, Klılç, 2013, s.16) 

Sistem yaklaĢımı, Ekoloji bilimi, biyolojik organizmaların çevreleri ile olan 

iliĢkilerini incelemek için kurulmuĢtur. Daha sonra örgütlerin çevrelerini de içine 

alarak geniĢlemiĢtir. Genel sistem teorisindeki geliĢme, bir sistem olarak ele 

alınmıĢtır. (Ġslamoğlu, 2002, s.36) 

Sistem yaklaĢımının amacı, her olayı belirli bir çevrede, baĢka olaylarla 

bağlantı kurarak incelemek, böylece olayları anlamaya, kavramaya, tahmin etmeye 

olayı etkileyen bağımsız değiĢkenleri sistematik bir biçimde tanımlamaya ve olayları 

denetlemeye çalıĢmaktadır. (Ġslamoğlu, 2002, s.37) 

Geleneksel Pazarlama 

Pazarlamada geleneksel düĢünce müĢteriye yönelik olmayıp satıĢ ve üretim 

amaçlıdır. Etkinlik ve verimliliğin üretim ve satıĢ miktarıyla ölçüldüğü dönemde 

müĢteri memnuniyetine önem verilmemiĢtir. MüĢteriler üretilenleri kabul eden 

durumdadır. (Erdoğan, 2014, s.11) 
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1.2.Geleneksel pazarlama anlayışı 

Üretim kıtlığı olduğu dönemlerde; dikkatler üretime; kitle üretimden sonra 

satıĢ ve satıĢ çabalarına, rekabetin yoğunlaĢması ile pazarlamaya ve bugünkü 

toplumsal duyarlılıkta da toplumsal pazarlamaya çevrilmiĢtir. Bugünün pazarlama 

anlayıĢı; üretim finans ve satıĢ gücünü geliĢtirmenin Pazar baĢarısı için yetersiz 

olduğu görüĢünü geçersiz sayan hem felsefi hem de örgütsel bir kavram olarak 

kullanılmaktadır.(Lazzer, Kelly, 1962, s.17) 

Pazarlama mala dönük, malları bir an önce satıp paraya dönüĢtürmek gibi 

fırsatçı bir anlayıĢ değil, tüketici istek ve ihtiyaçları yanında toplumsal çıkar ve 

ihtiyaçlara da yönelen bir anlayıĢ farklılığıdır. Sağlıklı bir pazarlama anlayıĢı, 

sağlıklı bir örgüt kültürünü gerektirir. Bu örgüt kültürünün dört önemli öğesi vardır. 

Tüketiciye, dönük tutum, bütünleĢmiĢ pazarlama, müĢteri tatmini, sistematik 

planlamadır. (Ġslamoğlu,2013, s.18) 

Tüketiciye dönük tutum, bir iĢletme yönetiminin tüketiciye dönük tutum için 

de olduğunu söylemesi önemli olmakla birlikte, bunun anlamı olabilmesi için, 

yaĢama geçilmesi, yani uygulaması gerekir. Tüketiciye dönük tutumu özümseyen bir 

yönetici Ģu beĢ önlemi almak zorundadır. Bu önlemler genel bir ihtiyaç tanımı hedef 

grupların tanımı, ürün farklılaĢtırması, ayrı üstünlük stratejisi, tüketici araĢtırmasıdır. 

(Kotler, 1972, s.21)  

BütünleĢmiĢ pazarlama, kitlesel pazarlama ve diğer pazarlama 

yaklaĢımlarının 90‟lı yıllardaki yetersizliğe bir alternatif olarak geliĢtirilmiĢ ve 

günümüz pazarında baĢarılı olabilmek için uygulanması zorunlu hale gelmiĢtir. 

BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, pazarlamaya farklı bir açı kazandırmaktadır. 

Tüketicilerin müĢteri olarak tanımladığı ve tüm pazarlama planlarının merkezinde 

tüketicilerin yer aldığı bu yaklaĢım, tüketiciye satın almaya doğru davranıĢsal olarak 

harekete geçirmeyi ve müĢteri sadakati oluĢturmayı amaçlamaktadır. (ErciĢ, 2010, 

s.152 ) 

MüĢteri tatmini, müĢteri tatmin düzeyini belirlemeye yönelik olarak ürünün 

performasına yönelik olarak oluĢan algının belirtilmesi için ya belli rakam aralıkları 

üzerinden ya da çok kötüden iyiye doğru ölçek kullanarak formlar hazırlanır. 

MüĢterilerin ürünü kullanmalarından sonra bu formların doldurulması istenir. 
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Günümüzde hizmet iĢletmeleri tarafından performans yönetimi dâhilinde skor 

kartları kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle bankacılık hizmetlerinde müĢteriler 

aranarak bankadan aldıkları hizmetleri 1 ile 10 arasında değerlendirmeleri 

istenmektedir. (Eser, Korkmaz, Öztürk, 2011, s.361) 

Pazarlama anlayıĢının dördüncü öğesi planlamadır. AraĢtırmalar esnasında, 

çoğu yöneticiler her türlü plana sahip olduklarını ifade ederler. Ancak derinlemesine 

bilgi almaya baĢladığınız zaman; iĢletmenin planlama faaliyetine hiçte yeterince 

önem vermediğini görürsünüz. (Ġslamoğlu, 2013, s.32) 

Tablo 1.7. Yeni ekonomi ile eski ekonominin karĢılaĢtırılması 

Konular Eski ekonomi Yeni ekonomi 

Piyasa Durağan Dinamik 

Rekabet alanı Ulusal Global 

Organizasyon biçimi HiyerarĢik, bürokratik Network temelli 

Endüstri üretim 

organizasyonu 

Kitle üretimi Esnek üretim 

Büyümeyi Yönlendiren 

Temel Unsurlar 

MakineleĢme DijitalleĢme 

Rekabet Avantajının 

Kaynağı 

Ölçek ekonomileri ile 

düĢen maliyetler 

Yenilikler, kalite piyasanın 

önceliği ve maliyet 

AraĢtırma ve 

yeniliklerin önemi 

Az – orta Yüksek  

Diğer firmalarla 

iliĢkiler 

Bireysel ĠĢbirliği ve anlaĢmalar 

Politik hedefler Tam istihdam Yüksek reel ücret ve farklı 

alanlarda uygulama 

Uzmanlıklar Belirli iĢlerde uzmanlık GeniĢ uzmanlık alanı ve farklı 

alanlarda uygulama 

Gerekli eğitim Bir uzmanlık alanı veya 

derece 

YaĢam boyu öğrenme 

ÇalıĢan- yönetim 

iliĢkiler 

Muhalif ĠĢbirlikçi 

Ġstihdamın doğası Durağan Risk ve fırsatlar piyasası 
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ĠĢ dünyası- hükümet 

iliĢkileri 

Baskı gerektiren Fırsatların artması için cesaret 

veren 

Hükümet düzenlemesi Kumanda ve kontrol  Piyasa araçları ve esneklik 

(Akdemir, 2014, s.81) 

Şekil 1.10 PAZARLAMA ANLAYIġINDAKĠ DEĞĠġĠM 

 

Kaynak: (AltunıĢık, Özdemir ve Torlak, 2012, s.17) 

Üretim dönemi, 1880 yıllarında iĢletmelerde üretime dayalı bir anlayıĢ vardır. 

Bu dönemin ana sorunu üretim ve arzdır. MüĢteri sorununa önem verilmemiĢtir. 

Üretim aĢamasında ürün talebi arzı geçiyorsa ve üretim maliyetleri yüksekse, pazarı 

geniĢletmek için maliyetleri düĢürürler. Talebin arzından çok zamanında tüketiciler 

ürünün bulabildikleri bir çeĢidini alırlar. Alternatifleri yoktur. Tüketiciler pahalı 

olmayan ürünleri alırlar. Bu durumda yöneticiler, çalıĢmalarını, üretimin 

fazlalaĢtırmasına, maliyetlerin düĢürülmesine geniĢ çapta bir dağıtımı amaçlayarak 

sürdürmektedir. Üreticilerin düĢüncesine göre tüketiciler ucuz ve kolay bulunabilen 

ürünleri tercih ederler. (Süer, 2014, s.14) 

Tüketicilerin hangi mal ve hizmete ihtiyaçları olduğu üreticiler tarafından 

belirlenen bu aĢamada amaç iĢletme pazarını geniĢletmektedir. Bu anlayıĢ Çin gibi 

geliĢmekte olan ülkelerde baĢarılı olması beklenir. Fakat ABD, Japonya gibi geliĢmiĢ 

ülkelerin bazı sektörlerde üretim tekniklerinin geliĢtirilmesi, maliyetlerin azaltılması, 

maliyet tasarruflarının fiyata endekslendiği görülmektedir. Üretim yönlü anlayıĢ „‟ 

arz kendi talebini yaratır‟‟ görüĢünü benimser. Bu anlayıĢta iĢletme yönetiminin 

bakıĢ açısı üretim ve finansmandır. (Eser, Korkmaz ve Öztürk, 2011, s.16) 
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Ürün yaklaĢımı, bu anlayıĢta tüketiciler tercihlerini ürünün kalitesi ve 

performansına göre yaparlar. Firmalar kaliteli ve pazarda bulunanlardan daha seçkin 

modeller geliĢtirirler. „‟iyi mal veya hizmet kendini satar‟‟ görüĢünü benimserler. 

Örneğin cep telefonu satan bir Ģirket, sürekli olarak daha küçük, daha hafif telefonlar 

üretmeye çalıĢırlar. Hâlbuki daha kaliteli mal üretmek satıĢ çok anlamına gelmez. 

Tüketiciler karar verirken, malın kaliteli olması dıĢında düĢük fiyatı ve ödeme 

Ģekillerini de göz önünde bulundururlar. Fiyatların ucuz olması durumunda eski 

modelleri de tercih ederler. (Karafakıoğlu, 2012, s.13) 

 

Tablo 1.8. DeğiĢen pazarlama anlayıĢı ve özellikleri 

 

(AltunıĢık, Özdemir ve Torlak, 2012, s.18) 
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Tablo 1.9. SatıĢ AnlayıĢı 

 

SatıĢ anlayıĢı 1930‟larda baĢlayıp 1960‟lara kadar sürmüĢtür. Pazarda arz 

talep dengesi ele alındığında arz fazlasının oluĢması bu dönemin özelliklerinden 

biridir. Pazarda çok fazla ürün bulunduğundan tüketiciler marka tercihleri 

yapmaktadırlar. ĠĢletmeler ürünleri satabilmek için çeĢitli satıĢ teknikleri geliĢtirmek 

durumundalar. SatıĢ yaklaĢımının asıl amacı satıĢı maksimum seviyeye çıkarmaktır. 

SatıĢ yaklaĢımına göre, ürünlerini satmak için her türlü metot kullanılır. (ErciĢ, 2010, 

s.33)  

 Bu anlayıĢın uygulandığı firmalar büyük bir satıĢ elemanı kadrosuna sahiptir. 

