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ÖNSÖZ
Lise yıllarındayken yeni çıkan mp3’leri internetten indirir, şarkı isimle-
rinin yanına mail adresimi yazar ve tüm arkadaşlarıma dağıtırdım. Diji-
tal pazarlama mesleğinin varlığından bile haberdar değilken, aslında bir 
içerik üzerinden dijital pazarlama yapmaya başlamam bu mesleğin bende 
uyandırdığı merakı az da olsa açıklayabilir.

Dijital pazarlama özellikle 2000 yılından sonra günümüzün en popüler 
mesleklerinden biri haline geldi. Marka ya da kişisel olarak içinde bulun-
duğumuz dijital hayatı kontrol etmek oldukça büyük bir avantaj olmaya 
başladı. Her meslek dalının artık bir dijital uzantısı var. Emlakçı, öğret-
men, doktor ya da çilingir olsanız bile dijitalde var olarak işinize büyük 
katma değer sağlayabilirsiniz. Dijital dünyada yarattığınız içeriklerle iste-
diğiniz kullanıcıyı hedefleyebilirsiniz.

Konfüçyüs’ün dediği gibi “Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış 
sayılmazsınız.” Çalışmaktan sıkılmadığım bu meslekte, aksine her geçen 
gün çıkan yenilikler beni heyecanlandırıyor. Yıllar boyunca planladığım, 
yönettiğim ve raporladığım birçok dijital pazarlama kanalında görev al-
dım. Elde ettiğim bilgi birikimlerini de bu kitapta sizlerle paylaşmaya ça-
lıştım.
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DİJİTAL PAZARLAMAYA 
GİRİŞ

Dijital çağımızın sosyal medya ve internet ile sarmalanmış dünyasında di-
jital pazarlamaya başvurmak her marka için kaçınılmaz. 2018 verilerine* 
(Internet Live Stats, 2018) göre yeryüzündeki 4 milyar internet kullanıcı-
sının yaşadığı dijital dünya her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Teknoloji-
nin ilerlemesiyle birlikte dijital dünyanın yetenekleri ve sunduğu faydalar 
artıyor. İnsanlar bu yetenekler sayesinde bilgiye artık çok daha hızlı ulaşı-
yor. Bunun sonucunda da gelişen dijital dünyada kullanıcıların satın alma 
davranışları değişiyor. 

Kullanıcıların algılarını ve davranışlarını değerlendirerek başarılı geri dö-
nüşler almanız mümkün. Çünkü kullanıcılar internet sayesinde ürün sa-
tan ya da hizmet sunan birçok markaya aynı anda ulaşabiliyor. Birden faz-
la tercih olanağı bulunan kullanıcıların karşısında markaların rekabet sa-
vaşı her geçen gün artarak devam ediyor. Şüphesiz teknolojiyi en iyi şekil-
de kullanan markalar bu savaşın galibi olacak. 

Ofisinizin ya da mağazanızın gün sonunda kapısı kapandığında tüm satış 
süreçleriniz durabilir. Fakat iyi bir strateji ile kurgulanmış online dünya-
daki süreçleriniz siz uyurken bile hiç durmadan devam eder. 
*Internet Live Stats (2017) http://www.internetlivestats.com/internet-users/ adresinden alındı
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Dijital Pazarlamanın Kısa Tarihi
1969’da Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi’nde internet üzerinden 
ilk mesaj gönderildiğinde amaç sadece dijital ortamda iletişim kurmaktı. 
Kimse bu teknolojinin bir gün pazarlama teknolojisine dönüşeceğini tah-
min dahi edemezdi.

“Dijital pazarlama” kavramı ilk olarak 1990’lı yıllarda kişisel bilgisayar-
ların tüketicilerin evine girmesiyle ve internet kullanımının yayılmasıyla 
birlikte hayatımıza girdi. Web 1.0 platformlarında kullanıcılar web sitele-
rinde sadece statik bilgiye ulaşabiliyordu.

AT&T’nin, 1994 yılı Ekim ayında Hotwired.com** sitesinde tıklanabilen 
ilk banner reklamın yayınını yapmasıyla pazarlamanın dijital dönüşümü 
başlamış oldu (The First Banner Ad).

Arama motoru pazarına ilk adımı atan Yahoo’dan sonra HotBot ve LookS-
mart gibi şirketler de bu pazara giriş yaptı. 1998 yılında Google’ın doğma-
sı ile birlikte arama motoru kullanımı internet dünyasında hacim kazan-
maya başladı. Arama motoru sonuçlarında üst sırada yer almanın önemi 
arttıkça pazarlamacılar arama motoru optimizasyonun potansiyelini keş-
fetmeye başladı.

90’lı yılların ortasında tarayıcı tabanlı çerezlerin (Cookie) kullanılmaya 
başlanmasıyla dijital pazarlamanın önemli dönüşümlerinden biri yaşan-
dı. Çerezler sayesinde siteden ayrılan kullanıcıların bilgileri hatırlanabili-
yordu. Günümüzde bile önemli bir yere sahip olan çerez teknolojisi yeni-
den pazarlama alanında oldukça önemlidir.