SatıĢ temsilcileri, üstün satıĢ politikaları uygulayarak, müĢterileri satın almaya iknaya 

çalıĢırlar. Hatta müĢterileri satın almaya mecbur bırakırlar, satıĢ anlayıĢı 

ABD1945‟lerde üretim kapasitesinden daha verimli bir Ģekilde yararlanmak 

maliyetleri aza indirmek için kullanılmıĢtır. Günümüzde de baĢarıyı müĢteri 

tatminiyle değil satıĢ miktarı ile ölçen firmaların sayısı oldukça çoktur. Bu dönemde 

pazarlama ve satıĢ eĢanlamlı olarak kullanılır. (Karafakıoğlu, 2016, s.15) 

 

Tablo 1.10. Pazarlama anlayıĢındaki geliĢmeler 

 

(Ġslamoğlu, 2002, s.4) 



30 
 

Pazarlama anlayıĢı, büyük ekonomik kriz ve dünya savaĢında yaĢanan 

olumsuzluklarda talepte ciddi sorunlar olmuĢtur. Yine de sanayide önemli olaylar 

olmuĢtur. SavaĢ sonrasında savaĢın mağluplarından ve Almanya ve Japonya olmak 

üzere dünya genelinde kalkınma hareketi olmuĢtur. SavaĢın tüketim etkileri hızlı 

ortadan kalkmıĢtır. Tüketim kötü izleri silerek tüketimde artıĢ yaĢanmıĢtır. Fakat 

biliĢim, ulaĢım ve üretim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerin getirdiği kolaylıklar 

yükselen talepten çok fazla arz açığı oluĢarak firmalar arası rekabeti arttırmıĢtır. Bu 

dönemde bilinçli tüketiciler mevcuttur. 1950‟ler ve izlenen dönemlerde baĢta ABD 

olmak üzere geliĢmiĢ ülkelerde pazarlama anlayıĢı geliĢmiĢtir. MüĢteri beklentilerine 

önem verilmiĢtir. MüĢterilere daha iyi hizmet vermek için rekabet olmuĢtur. Bu 

dönemde bu ürün alternatiflerin bulunması, tüketicinin bilinçli olması, reklamın ve 

tanıtımın çok olması, tüketiciyi daha güçlü hale getirmiĢtir. (ErciĢ, 2010, s.36 ) 

 

Şekil 1.11. SatıĢ anlayıĢı ile pazarlama anlayıĢının karĢılaĢtırılması 

 

Kaynak: (Mucuk, 2014, s.12) 
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1.3.Geleneksel Pazarlama Ve İnternet Arasındaki Farklar 

Ġnternette pazarlama, pazarlama ile ilgili Ģeyleri unutulmasını gerektirir. Ġnternette 

pazarlama, yeni bir düĢünce akımıdır. ĠletiĢim akımına yönelik tarifsiz imkanlar 

sunar. Firmaların ürünleri ve bilgiyi üretme, dağıtma Ģekillerini dijital ortama göre 

uygulamaları gerekir. Basın iliĢkileri, promosyonlar gibi geleneksel pazarlama 

yöntemlerinin, internette uygulanabileceği konular vardır. Fakat internette 

pazarlamayı en iyi Ģekilde uygulanabileceği düĢünürken geleneksel pazarlamayı 

ortadan kaldırmak gerekir. (Kawasaki, 2016, s.170) 

Dijital pazarlama iletiĢimi ele alınmadan önce bu terimin kavramsal olarak 

ele alınması kanun açıklayıcısı açısından önemli olacaktır. Dijital kelimesinin 

anlamanın en kolay yolu ise tamamen zıttı olan analog kelimesi ile birlikte 

açıklanmasıdır. Analog, değiĢen değerleri birer sürekli değiĢen fiziksel nicelik olarak 

gösteren bir cihaz yada sistem olarak tanımlanabilir. Ġnsanlar genellikle çevrelerini 

analog değiĢen değerleri birer sürekli değiĢken fiziksel nicelik olarak gösteren bir 

cihaz yada sistem olarak tanımlanabilir. Ġnsanlar genellikle çevrelerini analog olarak 

algılamaktadır. Örneğin, sonsuz renk ve Ģekil çeĢitliliği ile görme duyusu bir analog 

deneyim olarak düĢünülebilir. Bununla birlikte dijital, bir değiĢken değildir ve 

sonludur. Açık/ kapalı bir sıfır ayrı veri noktalarını kullanır. Bilgisayar 

teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerle birlikte dijital kodlamalar üzerinden yaratılan 

karmaĢık yapı, iĢletmeler tarafından da her tür faaliyette kullanılır olmuĢtur. 

ĠĢlemlerin insanlar tarafından yaratılan faaliyetleri destekleyecek Ģekilde dijital 

faaliyetleri de kullanmaya baĢlaması ile pek çok alanda daha etkin ve verimli hareket 

ettikleri gözlemlenmektedir. Özellikle yaratıcılık iĢletme faaliyetlerinde iĢleyiĢinde 

çalıĢanlar arası eĢitlik, tüketiciler ve çalıĢanların hareketlerini yorumlamada empati 

kurma, bilginin analitik olarak iĢlenmesi, iĢletme faaliyetlerinin Ģeffaf bir Ģekilde 

yürütülmesi gibi alanlarda dijital platformların kullanılması giderek artan 

uygulamalardır.(Kotler, Edelman, 2015, s.19) 
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Tablo 1.11 Ġnternette Pazarlama Ġle Geleneksel Pazarlamanın KarĢılaĢtırılması  

Pazarlama Faaliyeti Geleneksel Pazarlama 

 

Ġnternette Pazarlama 

Reklam 

 

Basılı video kayıtlı ya da ses 

kaydı yapılmıĢ olarak hazırlanır 

ve Tv, radyo ve gazete gibi 

standart medya araçları kullanılır. 

Genellikle çok sınırlı bilgi 

sunabilir 

 

Çok geniĢ kapsamlı bilgi 

Tasarımlandırarak 

ĠĢletmenin 

Web 

Sayfalarına 

konur. Ayrıca diğer sitelerden manĢet koyma 

hakkı satın alınır. 

 

MüĢteri Hizmeti 

 

MüĢterilerin baĢvurularına yanıt 

vermek üzere 5 gün günde 8 saat 

mağazada yada telefonda hizmet 

sağlanır 

 

Haftanın 7 günde 24 saat hizmet sunulur. 

Ġstenilen çözümler telefon, faxs yada e-posta 

ile gönderilir 

 

SatıĢ 

 

MüĢteri ve MüĢteri adayları 

telefonla aranır. Ürün ya fiziksel 

olarak ya da projeksiyon 

makineleri ile tanıtılır. 

 

MüĢteri adayları ile video konferanslar 

yapılır. Ürün 

bilgisayar ekranında tanıtılır. 

 

Pazarlama AraĢtırma Bireysel görüĢmelerden odak 

gruplardan ve telefon yada 

mektupla gönderilen anketten 

yararlanılır. 

Haber grupları ile görüĢmeler ve mülakatlar 

yapılır. E- posta ile yapılan anketlerden 

yararlanılır. 

 

(Çağlar, Kılıç 2013, s.220) 

Ġnternet üzerinden yapılan pazarlama çalıĢmalarının geleneksel pazarlamaya, 

pazarlama bütçesinden tasarruf mesela dijital katalogların satılması, taĢınması 

geleneksel pazarlamaya göre düĢük maliyetlidir. Hatalı bir sunum düzeltilmesi çok 

kolaydır. Tüketici ihtiyaçlarını belirleyerek amaca uygun çalıĢmaların yapılması çok 

kolaydır. Ġçerik olarak çok fazla bilgiyi saklayan web sitelerin sayıları sayısı gitgide 

artmaktadır. Zaman açısından ise, iĢletmenin tüketiciye sunumları günde 24 saat 

sürmektedir. Ülkeler arasında saat farkı, tatil günü pazarlama iĢlemlerine engel 

oluĢturmamaktadır. SipariĢ alma, sipariĢ kontrolü dakikalarla hatta saniyelerle 

yapılabilmektedir.(Eser, Korkmaz, Öztürk, 2011, s.68) 
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Şekil 1.12. Ġnternet üzerinde pazarlamada iletiĢim 

 

Kaynak: (Kırcova, 2002, s.40) 

Şekil 1.13. Geleneksel pazarlamada iletiĢim 

 

 

Kaynak: (Eren, 2008,s.8 ) 

Ġnternet ortamında pazarlama, tüketicilerle uzun dönemli iliĢkiler kurmak ve 

muhafaza etmek konularında rekabet çerçevesi yaratmaktadır. Ġnternet iĢlerinin 

elektronik yapıları sayesinde iĢletmelere çok kolaylık sunmaktadır. Elektronik 

iĢlemlerinin güvenliği ve elektronik sözleĢmelerinin yasal geçerliliği konuları 

elektronik ticaretin geliĢmesinin önünde engeller mevcuttur. Bu engeller, ürünleri 

denemek istemesi, fiyatların yüksek olması ürünleri görme ve dokunma isteği, kredi 

kartı bilgilerinin çalınabilmesidir. (Marangoz, 2014, s.141) 

Ġnternet pazarlaması geleneksel pazarlamanın alternatifidir. Geleneksel 

pazarlama eski araçlardan oluĢmaktadır. Televizyon, gazete, dergiler, el ilanı gibi 
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araçlar geleneksel pazarlama araçlarıdır. Bugün geleneksel pazarlama internette 

pazarlamaya göre daha çok tercih edilmektedir. (Kırcova, Enginkaya, 2015, s.18) 

2.BÖLÜM: İNTERNET PAZARLAMASI VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Ġnternet askeri amaçlar için geliĢtirilmesine rağmen, izleyen yıllarda kamu ve 

akademik çalıĢmalara yönelmiĢtir. Yirminci yüzyılın son on yılı içerisinde ise 

enformasyon toplumlarında internetin kullanımı alanı biraz daha farklı boyutlara 

yönelerek küreselleĢmiĢ ve üzerine bilgi kaynakları eklenerek çoğalmıĢtır. Bu 

çağlarda domain kuruluĢ tiplerinden olan ticari kurumlar (com) eğitim ve kamu 

sektörüne göre (edu. gov.) daha çok artmıĢtır. Yani 1990‟lı yıllardan itibaren 

internette ticari faaliyetler daha da çoğalarak siber uzayda internet, birinci dereceden 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır.(Hasıloğlu, 1999, s.83) 

 Elektronik topluluklarının sayısının ve türünün giderek artması nedeniyle 

ticari iĢlemlerinde bu alana kayması sonucu geleneksel iĢletme iĢlevlerinin bir kısmı 

da bu alanda kendisini göstermeye baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmanın temelini oluĢturan 

pazarlama faaliyetleri de internet üzerinde önemli ölçüde yer almaya baĢlamıĢ ve 

internet üzerinde pazarlama hızla geliĢmeye baĢlamıĢ ve geliĢme göstermiĢtir. Bu 

çalıĢmanın temelini oluĢturan pazarlama faaliyetleri de internet üzerinde önemli 

ölçüde yer almaya baĢlamıĢ ve internet üzerinde pazarlama hızla geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmanın temelini oluĢturan pazarlama faaliyetlerinde internet 

üzerinde önemli ölçüde yer almaya baĢlamıĢ ve internet üzerinde pazarlama hızla 

geliĢmeye baĢlamıĢ. Tanım olarak internet üzerinden pazarlama,‟‟ en genel anlamıyla 

internetin, kar yaratma amacıyla, kullanılması Ģeklinde ifade edilebilir. Bu tanımın 

içinde geleneksel pazarlamanın tüm iĢlevlerini koyabiliriz. Buna göre internetin 

değiĢik bir pazarlık karmasını değiĢik bir boyuta ulaĢtıracak özelliğe sahiptir. Bu 

elektronik iletiĢim ortamı sayesinde bir yandan iĢletmecilik iĢlevlerinin Ģimdilik bir 

bölümünün, geleneksel yapısından hızla uzaklaĢırken diğer yandan da insanların 

hayat tarzlarını giderek değiĢtirmekte ve internet günlük yaĢamda da 

kullanılmaktadır. Örneğin, ABD ve Ġngiltere‟de ciddi masraflar, çok eleman ve büro 

makinesi gerektiren Ģirket malzemeleri yerine bir Ģirketin bütün iĢlevlerinin yerine, 

getiren geçici olarak kiralanabilen, günün her saatinde hizmet veren sanal ofisler, 

hizmete girmeye baĢlamıĢtır. Öyle ki bu türden sanal ofisler uluslararası alanlarda 

faaliyet gösteren çok sayıda Ģirketin uzak ofislerini eĢ zamanlı ve de az maliyetle 
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yönetebilmelerine imkan sağlamıĢtır. Bu türden iĢ modellerinde farklı coğrafyada yer 

alan ofislerin, bilgi belge paylaĢımları kolaylaĢmıĢ, iletiĢimi büyük ölçüde ağ sistemi 

üzerinden daha hızlı bir Ģekilde gerçekleĢmeye baĢlamıĢ, üretim maliyetleri düĢerken 

süreçlerde önemli sadeleĢmeler sağlanmıĢtır. (Kırcova, 2012, s.27)  

 Dijital devrim, uzay, zaman ve kitle kavramlarını temelden değiĢtirmiĢtir. 

Artık bir firmanın çok yer tutmasına gerek kalmamakta, sanal Ģirket olabilmekte ve 

her yerde bulunabilmektedir. Mesajlar aynı anada hedefine gönderilmekte ve 

alınabilmekte, iĢletmeler birbirlerine ve müĢterilerine kesintisiz sanal ağlarda 

bağlanmakta ve bilgi, internet üzerinden dünyanın bir ucundan diğer ucuna sıfır 

maliyetle ulaĢabilmektedir. Bu devrim, yeni iĢe baĢlayan küçük sermayeli iĢletmelere 

iĢ pazarları hedef alan iĢletmelere, dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ulaĢabilme 

imkanı sağlayacak kapıları açmıĢtır. (Kotler, 1986, s.96) 

 Ġnternette pazarlama, iĢletmeden tüketiciye, iĢletmeden iĢletmeye, tüketiciden 

tüketiciye, tüketiciden iĢletmeye olmak üzere dört Ģekilde yapılır. (Kotler, 2003, 

s.85) internet üzerinden servis veren Ģirketlerin büyüklükleri, dükkan vitrini sayılan 

web sayfaları söz konusu olduğunda, o kadar da önemli değildir. Ürün tanıtımı ve 

satıĢı yapılan bir web sitesinde, ilgi sürekli canlı olmalıdır. Öyle ki, milyonlarca 

tüketici internette geziniyor ama aynı zamanda milyonlarca e-dükkan da, sadece bir 

fare tıklaması uzaklıktadır. Ö yüzden ilgi çekmeye çalıĢılmalıdır. Bunun için etkin ve 

verimli çalıĢılmalı ve webin özelliklerini kullanarak e-dükkanınız farklı yapılmalıdır. 

Faaliyet alanın ve satacağınız en uygun mamulü bulmak, çok çalıĢmak önemli olsada 

ilk etapta sizinle benzer ürünleri satan web Ģirketiyle rekabet edip etmeyeceğinizi iyi 

tespit etmeniz lazımdır. Sonrasında, bunu göz önünde bulunduran bir ürün portföyü 

ve satıĢ stratejisi geliĢtirmelisiniz. Web Ģirketleri farklı ülkelerde olsa bile, internet 

kullanıcısı için sadece iki farklı web sayfasıdırlar. Web sayfasının kalitesi, web 

sayfasının ne kadar kaliteli olduğu müĢterinin ilgisini çekmek için önemlidir. Çok iyi 

tasarlanmıĢ web sayfası, o sayfada satılan ürünleri satın alacak müĢteriler için güven 

oluĢturacaktır. Fakat web sayfasının kaliteli olması demek sattığınız ürünün kaliteli 

olması anlamına gelmemektedir. Ġyi hazırlanmıĢ web sayfaları sade görünmekle 

birlikte, renk seçimleri ve yazı tipleri göze hoĢ gelir ve sitenin ismine, içeriğine 

uygundur. E-dükkan önem verilmesi gereken kurallardandır. (ErbaĢlar, Dokur, 2016, 

s.193, 194) 
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 Yeni iĢ kurallarının temelini oluĢturan üç boyut zamandan tasarruf ve hız yani 

7/24 eriĢebilir olmak, ve hizmet vermek, yerden bağımsızlık yani ister evinden, 

iĢinden ve yaĢadığı ülkeden, ister yurtiçi veya yurtdıĢında seyahat halindeyken iĢlem 

yapmak, üçüncü boyut ise, bilgi‟dir. Çağa ismini veren sözcük yani bilgi ile teklifin 

tanımına baĢlamak yerinde olur. Web sitesinde ziyaretçinin istediği öncelikle bilgi, 

hatta kendisine özelleĢtirilmiĢ bilgidir. Örneğin firmanın ürün ve hizmetleri hakkında 

sadece ürünün fotoğrafı, fiyatı ödeme biçimini değil, sipariĢinin gönderim sürecinde 

hangi aĢamada olduğu ve iade koĢulları hakkında da bilgi ister. Hatta sanal bir 

mağazadan daha önce alıĢ veriĢ yapmıĢsa eski alıĢ veriĢ listesini veya favori listesini 

görmek ister. Firmanın teklifi ile ilgili kullanıcısının ihtiyaç duyacağı bilgiyi, 

kullanıcıya özelleĢtirilmiĢ bilgiyi, sunabilmesi dijital müĢteriler için bir ihtiyaçtır. 

Web sitesinden ürün, hizmet, iĢlem, tanıtım, karĢılaĢtırma, eĢleĢtirme, sosyalleĢme, 

reklam her ne sunulursa sunulsun yeni iĢ kurallarının temeli olan bu üç boyut her 

zaman dikkate alınarak web sitesinden teklifi hazırlamalıdır. (Ozmen, 2013, s.264) 

 Ġnternette pazarlamanın ürün fiyatlarına etkisi, iĢletmeden tüketiciye iĢ 

modellerinde sipariĢ, stok, iĢ gücü, iletiĢim ve benzeri maliyet kalemlerinde sağlanan 

tasarruflar nedeniyle fiyatlar fiziksel ortamdaki iĢ modellerine kıyasla daha düĢüktür. 

Web üzerinde yapılan alıĢveriĢlerde müĢteriler kendi iĢlerini kendileri 

yürüttüklerinden operasyon maliyetlerinde önemli tasarruflar söz konusudur. Bu 

nedenle internet iĢ modellerinin ürün ve hizmet fiyatları üzerinde aĢağı doğru bir etki 

yarattığı söylenebilir. Perakende satıĢ yapan iĢ modellerinde yer, personel, ısıtma, 

aydınlatma, depolama gibi geleneksel pazarlamada karĢılaĢılan çeĢitli maliyet 

faktörlerinin birçoğunun söz konusu olmaması ürün ya da hizmet maliyetlerinde 

önemli oranda tasarruflar sağlanabilmektedir. Bu nedenle elde edilen tasarruflar ürün 

ya da hizmet fiyatlarına yansıtılmasının baĢka bir deyiĢle maliyete dayalı 

fiyatlandırmanın dikkate alınması yanında rekabetin de mutlaka değerlendirilmesi 

gerekmektedir. (Kırcova, 1999, s.33) 

 Ġnternet pazarlamanın baĢlıca yararları, pazarlama bütçesinde tasarruf, fırsat 

eĢitliği, zengin bilgi ve karĢılıklı etkileĢim, global eriĢimdir. Dağıtım alanında önemli 

yenilikler sunan, internet pazarlama bütçesinde önemli tasarruflar yaratmaktadır. 

Pazarlama bütçesi içinde en fazla yer tutan yeni ürün geliĢtirme çalıĢmaları internet 

yardımıyla önemli ölçüde düĢürülmektedir. Mamul tasarımlarının web ortamına 

taĢınarak hedef kitlenin beğenisine sunulması ve müĢterilerinden gelen tepkilere göre 
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tasarımların sonuçlandırılması, yeni ürün fikrinin ticari ürüne dönüĢtürülmesi 

çalıĢmalarında hem zaman tasarrufu sağlamakta hem de gereksiz harcamaların önüne 

geçmektedir.(Yükselen, 2017, s.162) 

 Ġnternette pazarlamanın dezavantajları, internet, film, müzik, ve kitap gibi 

bilgi ve eğlence ürünleri için düĢük maliyette dağıtım kanalları sunmaktadır. Video 

compact disk veya kitap gibi bazı oranların fiziksel dağıtımı yerine internette 

indirilmesi daha kolay ve daha az maliyeti olmaktadır. Bu gibi nedenlerle izin ve telif 

hakkı alınmayan ürünlerin internet üzerinden satıĢı hızla yayılmaktadır. Gerçekten 

bilgiyi üretmeyen ve yönetemeyenler için internet bir bilgi çöplüğü olabilmekte ve 

olumsuzlukların, sınırlamaların asgariye indirilmesiyle internet bir ayrıcalık ve 

üstünlük aracı olabilmektedir. E. Ticaret ve internet iĢlemleri ile ilgili bir diğer 

önemli konu yasal belirsizlik özellik internet internet aracılığıyla yapılan ticaretin 

geliĢtiği ülkelerde düzenleme boĢluğu ortaya çıkarmaktadır. Mevzuat özellikle kamu 

hukuku alanında yetersiz kalmakta ve bu bakımdan da ciddi sorunların bu alanda 

ortaya çıkabileceği söylenebilmektedir. (Marangoz, 2014,S.60)     

 Pazarlama faaliyetlerine giriĢen iĢletmelerin internet nedeniyle sağladıkları 

çeĢitli üstünlükler yanında zaman ve kaynak israfına yol açtığı görüĢü ileri 

görülmektedir. Taklit ve kopya modellerinin internet üzerinde baĢlattıkları projelerin 

çoğu baĢarılı olmayıp geri dönmeyen yatırımlara neden olmuĢtur. Benzer Ģekilde 

internet üzerinde alıĢveriĢe güvenmeyen çok sayıda kullanıcının varlığı nedeniyle 

alıĢveriĢler yarım bırakılmalıdır. Buda iĢ modellerinin zarar görmesini sağlar. 

Ġnternette yapılan yatırımların kazanç garantisi yoktur. ĠĢ modellerinin cevap verdiği 

ihtiyaç, ulaĢabildiği hedef kitle ve sağladığı katma değer yatırımının geri dönüĢümün 

etkileyen etkenlerdir. En baĢarılı iĢ modeli olarak görülen internet kitapçısı Amazon 

bile kuruluĢundan bu yana uzun yıllar zarar etmiĢ, 2004 yılında 5 milyon dolar 

civarında bir kar gerçekleĢir. Piyasa değerine göre yaratılan kar rakamı çok azdır.       

(Kırcova, 2005, s.66) 

 Ġnternette pazarlama faaliyetlerinin ölçülmesi, dijital pazarlamanın firma için 

önemli avantajlarından birisi pazarlama faaliyetlerinin hızlı ve isabetli 

ölçümlenmesidir. Bu ölçümler, pazarlama faaliyetlerini yöneten kiĢinin daha isabetli 

kararlar almasını sağlar. Sitenin amacına uygun olarak geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilesini 
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kolaylaĢtırır. Ölçülmeyen faaliyetler etkin yönetilmez, ihtiyaç duyulan iyileĢtirmeler 

yapılamaz. (Özmen, 2013, s.433) 

2.1. İnternetin sunduğu olanaklar ve pazarlama  

Ġnternet ortamında pazarlamada Kobi‟ler önemli avantajlar elde etmiĢlerdir. 

Global pazarlara çıkıĢta zorlanan bu iĢletmeler, internet sayesinde önemli açılımlar 

elde etmiĢlerdir. Avrupa Birliğin‟ de bu konuda yapılan araĢtırmalar, ürün tanıtım 

amaçlı internet kullanımında artıĢ bulunmakta, internet “ karlı satıĢ yönetim” olarak 

algılanmakta, internet “pazarlama ve yeni müĢterilere ulaĢma aracı” olarak 

benimsenmekte, E-ticaret firma- müĢteri iliĢkilerini geliĢtirmek, iĢletmelerin E-

ticarete ilgisi gün geçtikçe artmakta, ancak firma bütçesinde bu iĢe ayrılan oran sabit 

kalmakta, iĢletmelerin internete geçen rakiplerini yakalamak için oldukça az süreleri 

bulunmakta, iĢletmelerin rakiplerini internet konusunda ne yaptıkları mutlaka 

izlenmesi gerekmektedir. Bulgularını ortaya koymaktadır.(Yükselen, 2016, s.183) 

Ġnternet üzerinden yürütülen hizmetlerin özellikleri bütün hizmetlerde 

tamamen aynı Ģekilde karĢımıza çıkmayabilir. Örneğin danıĢmanlık gibi hizmetlerde 

soyutluk daha fazla iken, elektronik kitaplarda soyutluk nispeten daha azdır. Çevirim 

içi (online) destek hatları hizmetinde homojenik çok fazla iken, film indirme ve 

izleme hizmetlerinde homojenlik ağırlıktadır. Bu nedenle hizmetlerin soyutluk, 

üretim-tüketim eĢzamlılığı, stoklanamama özellikleri sektörlere göre değiĢiklik 

göstermektedir. Dahası dijital dünyada insan faktörü geleneksel dünyanın hizmetinde 

kıyasla yok denecek kadar azdır. Bu nedenle hizmetlerin özelliklerinden olan 

heterojenik, internet üzerinden yürütülen hizmetlerde etkili konumda değildir. 

Bunların yanında, tüketici ile müĢteri ayrımı, internetteki hizmetlerin ayırt edici 

özelliklerindendir. (Marangoz, 2017, s.151) 

Daha az maliyetle tüketiciye ulaĢmak, firmaların yılda en az bir defa bütün 

müĢterilerine ulaĢması gerektiği düĢünüldüğünde, maliyetlerin bir hayli yüksek 

olduğu ortaya çıkacaktır. On binlerce kiĢiyle normal posta yoluyla iletiĢim kurmak, 

mektup, broĢür ve diğer benzeri bilgilendirme dokümanlarının tasarımı ve üretimi ile 

bunların bir araya getirilmesi ve postalanması, günümüz Ģartlarında yüksek bir 

iletiĢim maliyeti olarak kabul edilebilir. Bu arada postalama iĢlemi, hedef kiĢilere 

ulaĢıp ulaĢamama gibi riskler teĢkil etmekle birlikte, yerine ulaĢması da normal 
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Ģartlarda iki günden iki haftaya kadar zaman alabilecektir. Alternatif olarak aynı 

bilginin elektronik posta yoluyla aynı sayıda kiĢiye ulaĢması, internet bağlantılı hızı 

ve durumuna bağlı olarak, çok az maliyetle gerçekleĢmesi mümkündür. 