Yine aynı yıllarda internet sektörünün yükselişe geçmesiyle beraber 
e-ticaret siteleri başta olmak üzere birçok internet sitesi değerinden fazla 
yatırım aldı. Alınan yatırımların kârlılığa dönüşememesi ve kullanıcıların 
internet üzerinden alışverişe henüz hazır olmaması 2000’de yaşanılan İn-
ternet Balonu krizinin (Dot-Com Bubble Burst) en önemli nedenlerinden 
biri oldu. Kriz sonucunda birçok internet şirketi kapandı. Bu kriz yaşanır-
**The First Banner Ad http://thefirstbannerad.com/ adresinden alındı.
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ken internet dünyasında bir yandan iyi şeyler de oluyordu. Arama motor-
larının artan hacmini fırsat olarak gören Google, kullanıcıların aramala-
rını hedefleyerek arama sonuçlarında reklam gösterimi yapan Adwords 
ürününü çıkardı. Adwords reklamları ile markalar sundukları ürün ya da 
servisi dijital ortamda etkili bir şekilde pazarlama imkanı buldu. 

Web 2.0 teknolojisi ile birlikte kullanıcıların içerik üretmesi dijital pazar-
lama tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Web 1.0 in-
ternet döneminde web siteleri sadece okunabilir statik içerik barındırır-
ken Web 2.0 teknolojisi ile birlikte dinamik içerik dönemi başlamış oldu. 
Kullanıcılar istedikleri içerikleri web sitesine yükleyebiliyor ve diğer kul-
lanıcılarla bu içeriği paylaşabiliyor ve böylelikle interaktif bir ortam oluş-
turabiliyorlardı. Kullanıcı ile web sitesi arasında etkileşim sağlayan bu içe-
rik paylaşma kültürü de sosyal medyanın doğuşunu sağlayan en önem-
li adımlardan biriydi.

1990’lı yıllarda ICQ, MSN ve IRC gibi yaygın olan mesajlaşma servisle-
ri mevcuttu. Ana amacı sadece iki kişi arasında iletişim sağlamak olan bu 
servislerin yerini MySpace gibi 2000’li yıllarda doğan sosyal medya sitele-
ri aldı. 2000’li yılların ortasına doğru sosyal medya hâlâ emekleme aşama-
sındaydı. Facebook ve Twitter’ın dünyadaki yaygın kullanım oranlarıyla 
beraber sosyal ağlar, pazarlama uzmanları açısından önemli bir pazarlama 
kanalı olmaya başladı. Sonrasında da Foursquare, Pinterest ve Instagram 
gibi önemli platformların kullanıma geçmesiyle sosyal medya daha güç-
lü bir boyuta ulaştı. Birbirleri arasında entegre olan bu ağlardan bir pay-
laşım yapıldığında kullanıcılar arkadaşları ya da takipçileri ile gerçek za-
manlı iletişim kurabilmekte. 

2005’te ise üç PayPal çalışanı video paylaşım sitesi olan YouTube’u kur-
du. Kullanıcıların video içeriklerini yükleyebildiği, yükledikleri içerikle-
ri kolayca paylaşabildiği ve yüklenen içerikleri bir tıkla her yerden izleye-
bildiği bir site olan YouTube, 2006 yılında Google tarafından satın alındı. 
Google’dan aldığı yatırım ile hem video teknolojisi hem de video reklam 
alanında gelişen YouTube, şimdilerde ise markaların içerik pazarlaması 
stratejilerinde önemli bir role sahip.
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Mobil cihaz sayısının artmasıyla beraber de mobil pazarlama hayatımı-
za girmeye başladı. Büyük ve küçük ölçekteki işletmelerin SMS teknoloji-
sini kullanarak kullanıcılarına teklifler sunması mobil pazarlama dünya-
sına attıkları ilk adımdı. 2007’de gerçekleşen iPhone lansmanı akıllı tele-
fon teknolojisinde devrim niteliği taşıyordu. iPhone, üretilen ilk akıllı te-
lefon olmamasına rağmen kullanıcıların sadece profesyonel hayatlarında 
değil gündelik yaşamlarında da önemli bir yere sahip oldu. Android işle-
tim sistemiyle mobil dünyaya adım atan Google, iPhone’nun en güçlü ra-
kibi oldu. Bu rekabet ile birlikte mobil cihaz kullanıcılarının sayısı arttı ve 
kullanıcıların mobil davranışları markalar tarafından oldukça önemsen-
meye başladı.

Dijital Dönüşüm
Gelişen teknoloji ile beraber kullanıcı davranışlarının değişmesi şirketle-
rin iş modellerinde, organizasyon yapılarında ve pazarlama faaliyetlerin-
de her geçen gün yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Teknolojik olarak gerçekleşen 
bu değişim sürecini “dijital dönüşüm” olarak tanımlayabiliriz.