(HaĢıloğlu,2006,s.51)    

Ġnsanların online alıĢveriĢi kullanmalarının nedenleri, marketteki kalabalıktan 

kaçınmak, arabaya park yeri bulma sorunlarından kaçınma, alınan eĢyaların taĢıma 

zahmetinden kaçınma, Cumartesi sabahlarını alıĢveriĢte boĢa harcamamak, online 

satıĢta harcamalarına limit koyabilmesi, malların teslim Ģekillerinin kiĢiye bağlı 

olması, gecenin herhangi bir saatinde olsa bile evinin konforunda elinin birkaç 

hareketiyle alıĢveriĢ yapıyor olmalarıdır. (Dokur, 2016, s.124) 

 Potansiyel müĢterilerle daha sık iletiĢim, internet üzerinde mevcut müĢteriye 

ulaĢmanın maliyeti arasında az bir fark vardır. Bu nedenle gelecekte, bir müĢteri 

temeli yaratmanın maliyeti diğer seçeneklere göre önemli ölçüte düĢüktür. Özellikle 

yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunulmasından önce, internet üzerinde yapılacak 

duyurular, haber tartıĢma gruplarına katılımlar, elektronik posta listeleri kullanarak 

yapılan duyurular, geleneksel tutundurma yöntemlerinden hem daha düĢük maliyetli, 

hem de daha geniĢ kapsamlı bir müĢteri kitlesine yönelme Ģansına sahiptir.(Kırcova, 

2012, s.110)   

Açık arttırma ve açı eksiltme sitelerinde kullanılan modellerde, alıcı siteden 

seçtiği ürünü doğrudan fiyat verebiliyor. Satıcı ile yüz yüze gelmeden internet 

üzerinden bir fiyata anlaĢıyor. MüĢteriler sanal platformlarda isimlerin önemli bir 

bölümünü kendileri gerçekleĢtiriyor. Örneğin, bir internet bankacılığı iĢleminde 

Ģubeye gitmeden internet Ģubesinden iĢlemini tamamlıyor. ġubesiz bankacılık sloganı 

aslında Ģube sizsiniz vurgusunu yaparak müĢterinin kendisinden bir Ģube 

fonksiyonunu yaptığını en iyi ifade eden terimden biridir. Ġnternet bankacılığı yapan 

bir müĢteri sonuçta tam iĢini kendi yürütmektedir. Bu durum iĢlem maliyetini 

düĢürdüğü için bankanın da yararına bir durumdur. (Özmen, 2013, s.104) 
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Tablo 2.1. Ġnternetten alıĢveriĢin tercih nedenleri 

           Ġnternetten alıĢveriĢin   tercih nedenleri 

Kolay olması 58% 

Hızlı olması 42% 

Fiyat avantajı sağlaması 38% 

Daha çok seçenek olması 23% 

EriĢimin/ ulaĢımın kolay olması  22% 

Fiyat karĢılaĢtırma olanağı 16% 

Türkiye‟ de bulunan ürünlerin satın 

alma imkanı sunması 

10% 

                                                                                                                                        

(Dokur,2016,s.186)      

2.2 İnternette başarılı pazarlamanın ilkeleri         

Marka bilinirliği, müĢterilerin, firmanın markasını hangi oranla tanıyıp 

benimsediğini ifade eder. Marka, tüketicinin hatırlama aĢamasına yardımcı olmanın 

bir metodudur. Bir ürünü ifade ederek onun diğer ürünlere karĢı konumunu 

belirlemeye yardımcı olur. Marka stratejisi planlanırken, tüketiciler tarafından marka 

bilinirlik düzeyinin araĢtırılması gerekir. Reddedilen marka, bazı markalı ürünler 

müĢteriler tarafından denenmiĢ, kusurlu ve eksik bulunarak reddedilmiĢtir. 

Bilinmeyen marka, bazı markalar aracılar tarafından bilinse bile, son tüketiciler 

tarafından tanınmamakta veya benzerlerinden farksız göründüğünden dolayı, 

ilgilenilmektedir. Bilinen marka, marka müĢterilerce duyulmuĢtur ve hatırlanan bir 

markadır. Bunlar marka bilinirlik düzeyini ifade eder.(Oluç, 1989, s.14) 

2009 tarihli bir araĢtırmada Türkiye‟de en çok bilinen markalar, Bosh, Lcw, 

Beko, Adidas, Sony, Nike, Ülker dir. Fakat günümüzde marka araĢtırması 

yapılmamaktadır.(OdabaĢı, 2001, s.136)  

Doğrudan yanıt promosyonu, geleneksel pazarlamada, kullanılan birçok 

doğrudan yanıt promosyonları siber uzay üzerinde de uygulanabilir. Ağda “hemen 

Ģimdi alın ve kazanın” gibi manĢetlerle insanları, firmaya ait formlara çekerek, 

promosyonla pazarlama yapmak günümüz Ģartları için gerekli bir stratejidir. Çünkü 

ağdaki iĢletme sayısının sürekli artmasından dolayı, siber pazarlamanın artan gürültü 
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seviyesinin üzerine çıkmak için bu tür promosyonlara normal olarak gereksinim 

vardır. Bu tür promosyonlarda amaç, kısa dönemde karĢı uzun vadede düĢünmektir. 

MüĢterilere kısa bir zaman içerisinde değerlendirebilecek çok önemli fırsatların 

olduğu bilincini vererek promosyonlar gerçekleĢtirilmelidir. Site üzerinden ücretsiz 

numune sipariĢi, demo yazılımların dağıtımı, hava ve yol durumu bilgilerine ulaĢma, 

danıĢmanlık ve borsa gibi ücretli servis hizmeti veren formlara belirli dönemlerde 

ücretsiz ulaĢabilme gibi faaliyetler doğrudan yanıt promosyonuna örnek verilebilir.      

(Hasıloğlu, 1999, s.108) 

Pazar eğitimi, genellikle potansiyel müĢteriler tam olarak nasıl kullanıldığını 

bildiği ürünü ve tanınmıĢ firmayı tercih etmektedir. Özellikle bir ürün, tasarımda 

veya uygulamada karmaĢıksa ve bu karmaĢıklığı anlatmak ve çözmek satıĢ hızını 

arttırmaya yardım ediyorsa, Pazar eğitimi taktiklerini ağ üzerinden yapmak yararlı 

olacaktır. Pazar eğitimi, mamul ya da hizmet ile firma hakkında kapsamlı bilgi 

vermeyi içermektedir. Yine bu bilgiler, firmanın tarihi, mali raporları, ulaĢım 

alternatifi politikaları, ürünün kullanımı ve ürünle bağlantılı olan diğer faktörleri 

teĢkil etmektedir. (Özmen, 2013, s.424) 

Basın ve halkla iliĢkiler, tipik bir halkla iliĢkiler yöneticisi ya da ajansı, eski 

bir gazetecidir ve neyin haber değeri olabileceğini bilen ve Ģirket hakkında basın 

duyuruları hazırlamayı da gerçekleĢtirebilen biridir. Haber medyası, doğal olarak, 

kendi amaçlarına uyabilecek Ģeklide haberleri değiĢtirme, ekleme yapma, yorum 

yapma hakkını saklı tutar. Ġyi bir basın duyurusu gazetede olduğu gibi geçilir. 

(OdabaĢı, 2001, s.224) 

Ürün geliĢtirme, bir iĢletmenin ekonomik ve sosyal olarak varoluĢ sebebi, 

tüketici ihtiyaçları tatmin etmesidir. Bunu ürettiği mamullerle gerçekleĢtirir. Bunda 

baĢarılı olmazsa rekabet ortamında uzun süre varlığını sürdüremez. Öte yandan, her 

mamulün canlılar gibi mamul hayat seyri olarak nitelendirilen geliĢim seyri vardır; 

Büyüyerek geliĢirler ve zamanla yitirirler. Bu yüzden, iĢletme karlılığını yitiren bir 

mamulde ya değiĢiklik yapacak, ya da bütünüyle onun yerine baĢka bir mamul 

koyma yoluna gidecektir. (Mucuk, 2012, s.134) 

Ürün gösterimi ve dağıtımı, bu bölümde strateji, görsel ya da sesli bantlar 

içeren veriler, sayısal bilgiler, servis hizmetleri ve yazılımlar pazarlayan örgütleri 

daha detaylı olarak içine almaktadır. Bu tür ürün ve hizmetlerin siber uzaya 
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yerleĢtirmesi ve tüketicilere sunulması, diğer birçok yöntemlere göre daha pratik, 

hızlı ve düĢük maliyetleridir. Gerçekten de eğer firmanın potansiyel müĢterileri 

ürünü ya da hizmeti satan, almadan önce oturduğu yerde deneyebiliyorsa, bu 

rekabete çok güçlü olabilmek için bir avantajdır. Banka hesap iĢlemleri, her türlü 

rezervasyonlar yazılımların pazarlanması müzik ve film tanıtımını ve dağıtımına 

verilecek örneklerdir. (Hasıloğlu, 1999, s.111) 

2.3 TÜRKİYE’DEKİ İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA 

ŞİRKETLERİNİN İYİ ÖRNEKLERİ 

2.3.1 Yenicarsim.com 

Türkiye‟nin en büyük sanal çarĢısı 365 gün 24 saat açık, yüzlerce gerçek 

mağazadan oluĢan, Türkiye‟nin en büyük çarĢılarındanyeniçarĢım.com, Ekim 

2011‟de kurulmuĢtur, yenicarsim.com‟da ticari unvana sahip kiĢi ve kurumlar 

tarafından açılan yüzlerce gerçek mağaza ile birlikte Baymak, Fakir, AriĢ, Nikon, 

Fujiifilm, Brillant, Goldmastergibi markalarda bulunmaktadır. Elektronikten 

kozmetiğe, mutfak eĢyalarından giyim ve aksesuara, oyuncaktan mücevher-takıya 

kadar 24 farklı kategoride en rekabetçi fiyatlar ve farklı ödeme seçenekleri ile 

alıĢveriĢ deneyimi sunmaktadır. Yenicarsim.com‟da sadece ticari unvana sahip kiĢi 

ve kurumlar mağaza açabilmektedir. Mağaza açanlar, ilgili bilgi ve fotoğrafları siteye 

girerek ürünlerini satıĢa sunmaktadır. SipariĢ verilen ürünler Hürriyet Güvenli 

AlıĢveriĢ Sistemi aracılığıyla müĢteriye ulaĢtırılmaktadır. Aylık 3 milyon TL ciro 

yapmaktadır. Bu sisteme göre müĢteri, ürünü seçip satın alma iĢlemini 

gerçekleĢtirdikten sonra para, Hürriyet Güvenli AlıĢveriĢ Sistemi‟nde müĢterinin 

ürüne vereceği onayı beklemektedir. Ürün müĢteriye ulaĢtıktan ve müĢteri ürünü 

görüp, kontrol ettikten sonra onay iĢlemi gerçekleĢiyor ve mağazaya ödeme 

aktarılmaktadır. Bu sistem sayesinde müĢterilere hem ürünü görerek, deneyerek alma 

rahatlığı hem de internetten güvenli alıĢveriĢ yapma imkanı sunulmaktadır. 

YeniçarĢım.com Genel Koordinatörü Emre Çorbacı, “Aylık cirolarımız 3 milyon TL 

seviyesinde seyredilmektedir. YeniçarĢım.com olarak bugün aylık 1,5 milyon tekil 

internet kullanıcısına ulaĢtık” diyor. Önümüzdeki dönemde bünyelerine Collezione, 

Muya, Cons, Missclare, Flo gibi yeni markaların ekleneceğini belirten Çorbacı, ürün 

yelpazelerinin geniĢleyeceğini de sözlerine eklemektedir. (http:// yenicarsim.com) 
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2.3.2 Lidyana.com 

Takı ve aksesuarda fırsatı gördüler Hakan BaĢ‟ın bir diğer giriĢimi olan 

Lidyana.com da son dönemin dikkat çeken giriĢimlerinden birisidir. Öyküsü ise 

Ģöyle: Hakan BaĢ, arkadaĢı Onur Kmay‟la hızla büyüyen e-ticaret sektöründe birçok 

fırsat olduğunu düĢünerek, en büyük potansiyelin takı ve aksesuar alanında olduğunu 

gördüler. Kadrolarına Markafoni kurucuları Sina Afra, Tolga Tatari, Ahmet Sarı, 

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, Arda Turan, Saffet Ulusoy, Ġsmet Öztanık ve 

Raiffeisen Investment Türkiye ekibinden Gökçe Kabatepe, Aydın Özol ve Oytun 

Özer‟den oluĢan kadroyla Lidyana. Com‟u kurdular. Online takı ve aksesuar sitesi 

olan Lidyana.com‟da Kısmet by Milka Meral Saatçi, MügeNY, Deniz Kaprol, d‟Arc, 

MyNita, Pandora, House of Harlovv, DKNY, Just Cavalli, Fossil, Diesel, Gucci, 

Low Luv ve daha pek çok markanın tasarımları uygun fiyatlarla kullanıcılara 

sunuluyor. Fiyat aralığı 15 TL ile 5 bin TL arasında değiĢen ürünler arasında kadınlar 

için çantadan kolyeye, kemerden küpeye, yüzükten saate binlerce takı ve aksesuarın 

yanı sıra erkekleri için de kol düğmeleri, bileklikler, kolyeler ve kemerler bulunuyor. 

Site, günlük 40 bin ziyaretçi sayısına ulaĢmıĢ durumda. Üye sayısı ise yaklaĢık 50 

bin civarında. Hakan BaĢ, “Ġlk ayda 6 haneli cirolara ulaĢıp, ikinci ayda da bu ciroyu 

2.5 katma çıkarmayı baĢardık. ġimdiye kadar e-ticaret siteleri arasında bu kadar kısa 

sürede bunu baĢarabilen olmamıĢtı. Aylık ciromuzu önümüzdeki 1-2 ay içinde 7 

haneli rakamlara ulaĢtırmayı hedefliyoruz. Orta vadede ise yurtdıĢı açılımlarımız 

olacak, özellikle Orta Doğu Avrupa hedef bölgelerimizden” diyor. (www. 

Lidyana.com) 

2.3.3 Sanalpazar.com 

Alıcıyla satıcıyı buluĢturuyor Sanalpazar.com, Gold ġirketler Grubu‟nun bir 

giriĢimi… Ömer Dinç‟in giriĢimiyle kurulan site, bir e-ticaret iĢ modeli olan C2C 

yani müĢteriden müĢteriye alıĢ ve satıĢ yapılan modelin henüz Türkiye‟de 

geliĢmediği fikrinden yola çıkılarak kurulmuĢ. Sanalpazar.com, alıcı ve satıcının 

buluĢtuğu bir alıĢveriĢ platformu. Sitede, ücretsiz ürün listeleme, dükkan açma, en 

düĢük satıĢ komisyonu gibi uygulamalar var. Alıcı ile satıcının özgürce iletiĢim 

kurabilmesi için isim, adres, telefon, e-mail, web adresi yayınlanabiliyor. 

Sanalpazar.com Genel Müdürü Cem Kesici, “C2C olarak adlandırılan bu modelin 

bütün özelliklerini içeriyor. C2C sitelerindeki satıcının ürününü, alıcının da parasını 

koruma iĢlevine, Gold grubun güvencesini de ekledik. Bu yönde yakında 
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açıklayacağımız yeni çalıĢmalarımız da var” diyor. Kesici, bu yılı 135 ile 150 milyon 

TL arasında bir iĢlem hacmi ile kapatmayı, üye sayısını da 750 bine ulaĢtırmayı 

hedeflediklerini de sözlerine ekliyor. (www.sanalpazar.com) 

 

2.3.4 Yayinmatik.com 

Anahtar teslim canlı yayın platformu Yayınmatik, organizasyon, toplantı, 

konser, kongre, Ģirket içi eğitim gibi aktivitelerin, portal, web sitesi ya da Facebook 

ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinden canlı yayınlanmasını sağlayan bir 

giriĢim… Ġnternet üzerinden canlı yayın yapmak isteyen kiĢi ya da kurumun yeri ve 

zamanı belirtmesi yeterli oluyor. Bir nevi „anahtar teslim canlı yayın platformu‟ 

olarak tanımlanıyor, www.yayinmatik.com adresinden ulaĢılabilen bir internet 

sitesine sahip bulunan platformdan, hem kiĢiler, hem de kurumlar yararlanabiliyor. 

Sitede yer alan „Canlı yayın yapmak istiyorum‟ butonuna tıklayıp form dolduruluyor. 

Bu aĢamadan sonra kameradan ses ve ıĢık masası teminine kadar tüm süreci 

Yayınmatik ekibi yönetiyor. Yayınmatik üzerinden yapılan yayınlardan sonra, tekil 

ve anlık izleyici sayıları, Vveb‟den ve mobil cihazlardan izlenme rakamları ile 

yurtiçi ve yurtdıĢı izleyici rakamları, kısacası yayınla ilgili tüm raporlar müĢteriyle 

paylaĢılıyor. Yaymmatik‟in kurucusu aynı zamanda 444cicek.comve Medianova‟nın 

kurucusu olan Serkan Sevim‟dir.Zira Medianova Ģu anda Türkiye‟nin en büyük 

platform servis sağlayıcısı olarak hizmet veriyor, yurtdıĢına servis ihracatı yapıyor. 

„Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2011 Programı‟nda beĢinci sırada yer alarak, 

Türkiye‟nin en hızlı büyüyen beĢ teknoloji Ģirketinden biri. Sevim, “Yayınmatik ile 

ajanslardan sağlık sektörüne, inĢaat sektöründen bankalar ve üniversitelere kadar çok 

geniĢ bir yelpazeye hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca düğün, doğum günü gibi 

özel günler ile workshop ve parti gibi etkinlikler de hedefimizde bulunuyor” diyor. 

(www.yayinmatik.com) 

2.3.5 Yemek sepeti 

 

2001 yılında kurulan yemeksepeti.com‟un 2014 rakamlarına göre kayıtlı üye 

sayısı 2 milyon 900 binin üzerinde. Günde ortalama 80 bin yemek sipariĢi alıyor ve 

ortalama hizmet verdiği kiĢi sayısı 220 bin civarında. 10 bin restoran portföyüyle 

büyümesini devam ettiriyor. YurtdıĢı operasyonlarda da büyüme söz konusu. 

Ortadoğu‟daki Ģirketi Foodonclick.com‟u BAE‟den sonra Katar, Umman, Suudi 

http://www.sanalpazar.com/
http://www.yayinmatik.com/
http://www.yayinmatik.com/
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Arabistan ve Lübnan‟da da hizmet vermeye baĢladı. Orta Doğu Bölgesi‟nin internet 

giriĢimciliğinde öne çıkan ismi Fadi Ghandour‟u Yemeksepeti‟nin yönetim kuruluna 

dahil etti.Yunanistan‟ın Pazar lideri Click Delivery‟ye (www.clickdelivery.gr) 

yatırım yaptı ve yurt dıĢında satın alma yapan ilk Türk internet Ģirketi oldu. Online 

restoran rezervasyonu yapan Papyon.com‟u ve Yemeksepeti‟nin içerik projesi, 

yemek.com‟u hayata geçti. Zamanla kuruculuk sıfatına melek yatırımcılığı da ekledi. 

Futbol tutkunu ve 20 yıldır Zagor‟un hiçbir sayısını kaçırmıyor. 2 binden fazla çizgi 

romanı içeren koleksiyonu var. Ayrıca, su altı sporlarıyla ilgileniyor. Favori müzik 

grubu ise U2. En büyük hobisi yemektir. Seyahat programlarının çoğu iyi restoranlar 

etrafında kurguluyor. (www.yemeksepeti.com) 

 

2.3.6 Ekşi sözlük 

 

Ġlk ticari yazılımı liseden mezun olduktan sonra 1993 yılında çalıĢmaya 

baĢladığı bir firmada yazdığı hastane programıdır. 1994 yılında ise “Hasta 1.0” 

ismini verdiği hasta takip yazılımı, 1995 yılında bbs için yazılımlar, meteoroloji 

genel müdürlüğüne, yazılımlar hazırladı. 1997 yılında asansör yazılımı, PVC 

üreticileri için MRP yazılımı hazırladı. 1997 yılında ODTÜ‟nün programlama 

yarıĢmasında 3. Oldu.1998 yılında EskiĢehir‟den Ġstanbul‟a taĢındı. Türkiye‟de 

internet yaygınlaĢmadan önce popüler olan BBS ağlarında, Wolverine adlı DOS 

programının yazarı olarak tanınmıĢ, 1999 yılında mizahi bir sözlük sitesi olan EkĢi 

Sözlük sitesini bu ağdaki kullanıcıların katkılarıyla baĢlatmıĢtır. “EkĢi Sözlük Kutsal 

Bilgi Kaynağı” adlı kitabı derlemiĢtir. 2001 yılında ilk teklifi aldığı Microsoft Seattle 

Redmond kampüsünde Windows yazılım ekibinde, 2004 yılında yazılım-tasarım 

mühendisi olarak çalıĢmaya baĢladı. EkĢi Sözlük sitesiyle 2003 yılında Altın 

Örümcek En BaĢarılı KiĢisel Websitesi ödülünü almıĢtır.2007‟den itibaren EkĢi 

Sözlük‟te kazandığı para Microsoft‟ta kazandığından fazla olmaya baĢlayınca, 2009 

yılının yaz aylarında Microsoft‟taki görevinden ayrılarak Türkiye‟ye döndü. 2015 

Yılında EkĢi Teknoloji ve BiliĢim A.ġ‟deki yönetim kurulu baĢkanlığı dahil olmak 

üzere, sözlük yönetiminden ayrılmıĢ ve ABD‟ye yerleĢmiĢtir. (www. 

eksisozluk.com)  

 

 

 

http://www.clickdelivery.gr/
http://www.yemeksepeti.com'un/
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2.3.7 Sahibinden.com 

 

  1990‟lı yılların sonlarında Türkiye‟de internet giriĢimciliği yeni geliĢmeye 

baĢlarken ilanlar geleneksel medyada yayınlanıyordu. Bu dönemde 

sahibinden.com‟un kurucusu Taner Aksoy, 1999 yılında internet üzerinden satıcılara 

görsel unsurlarda içeren detaylı ilan verme olanağı sağlayan, diğer yandan alıcılar 

için ilanların kolay aranmasını sağlayan bir site fikrini oluĢturdu. Sonuç olarak 

sahibinden.com, 2000 yılında 2700 ilanla yayın hayatına baĢladı. 

 

2.3.8 Webrazzi.com 

  

 Arda Kutsal webrazzi‟nin kurucusu Nisan 2014‟te Aslanoba capital, 

webrazzi‟nin kariyer bölümü, kariyer.net‟e üç yıllığına kiraladı. Yapılan anlaĢmaya 

göre webrazzi‟nin içeriği kariyer.net‟te yayımlanıcak. 2014 cirosu daha ağustos 

ayında 2013 cirosunun yüzde 30 üzerine çıktı. Kutsal, kiĢisel yatırımları için 

ventures.com adında yeni bir oluĢuma adım attı. Global pazarlama odaklı bu oluĢum, 

bölgesel büyüme gösterecek internet Ģirketleri Türkiye‟de hayata geçirmeyi 

hedefliyor.    

 

2.3.9 Markafoni.com 

 

 E-ticaret konusunda Türkiye‟nin önde gelen alıĢ veriĢ sitesi Markafoni‟yi 

kurdu. Bu site sayesinde 1200 moda markasıyla iĢbirliği oluĢturdu. Markafoni diğer 

online alıĢveriĢ sitelerinden farklı olarak davetiye yoluyla üye kabul ediyor. Bu farklı 

alıĢveriĢ sitesi 11 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Site sadece Türkiye‟de değil 

Avusturalya, Yunanistan, Ukrayna ve Güney Kore‟de de faaliyet gösteriyor. 

Markafoni, farkını özel fırsatlarla seçkin moda markalarının alınabileceği özel alıĢ 

veriĢ kulübü olarak yarattı. Üyelerinin fikirleri ve önerileri doğrultusunda 

gerçekleĢtirdiği ve ya tekrarladığı birçok kampanya var. 

 

 

 

 

http://www.sahibinden.com/
http://www.webrazzi.com/
http://www.markafoni.com/
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2.4. DÜNYADA Kİ İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA 

ŞİRKETLERİNİN İYİ ÖRNEKLERİ 

 

2.4.1 Amazon 

ABD‟nin toplam kitap satıĢlarını %20‟sini gerçekleĢtiren Amazon.com 1995 

yılının Temmuz ayında faaliyete geçmiĢtir. Firma sadece internet üzerinden kitap 

satıĢı yapmayı planlamıĢ ve günümüze kadar da faaliyetlerini sadece internet 

üzerinde gerçekleĢtirmiĢtir. Kurulduğu tarihten 1997 yılına kadar geçen iki yıl 

içerisinde Amazon, satıĢlarını %3066 artırmıĢtır. Amazon.com 218,160‟dan fazla 

ülkeden 17 milyondan fazla müĢteriye sahiptir. Firma ürün çeĢitlerini de artırmıĢ, 

kitabın yanında müzik ve film diskleri de satmaya baĢlamıĢtır. MüĢterilerine belirli 

bir konudaki kitapları tarama olanağı ve sattığı kitapların kısa bir özetini de sunan 

Amazon.com, seçilen konudaki en çok satılan kitapların listesini de vermektedir. 

Merkezi Seattle/Washington‟da bulunan firmanın hisse senetleri, NASDAQ‟da 

AMZN koduyla iĢlem görmektedir. Amazon.com‟un kısa sürede elde ettiği baĢarı, 

ABD‟de yaygın bir geleneksel satıĢ ağına sahip olan ve satıĢları düĢüĢ gösteren bir 

baĢka kitabevinin, Barnes Noble‟ın da internet üzerinden kitap satıĢına baĢlamasına 

neden olmuĢtur. (http://www.amazon.com ) 

 

2.4.2 E*Trade 

 

Elektronik ortamda hisse senedi alım-satımı yapan E*Trade, 11 Temmuz 

1983 tarihinde kurulmuĢtur. 1992 yılında ABD‟nin en büyük iki kapalı ağı olan 

America Online ve CompuServe adlı ağlarda Fidelity, Charles Schwab ve Ouick 

Reiliy adlı aracı kurumlardan elektronik ortamda hisse senedi alım-satımı hizmetleri 

vermeye baĢlamıĢtır. 1996 yılından beri ise internet‟te hizmet vermektedir. 

MüĢterilerine elektronik posta aracılığı ile danıĢmanlık hizmeti de veren E*Trade 

meı adresindedir. Firmanın hisse senetleri NASDAQ.‟da EGRP koduyla iĢlem 

görmektedir. (http://us.etrade.com) 

 

2.4.3 Cisco Systems 

 

Cisco Systems, internet trafiğini düzenleyen cihazlar üreten bir firmadır ve bu 

alanda pazarın yaklaĢık %85‟ine sahiptir. 116 ülkede doğrudan yada bayileri aracılığı 

http://us.etrade.com/
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ile satıĢ yapan Cisco Systems, satıĢların tamamına yakınını internet üzerinden 

yapmaktadır. Günde 50 ile 75 arası teknik yardım çağrısı alan firma, müĢterilerine 

internet üzerinden destek vermektedir. Firma içi yazıĢmaların da elektronik ortamda 

yapıldığı Cisco Systems, tüm iĢ süreçlerini internet üzerine taĢımaktadır. 1999 

yılında Türkiye‟nin de içinde olduğu, 100‟den fazla ülkede üniversiteler ile ortak bir 

çalıĢma baĢlatan Cisco Systems, Network Academy adında bir eğitim projesini 

baĢlattı. Projenin amacı, dünya çapında iletiĢim ağları ve özellikle de internet 

alanında yetiĢmiĢ teknik eleman açığının kapatılmasıdır. Bu alandaki eleman açığının 

sadece ABD‟de 800 binden fazla olduğu ve ihtiyacın gün geçtikçe arttığı ifade 

edilmektedir. Merkezi San Jose/California bulunan Cisco Systems‟in hisse senetleri 

NASDAQ‟da CSCO koduyla iĢlem görmektedir. (www.cisco.com) 

2.4.4 Alibaba.com 

 Alibaba limited Ģirketi Jack Ma tarafından 1999 yılında Çin‟de kurulmuĢtur. 

C2C, B2C ve B2B hizmetlerini sağlayan e-ticaret Ģirketidir. Bu hizmetlerin dıĢında, 

elektronik ödeme servisleri, alıĢveriĢ arama motoru ve veri merkezli bulut biliĢim 

servisleri bulunmaktadır. Alibaba.com, ithalat ve ihracatçıları 240‟dan fazla ülke ve 

bölgede bir araya getirmektedir. Alibaba.com, iĢ odaklı alıĢveriĢ yapısını bünyesinde 

barındırır. ÇalıĢan sayısı 34985‟dir. Rakipleri ise tencent, baidu‟dur. 

2.4.5 Ebay.com 

 Ebay 1995‟te Pierre Omidyar tarafından Amerika‟da kurulmuĢtur. Ġlk önce 

lazer cihazı satıĢı ile iĢe baĢlamıĢlardır. Daha sonra internet üzerinden C2C, B2C 

satıĢlarını gerçekleĢtirmiĢlerdir. Çok uluslu bir Ģirkettir. Rakipleri, Amazon ve 

Alibaba‟dır. Firma çalıĢan sayısı 36,500‟dür. 

2.4.6 Jo.com 

 Jo.com 1998 yılında Richard Liu tarafından Çin‟de kurulmuĢtur. Çin‟deki 

iĢlem hacmi en büyük online B2C satıcılarındandır.  ġirket, elektronik ürünler, cep 

telefonları, bilgisayar gibi ürünlerle iĢlem hacmini geniĢletmiĢtir. ġirketin rakipleri, 

alibaba‟dır. ġirket çalıĢan sayısı 62061 olmuĢtur. 

 

 

http://www.cisco.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.ebay.com/
http://www.jo.com/
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2.4.7 Walmart.com 

 Walmart 1962 yılında Sam Walton tarafından kurulmuĢtur. Ġlk etapta 

perakende mağazacılıkla iĢe baĢlamıĢlardır. Walmart gelir bakımından Dünya‟nın en 

büyük Ģirketidir. Çok fazla çalıĢanı vardır. ġirketin rakibi amazon.com‟dur. 

2.4.8 Ottogroup.com 

Ottogroup 1949 yılında Michael Otto tarafından Almanya‟da kurulmuĢtur. 

Ottogroup, posta yoluyla satıĢ yapan Dünya‟nın en büyük Ģirketidir. Ġlk olarak el 

yapımı ayakkabı ile iĢe baĢlamıĢtır. Daha sonra online mağaza açmıĢtır. ġirketin 

rakibi Amazon‟dur. ġirketin çalıĢan sayısı 50000 civarındadır. 

2.4.9 Bestbuy.com 

 1966 yılında Richard M Schulze ve Gary Smoliak bir araya gelerek bu Ģirketi 

kurmuĢlardır. ġirket çok uluslu bir yapıya sahiptir. Ġlk önce satıĢlarını ses sistemleri 

üzerine yapmıĢlardır. 1983 yılında ürün çeĢitliliğini geniĢletmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.walmart.com/
http://www.ottogroup.com/
http://www.bestbuy.com/
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BÖLÜM 3. TÜRKİYE’DEKİ İNTERNET PAZARLAMASI ALANINDA YAPILMIŞ 

ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR ENVANTER ÇALIŞMASI 

 

Grafik 1. Türkiye‟deki internet pazarlamasının üzerine yapılmıĢ akedemik 

çalıĢmaların dağılımı 

 

Grafik 1‟den anlaĢıldığı üzere konu ile ilgili çalıĢmaların tamamına yakını 

Türkçe (%99) olup çok sayıda kitap ve makale (%97) yazılmasına karĢılık çok az 

sayıda akademik anlamda çalıĢma yapılmıĢtır. (%1) sonuç olarak konu hakkında 

ilerleyen dönemlerde yapılacak çalıĢmalarla birlikte konu hakkında daha kesin 

sonuçlara ulaĢmak mümkün olacaktır. 
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Grafik 2. Akedemik çalışma sayısı 

 

Grafik 2‟den anlaĢıldığı üzere konu ile ilgili olarak 1998-2001 „e kadar olan 

10 senelik sürede toplam 10 çalıĢma yapılmıĢtır. Buda 2008‟den 2017‟e kadar olan 

zaman diliminde her seneye bir çalıĢma düĢtüğünü göstermektedir. 9 sene içerisinde 

toplam 95 çalıĢma yapılmıĢtır. Buda yaklaĢık olarak senede 10,56 çalıĢmaya denk 

gelmektedir. Bu 10 senelik zaman dilimlerindeki 10 kattan fazla artıĢın sebebi ise 

internetin toplum içerisinde daha fazla yayılmıĢ olması ve bireylerin alıĢveriĢini 

internet üzerinden dijital pazarlamayı kullanarak yaptıklarını göstermektedir. 
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Grafik3. Çalışma bağlamlarının yüzdesel dağılımı 

 

Grafik3‟den anlaĢıldığı üzere konu hakkında yapılan çalıĢmaların yarısına yakını bir 

kısmı dijital pazarlama (pandora kitap, giyim, yemek) konusu üzerinde yapılmıĢ olup 

(%44) bunu %23 ile sosyal medya pazarlaması facebook ve twitter gibi sitelerdeki 

reklam ve pazarlama kanalları takip etmektedir. 3. büyük dilim ise %16 ile yeni 

medya takip etmektedir. %6 ile mobil pazarlama son yıllarda cep telefonları ve 

tabletlerin geliĢmesi ile hayatımıza girmiĢtir. Geri kalan %11‟lik kısım ise daha çok 

viral pazarlama ve reklamlardan oluĢur. 

Bütün çalıĢmalardaki çalıĢma bağlamının istatiksel dağılımıdır. (bütün yılların 

toplamı) 
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Grafik 4. Akademik çalışmaların dağılımı 

 

Grafik 3‟te daha önceden belirtildiği gibi çalıĢmaların dağılımı ele alınıp tüm yıllara 

göre toplamı hesaplandığında dağılımlarda ciddi bir değiĢiklik görülmektedir. Bu da 

ilk 10 senelik dilimde çok az, son 10 senelik dilimde çok sayıda çalıĢma yapılıp 

grafiği son 10 senedeki çalıĢmaların domine ettiği görülmektedir. 
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Grafik 5. Akademik çalışmaların adedi 

 

Grafik1‟de bahsedilen çalıĢmaların 90 dilimlerinin altında bulunan adetlerin pasta 

dilimi grafiği ile gösterimidir. Adetler açıkça tablo birde gösterilmektedir. 

ÇalıĢmaların toplam sayısı  108 kitap, 1 bildiri, 41 makale, 2 tez ve bir çeviridir ve 

bunların toplam sayısı 153‟tür. Bunların oranlarının istatiksel dağılımıdır. Yani 108 

kitap kullanılmıĢtır. Oran kullanılmamıĢtır, sadece pasta dağılımı olarak 

grafiklendirilmiĢtir. 

 

 

 

 



55 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Günümüzde küreselleĢme ve teknolojinin hızla geliĢmesi internet 

teknolojisinin geliĢimini de beraberinde getirmiĢtir. Ġnternet teknolojisinin geliĢmesi 

ve yaygınlaĢması elektronik ticaretin boyutunu da değiĢtirmiĢtir. Elektronik posta, 

sosyal paylaĢım siteleri ve bilgiye hızlı eriĢim ile gelen hızlı iletiĢim, firmaların 

tüketicilere kendilerini tanıtmada ve tüketicilerin firmaları tanımasında etkili bir rol 

oynamaktadır. Böylece, iĢletme ile tüketici arasında iki yönlü yeni bir iletiĢimin 

kurulması sağlanmıĢtır. 

 

Ġnternet, günümüzde müĢterilerin mal ve hizmet satın alma davranıĢlarında 

köklü değiĢiklikler yapmıĢtır. Ġnternet üzerinden pazarlamada da pazarlamada olduğu 

gibi uygulamaların baĢarıya ulaĢabilmesinin sonucunda belli kavramları da ortaya 

çıkarmıĢtır. Bunlar online pazarlamanın sonucu olarak e – ticaret, içerik pazarlama, 

yeni medya, mobil pazarlaması, viral pazarlama ve marka yönetimi gibi alt dallar ile 

geliĢme göstermiĢtir. Ġnternet üzerinden yapılan alıĢveriĢlerde müĢterilerin bireysel 

tavır ve tutumlarını araĢtıran birçok çalıĢma mevcuttur. 

 

Ġnternet üzerinden yapılan pazarlama çalıĢmaları, reklam, kampanya veya 

bilgilendirme çalıĢmalarına da hız kazandırmıĢtır. Firmaların geniĢ kitlelere hızlı ve 

kolayca sesini duyurabilmesi sonucu internetten alıĢveriĢ stratejileri ve yaklaĢımları 

da değiĢmektedir. Son yıllarda gittikçe yaygınlaĢan “fırsat siteleri” bu stratejilerden 

birisidir. Her gün onlarca firmalardan indirim kampanyaları ya da avantajları fırsat 

siteleri aracılığıyla tüketicilere ulaĢtırılmaktadır. 

 

Ġnternetten alıĢveriĢin, geleneksel pazarlama yöntemlerine göre bazı 

üstünlüklerinin yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın 

amaçlarından birisi de alıĢveriĢte internetin kullanılıp kullanılmamasında 

tüketicilerin günümüzdeki tüketim kanallarının değiĢmesi ve markaların tüketiciye 

daha bu sayede daha kolay ulaĢmasının Pazarlamanın tarihçesini araĢtırmakla 

beraber bu alanda yapılan akademik çalıĢmaları saptamak ve bu alanla ilgilenen 

yazar ve akademisyenlerin konuya genel eğilimlerini saptamak olmuĢtur, 

araĢtırmaktır. ÇalıĢmanın ana amacı ise internetten alıĢveriĢ yapan pazarlama 

kavramını geçmiĢte ve günümüzle karĢılaĢtırarak ele almak olmuĢtur. 



56 
 

 

• Bu amaçla yaptığım envanter çalıĢmasında çıkan sonuç Ģöyledir; 

 

Türk ve yabancı yazarlarca yazılan 108 kitap, 1 bildiri 41 makale 2 tez ve 1 çeviri 

incelendiğinde; Pazarlama iletiĢimine dair çalıĢmalar 2010- 2016 yılları arasında 

ağırlık kazanmıĢtır, incelediğim çalıĢmaların çoğu Türkçedir ve büyük bir bölümü 

Türkiye‟de yapılmıĢtır. Envanter çalıĢmasında yer alan kaynakların %75‟i 

Türkiye‟deki üniversiteler tarafından ev sahipliği yapılmıĢtır bunların %25‟i de 

bireysel araĢtırmaya dayanmaktadır. AraĢtırmalar genelden spesifik konuları 

kapsamaktadır. 2010- 2016 yıllarında sonra da internet ve sosyal medyanın 

kullanımının artmasıyla ağırlık kazanmıĢtır. Türkiye‟de yapılan çalıĢmaların tamamı 

spesifik türsel yoğunluğa sahiptir. Burada sadece incelediğim 2 kaynak diğerlerinden 

ayrılmaktadır. Philip Sheldroke ve Ümit ġensoy tarafından hazırlanan çeviriler genel 

türsel yoğunluğa sahiptir. 

ÇalıĢmaların genel bağlamında pazarlamanın geleneksel ve Ģuan da internet 

kullanımıyla artan dönemde yeni koĢullara ayak uydurmasıyla yeni ile eskinin 

karĢılaĢtırılması ve internetten pazarlamanın avantajları ve dezavantajlarına 

eğilmiĢtir yazarlar. 

 

Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ yapılmasında en etkili sebepler önem sırasına 

göre, ürünlerin rakip fiyatlarla kıyaslama yapılmasını sağlaması, elektronik ödeme 

kolaylığının olması, zaman kazandırıyor olması, ürün hakkında bilgi ve fiyat 

alınabiliyor olması, her türlü mal ve hizmete kolayca eriĢimini sağlaması ve fırsat 

sitelerinin avantajlarını sağlaması Ģeklinde sayılabilir. 

 

Ġnternetten alıĢveriĢ yapma sebeplerinden elektronik ödeme kolaylığının ve 

fırsat sitelerinin avantajlarından yararlanabilmenin cinsiyet ile, zaman kazandırması 

ve fırsat sitelerinin avantajlarını sağlıyor olmasının medeni durum ile, her türlü mal 

veya hizmete eriĢimi sağlaması, mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat sağlaması, 

rakip firmalarla kıyaslama yapabiliyor olma ve fırsat siteleri avantajlarından 

yararlanabiliyor olmanın sosyal medya kullanımı ile anlamlı bir iliĢkiye sahip olduğu 

görülmüĢtür. Ġnternette pazarlamanın doruğa çıkmasının sebebi olarak interneti ve 

internetten alıĢveriĢi daha çok gençlerin tercih etmesinden kaynaklandığını 
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söyleyebiliriz. Bununla birlikte alıĢveriĢ yapma sebeplerinden zaman kazandırıyor 

olması, her türlü mal veya hizmete eriĢilinebiliyor olması, mal ya da hizmet hakkında 

bilgi ve fiyat alınabiliyor olması, rakip firmalarla kıyaslama yapabiliniyor olması ve 

elektronik ödeme kolaylığı olmasının eğitim düzeyi ile iliĢkilidir. 

 

AlıĢveriĢlerde internetin seçilmemesindeki en etkili sebepler önem sırasına 

göre, alıĢveriĢ sonucu çıkabilecek bir sorunda tüketiciye geri dönülmemesi ve ürünün 

sağlamlığı ve orijinalliğinden Ģüphe duyulduğu Ģeklinde sıralanabilir. 

 

Günümüzde mobil pazarlamanın yaygınlaĢmasıyla iĢletmelerin tüketicilere 

her yerde ulaĢması, onlardan geri bildirim almaları iĢletmeler arasında hayati bir 

öneme sahip bir konudur. Sosyal medyanın geliĢimine katkı sağladığı mobil 

pazarlama ıĢığında iĢletmeler ya fırsat yakalayacaklar ya da kaybedeceklerdir. Sonuç 

olarak internetten alıĢveriĢ, tüketicilere zaman kazandırması, ürün, marka, fiyat ve 

firma karĢılaĢtırmalarına fırsat vermesi, fırsat ve avantajlardan yararlandırması gibi 

zaman ve maliyet avantajlarına sahip iken, ürünleri almadan önce inceleyememe, 

elektronik iĢlemlerin güvenliği konusundaki aksaklıklar, elektronik sözleĢmelerin 

yasal geçerliliği gibi dezavantajlara sahiptir. 
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EKLER: 

ENVANTER ÇALIġMASI ĠÇĠN TEMATĠK TARAMA ġABLONU : ĠNTERNET 

PAZARLAMASI 

Yapığım araĢtırmayı istatistiksel olarak incelediğimizde, yapılan araĢtırmaların         

% 65‟i kitaplardan oluĢmaktadır. Bu çalıĢmalar 2010-2016 yılları arasında yoğunluk 

kazanmaktadır. Genel açıdan bakıldığında çalıĢmaların tamamı, Türkçedir. 

ÇalıĢmaların büyük bir bölümü Türkiye‟de yapılmaktadır. 97 kitap çalıĢması 

yapılmıĢ olup genel toplam içindeki yüzdelik dilimi % 69,7‟dir. 41 makale çalıĢması 

yapılmıĢ olup bütün içindeki yüzdesi % 29,4‟tür. Kitap çalıĢması Amerika ve baĢka 

ülkelerle ilgili yüzdelik dilimi % 0,9‟dır. 2012 yılında 25 kitap ve 5 makale çalıĢması 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmalar bağlamında en sık kullanılan kavram dijital‟dir. ÇalıĢmaların 

% 17,5 sosyal pazarlama, % 63,5‟i internet pazarlama %47,3‟lük kısım, elektronik 

pazarlama, mobil uygulama olarak benzerlik görülmektedir. 
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medya 
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örneği/ Use of 
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sosyal 

medya 

sosyal 

medya 

ĠletiĢimin 
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medyanın 

geliĢim ve 
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Makale 

Marmara 

Üni. 
Türkiye 2013 

Yeni medyanın 

geliĢim ve 
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Kapitalizm 
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ve Bireylerin 

ideolojik 
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 Kenan  
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Elif Ertok 

Makale 
Kültür 

Üni. 
Türkiye 2012 

Dijital Çağ ve 

Bireylerin 

ideolojik 

aygıtları 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Sanal 

toplulukların

ın bir türü 

olarak sosyal 

ağ siteleri 

pazarlama 

iletiĢim 

kanalı olarak 

iĢleyiĢi 

Erkan 

Akar 
Makale 

Anadolu 

Üni. 
Türkiye 2010 

Sanal 

topluluklarının 

bir türü olarak 

sosyal ağ 

siteleri 

pazarlama 

iletiĢim kanalı 

olarak iĢleyiĢi 

sosyal 

medya 

sosyal 

medya 

Sosyal ağ 

sitelerinin 

eğitsel olarak 

iĢlevselliği 
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C. 
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N. Baysal 

Makale 

Abant 

Ġzzet 

Baysal 
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Türkiye 2011 

Sosyal ağ 

sitelerinin 

eğitsel olarak 

iĢlevselliği 

sosyal 

medya 

sosyal 
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ĠletiĢim 

Fakültesi 

öğrencilerini

n internetten 

alıĢveriĢe 

yönelik 

tutumları 

H. Aydan 

Silki 
Makale YaĢar Üni Türkiye 2009 

ĠletiĢim 

Fakültesi 

öğrencilerinin 

internetten 

alıĢveriĢe 

yönelik 

tutumları 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġnternetle 

değiĢen 

siyaset 

pazarlaması 

dünyadan 

örneklerle 

yeni trendler 

Erkan 

Akar 
Makale 
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Üni. 

Türkiye 2010 

Ġnternetle 

değiĢen siyaset 

pazralaması 

dünyadan 

örneklerle yeni 

trendler 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 
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öğrenim 

gören 

ilköğretim 

öğrencilerini
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yönelik 
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düĢünceleri 

A. ĠĢman                        

S. Gürgün 
Makale 
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Doğa 
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Türkiye 2008 
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öğrenim gören 

ilköğretim 
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ve düĢünceleri 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Öğretmenleri
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araçlarından 

haberdarlığı 
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çeĢitli 

Mehmet 

BarıĢ 
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Makale 
Sakarya 

Üni. 
Türkiye 2010 

Öğretmenlerin 
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araçlarından 
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pazarlama 
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Makale 
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Pazarlama 

Mobil 

Pazarlama 
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pazarlama 
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Üni. 
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sosyal 
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Karamano
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Türkiye 2014 

Sosyal 
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oluĢturmasında
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sosyal 

medya 
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teorileri 

üzerine inĢa 
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üzerine inĢa 
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GöktaĢ 
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Sosyal 
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nesil 
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hizmetleri 

endüstrisinde 
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ağların 
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araĢtırma 

Yrd. Doç. 

Dr. Tolga 

Kara 

Makale 
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Sosyal medya 

üzerinde yeni 

nesil 

pazarlama ve 

Türkiye bilgi 
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hizmetleri 

endüstrisinde 
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medya 
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M. 
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pazarlama 
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internet ve 

pazarlama 
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internet ve 

pazarlama 
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pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Nesnelerin 

interneti 

Samuel 

Greengard 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2017 

Nesnelerin 

interneti 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġnternet 

ortamında 

pazarlama 

Ramazan 

Aksoy 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

Ġnternet 

ortamında 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 
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Melis 

Bayramde

de 
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Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 
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çağında 
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Ġnternet 

teknolojisi ve 

elektronik 

ticaret 

Ġbrahim 

Halil 

Sugözü  

Sait Demir 
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Ġnternet 

teknolojisi ve 

elektronik 

ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Anında 

Pazarlama 8 

Web 3.0 

Micheal 

Tasne 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2011 

Anında 

Pazarlama 8 

Web 3.0 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġnternet 

ortamında 

pazarlama      

Ramazan 

Aksoy 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

Ġnternet 

ortamında 

pazarlama      

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Sosyal 

medya sanatı 

Guy 

Kawasaki 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 Sosyal medya 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Dijital içerik 

pazarlaması 

Yrd. Doç. 

Dr. Dilek 

Penpece 

Kitap Adana Türkiye 2014 
Dijital içerik 

pazarlaması 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġnternet 

çağında 

kurumsal 

iletiĢim 

Ela 
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Ferah 
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Özlem 

AĢman 

Alikılıç  

Sinem 

Yaygel 

Çakır 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2009 

Ġnternet 

çağında 

kurumsal 

iletiĢim 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġnternette 

pazarlama 

Ġbrahim 

Kırcova 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

Ġnternette 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġnternette 

pazarlama 

BarıĢ 

ġarer 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 

Ġnternette 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġçerik 

pazarlama 
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dünyada 

marka ve 
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yaratma 

stratejileri 

Oğuz KuĢ Kitap Ġstanbul Türkiye 2016 

Ġçerik 

pazarlama 

Dijital dünyada 

marka ve 

hikaye yaratma 

stratejileri 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 
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Dijital çağda 

içerik 

yönetiminin 

kuralları 

Ann 
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C.C. 
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Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 
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içerik 

yönetiminin 

kuralları 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Damain 

Ryhan 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2016 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Sosyal 

medya 

pazarlama 

Ġbrahim 
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Sosyal medya 

pazarlama 

Sosyal 

medya 
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medya 
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medyada 

reaklam 

tüketimi 
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Saraç 
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Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 
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medyada 

reaklam 

tüketimi 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital içerik 

pazarlama 

Dilek 

Penpece 
Kitap Adana Türkiye 2013 

Dijital içerik 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Mobil 

pazarlama 

Solomo 

Kahraman 

Arslan   

Pelin 

Arslan 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

Mobil 

pazarlama 

Solomo 

Mobil 

Pazarlama 

Mobil 

Pazarlama 

Mobil 

pazarlama 

hakkında 

herĢey 

Jeanne 
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Jamie 
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Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 

Mobil 

pazarlama 

hakkında 

herĢey 

Mobil 

Pazarlama 

Mobil 

Pazarlama 

Mobil 

pazarlama ve 

mobil bilgi 

servisleri 

Remzi 

Reha 

Durucasu 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 

Mobil 

pazarlama ve 

mobil bilgi 

servisleri 

Mobil 

Pazarlama 

Mobil 

Pazarlama 
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Sosyal ticaret           

Mobil ticaret 

Erkan 

Akar 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2017 
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Sosyal ticaret           

Mobil ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijitoloji 

Emre 
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Mehmet 

Çelikol 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 Dijitoloji 
Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-Ticaret 

satıĢta 

tsunami 

etkisi 
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satıĢta tsunami 
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Dijital 

pazarlama 
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pazarlama 

E-Ticaret 

Pazar 
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E-Ticaret 

Pazar 

performansını 

arttırma 
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strateji 
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Ag 

ekonomisind
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yolu E-

ticaret 

ġule 
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Ag 

ekonomisinde 

yeni ticaret 

yolu 

E-ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Opencart ile 

E-ticaret 
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ticaret 

Dijital 

pazarlama 
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Elektronik 

Ticaret 

ġükrü 
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Elektronik 

Ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-ticaret 

Kenan 

Mehmet 
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Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 E-ticaret 
Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-ticaret 
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Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 E-ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-ticaret 
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o 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 E-ticaret 
Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-ticaret 
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seti 
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pazarlama 

Dijital 

pazarlama 
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ticaret sitesi 
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Tahsin 

Sevinç 
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ticaret sitesi 
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pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-ticaret 
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ticaret 
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pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

Pazarlama 
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Pazarlama 
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pazarlama 
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yerinden 

oynarken 
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pazarlama 
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tutulma 
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pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Markanız 

için interneti 

nasıl 

kullanmalısı

nız? 

Gay 

Vaynerchu

k 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 
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elektronik 

ticaret 

Muhamme

r Zerenler 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2007 

Dijital iĢ 

yaĢamı tüm 

boyutarıyla 

elektronik 

ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-ticaret 
 Serdar 

Canbaz 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 E-ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Elektronik 

sigortacılık 

elektronik 

ticaretin 

sigorta 

sektörüne 

etkileri 

Selim 

Yazıcı           

Serhat 

Yanık 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2002 

Elektronik 

sigortacılık 

elektronik 

ticaretin 

sigorta 

sektörüne 

etkileri 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E ticaret ile 

vitrinini 

dünyaya aç 

Feyzeddin 

Alpkıray 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 

E ticaret ile 

vitrinini 

dünyaya aç 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Ġhracatçı ve 

ithalatçılar 

için 

elektronik 

ticaret 

Ġsmail 

Metin 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

Ġhracatçı ve 

ithalatçılar için 

elektronik 

ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Elektronik 

ticarette 

tüketicinin 

korunması ve 

bir uygulama 

Selda Ene Kitap Ġstanbul Türkiye 2002 

Elektronik 

ticarette 

tüketicinin 

korunması ve 

bir uygulama 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Elektronik 

ticaret 

Veysel 

Bozkurt 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2005 

Elektronik 

ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Hizmet 

ekonomisi 

internet ve 

elektronik 

ticaret 

Nihay Y. 

Mızrak 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2002 

Hizmet 

ekonomisi 

internet ve 

elektronik 

ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 
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E –dıĢ ticaret 

iĢlemleri 

yönetimi 

S. Sedat 

Akgöz 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

E –dıĢ ticaret 

iĢlemleri 

yönetimi 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

ASP ile web 

programcılığ

ı ve 

elektronik 

ticaret 

Zafer 

Demirkol  
Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 

ASP ile web 

programcılığı 

ve elektronik 

ticaret 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Elektronik 

posta 

pazarlaması 

Sabahattin 

Çelik 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 

Elektronik 

posta 

pazarlaması 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

E-ticaret 

Kenan 

Mehmet 

Ekici  Arif 

Yıldırım 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 E-ticaret 
Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

PHP ile E-

ticaret 

kapıları 

Ümit Tunç Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 
PHP ile E-

ticaret kapıları 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Her yönüyle 

internetin 

altyapısı 

TCP/IP 

Murat 

Yıldırımo

ğlu 

Kitap Ġstanbul Türkiye 1998 

Her yönüyle 

internetin 

altyapısı 

TCP/IP 

Dijital 

pazarlama 

Dijital 

pazarlama 

Sosyal 

medya 

devrimi 

BarıĢ 

Çoban         

Kollektif 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 
Sosyal medya 

devrimi 

sosyal 

medya 

sosyal 

medya 

ĠletiĢimde 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medyada 

etkileĢim 

Kollektif                   

Özlem 

Oğuzhan 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 

ĠletiĢimde 

Sosyal medya 

Sosyal 

medyada 

etkileĢim 

sosyal 

medya 

sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

araĢtırmaları 

3 

Ali 

Büyükasla

n 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2016 
Sosyal medya 

araĢtırmaları 3 

sosyal 

medya 

sosyal 

medya 

Facebook 

bağımlılığı 

ve Sosyal 

medya 

Salih 

Tiryaki 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 

Facebook 

bağımlılığı ve 

Sosyal medya 

sosyal 

medya 

sosyal 

medya 

Yeni medya 

çağında 

araĢtırma 

yöntem ve 

teknikleri 

Kollektif                   

Mutlu 

Bimark 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 

Yeni medya 

çağında 

araĢtırma 

yöntem ve 

teknikleri 

Yeni medya 
Yeni 

medya 
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Yeni medya 

araĢtırmaları 

Ġdil 

Sayımer          

Kollektif    

Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 
Yeni medya 

araĢtırmaları 
Yeni medya 

Yeni 

medya 

Yeni medya 

ve reklam 

Abdullah 

Özkan       

Betül 

Onay 

Doğan 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 
Yeni medya ve 

reklam 
Yeni medya 

Yeni 

medya 

Yeni medya 
Deniz 

Yengin 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 Yeni medya Yeni medya 

Yeni 

medya 

Alternatif ve 

aktivist Yeni 

medya   

Leah 

Alievrow 
Kitap 

Kalifornia 

Üni. 
Amerika 2016 

Alternatif ve 

aktivist Yeni 

medya   

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Yeni medya 

üzerine yeni 

iletiĢim 

teknolojileri 

 Müge 

Demir 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 

Yeni medya 

üzerine yeni 

iletiĢim 

teknolojileri 

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Yeni medya 

ve toplum 

A. Çağlar 

Deniz           

A. Banu 

Honor 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2016 
Yeni medya ve 

toplum 
Yeni medya 

Yeni 

medya 

Teknoloji 

iletiĢim Yeni 

medya ve 

etik 

Gözde 

Dedeoğlu 
Kitap Bursa Türkiye 2016 

Teknoloji 

iletiĢim Yeni 

medya ve etik 

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Sosyal 

medya halkla 

iliĢkiler 

reklam ve 

pazrlama 

YeĢim 

Güçdemir 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2017 

Sosyal medya 

halkla iliĢkiler 

reklam ve 

pazrlama 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya ve 

blog 

Özgür 

Karamanlı 

ġekeroğlu 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 
Sosyal medya 

ve blog 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Terör ve 

medya 

Zübeyde 

Sültü 
Kitap Ankara Türkiye 2016 

Terör ve 

medya 
medya medya 

Yeni medya 

yeni halkla 

iliĢkiler 

Sırma Oya 

Tekvar 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2016 

Yeni medya 

yeni halkla 

iliĢkiler 

Yeni medya 
Yeni 

medya 
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Yeni 

medyada 

nefret 

söylemi 

Altug 

Akın 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2010 

Yeni medyada 

nefret söylemi 
Yeni medya 

Yeni 

medya 

Yeni medya 

sanatı ve 

estetiği 

Nazan 

Alioğlu 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2011 

Yeni medya 

sanatı ve 

estetiği 

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Yeni medya 

teknolojileri  

ve halkla 

iliĢkiler 

Necla 

Karabulut 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 

Yeni medya 

teknolojileri  

ve halkla 

iliĢkiler 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Medya 

gerçeği 

Abdullah 

Yılmaz      

Osman 

akınbay 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 Medya gerçeği 
Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Yeni medya 

okumaları 

Ramazan 

Çelik 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 

Yeni medya 

okumaları 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Yeni medya 

ve 

dokunmatik 

toplum 

Deniz 

Yengin 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 

Yeni medya ve 

dokunmatik 

toplum 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Yeni medya  

kuramları 

Filiz 

Aydoğan         
Kitap Ġstanbul Türkiye 2017 

Yeni medya  

kuramları 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Yeni medya  

pratikler ve 

olanaklar 

Emel 

BaĢtürk 

Akça 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 

Yeni medya  

pratikler ve 

olanaklar 

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Yeni medya 

üzerine  

Müge 

Demir 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2015 

Yeni medya 

üzerine  

Sosyal 

medya 

Sosyal 

medya 

Yeni medya  
Deniz 

Yengin 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 Yeni medya  Yeni medya 

Yeni 

medya 

Yeni medya 

kullanıcıların

ın yükseliĢi 

Himmet 

Götur            

Cem 

YaĢın 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2016 

Yeni medya 

kullanıcılarının 

yükseliĢi 

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Yeni medya 
Serdar 

Turgut  
Kitap Ankara Türkiye 2013 Yeni medya Yeni medya 

Yeni 

medya 
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Yeni medya 
Ġdil 

Sayımer            
Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 Yeni medya Yeni medya 

Yeni 

medya 

Yeni medya 

ve 

gazetecilik 

John V. 

Pavlik 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2013 

Yeni medya ve 

gazetecilik 
Yeni medya 

Yeni 

medya 

DijitaleĢen 

gazetecilik 

için yeni iĢ 

modelleri 

Erkan 

Saka              

Vehbi 

Görgülü           

Anıl 

Sayan 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2017 

DijitaleĢen 

gazetecilik için 

yeni iĢ 

modelleri 

Dijital  Dijital  

Yeni medya     

dokunmatik 

toplum 

Deniz 

Yengin 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 

Yeni medya     

dokunmatik 

toplum 

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Türkiye‟de 

spor ve 

medya 

Volkan 

Ekin 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2014 

Türkiye‟de 

spor ve medya 
Medya Medya 

Türkiye ve 

sosyal medya 

Onur 

Yazıcıoğlu        

Daghan 

Irak 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 
Türkiye ve 

sosyal medya 
Yeni medya 

Yeni 

medya 

Yeni medya 

ve pazarlama 

çağında 

reklam 

yazarlığı 

Teressa 

ıezz 
Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

Yeni medya ve 

pazarlama 

çağında reklam 

yazarlığı 

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Yeni medya 

ve 

kültürleĢen 

toplum 

Birol 

Gülnar            

ġükrü 

Balcı 

Kitap Ġstanbul Türkiye 2012 

Yeni medya ve 

kültürleĢen 

toplum 

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Ġnternet 

pazarlamasın

da yeni 

eğilimler    

Kemal 

Yahya 
Tez 

Celal 

Bayar Üni. 
Türkiye 2010 

Ġnternet 

pazarlamasınd

a yeni 

eğilimler    

Yeni medya 
Yeni 

medya 

Ġnternet 

pazarlamasın

da müĢteri 

memnuniyeti 

Filiz 

Yalçın 
Tez 

Atılım 

Üni. 
Türkiye 2012 

Ġnternet 

pazarlamasınd

a müĢteri 

memnuniyeti 

Dijital 

pazarlama 

MüĢteri 

Tatmini 

Dijital çağda 

Pazarlama ve 

halkla 

iliĢkiler 

Ümit 

ġensoy 
Çeviri Ġstanbul Türkiye 2011 

Dijital çağda 

Pazarlama ve 

halkla iliĢkiler 

ĠĢ bağlamı ĠĢ bağlamı 
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