Kullanıcıların satın alma, eğlenme ya da içerik okuma davranışlarının za-
man içerisinde teknoloji yardımıyla kolaylaşması dijital dönüşümün ya-
rattığı en önemli değişimlerden sadece birkaçı. Örneğin önceden mü-
zik dinlemek için kaset ya da CD alırken, şimdi bir Spotify üyeliği ile 
Dünya’daki birçok müziğe ulaşabiliyoruz. Bu değişim hem girişimciler 
için yeni iş fırsatları doğuruyor hem de kullanıcılar için daha ekonomik 
ve daha kullanılabilir alanlar yaratıyor.

Dijital dünyanın getirdiği avantajlarla 80 yıllık bir geçmişe sahip olan 
Newsweek dergisi, tümüyle basılı medyadan dijital medyaya dönüşümü-
nü gerçekleştirmiştir. Baskı ve dağıtım maliyetlerinden kurtulmak için 
tablet ve e-kitap okuyucu sayısının artışını fırsat gören Newsweek 2013 yı-
lından itibaren varlığını sadece dijitalde sürdürüyor. İlk olarak İskoçya’nın 
başkenti Edinburgh’da 1768’de yayın hayatına başlayan ve hepimizin bir 
dönem evlerimizdeki salonların büyükçe bir bölümünü ona ayırdığımız 
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Britannica Ansiklopedileri bile 2012 yılı itibari ile basım hayatına son ver-
di. Britannica Digital Learning platformu ile güncelliğini her an koruyan 
bir bilgi dünyasına dönüştü. 

Neden Dijital Pazarlama?
Dünya son 20 yılda ciddi bir dijital dönüşüm geçiriyor. Globalde ve Türkiye’de 
dijitale yapılan yatırım her geçen yıl artıyor. IAB Türkiye, 2017 yılında dijital 
reklam yatırımlarının 2016’ya göre %15,50’lik bir büyüme gerçekleştirdiğini 
açıkladı*** (Dijital Reklam Yatırımları-IAB Türkiye, 2018).

Bilgisayarla iş süreçlerinin, sosyal mecralarla iletişimin şekli değişti. Sade-
ce dijital dünyada var olan, bilgisayar yazılımlarıyla oluşan ürünler ortaya 
çıktı. Paralelinde de bu ürünlerin pazarlamaya ihtiyacı doğdu. İşte tam bu 
noktada da dijital pazarlama yardımımıza yetişti. 

Bu kitabı okumaya başladığınıza göre, dijital medyanın büyümesinin öne-
mini siz de çoktan fark etmişsiniz demektir. Sadece online olduğumuz de-
ğil online yaşadığımız bir dünyada etrafımız dijital donanımlarla çevrili 
iken markaların bu teknolojiler üzerinden hedef kitlelerine ulaşması artık 
çok kolaylaştı. Dijital dünyada gezen hedef kitlenizle durmaksızın iletişi-
me geçmek demek; aslında gezdikleri web sitelerinde, kullandıkları arama 
motorlarında, online olarak dinledikleri müziklerde ve izledikleri video-
larda reklamınızı yaparak marka mesajını iletmek demektir.

Geleneksel medya karşısında çok hızlı büyüyen dijital dünya bir yandan 
da sektörde dijital kanalları iyi bilen ve yöneten insan ihtiyacını arttırıyor. 
Bu alandaki açığı doldurmak için temel dijital bilgileri en iyi şekilde bil-
mek ve dijital kanallara hâkim olmak gerekiyor. 

Google ve Facebook gibi internet şirketlerinin sunduğu dijital reklam 
modelleri, büyük ve küçük şirketler için etkili sonuçlar doğurabiliyor. Bu 

*** Dijital Reklam Yatırımları-IAB Türkiye (https://www.iabturkiye.org/iab-turkiye-2017-yili-
dijital-reklam-yatirimlarini-acikladi adresinden alındı.
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araçları tanıyan ve en iyi şekilde kullanan çalışanlara sahip olan şirketler 
rakipleri karşısında çok daha güçlü bir konumda yer alabiliyor. 

Dijital dünyanın sunduğu sonsuz olanaklar ve değişen pazarlama strate-
jileri ile markanızı dijital pazarlama araçlarıyla bütünleştirmeden önce;

Aklınıza gelen sorular bunlar mı?

•	 Dijital pazarlama kimler için? Sadece büyük işletmeler için mi?
•	 Dijital pazarlama gerçekten ucuz mu?
•	 Sonuçları hemen görebilir miyim? 
•	 Uygulamamda fazla trafik varsa daha fazla para kazanır mıyım? 
•	 E-posta pazarlaması spam ileti midir?
•	 Her platformda olmamız mı gerekiyor?
•	 Dijital reklamlar gerçekten ucuz mu?

İlerleyen bölümlerde bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Geleneksel Pazarlama
Pazarlama departmanları yeni teknikler kullanarak markalarının bilinirli-
ğini ve kârlılığını arttırmak için saatlerce beyin fırtınası yapar. Dijital pa-
zarlamanın beraberinde getirdiği güçlü teknolojik alt yapıyı kullanarak 
hedeflerine ulaşmaya çalışır. Diğer yandan da günlük yaşantımızda çok 
sık rastladığımız televizyon, radyo, gazete, dergi ve billboard gibi gelenek-
sel medyanın gücünü de en verimli şekilde kullanmaya çalışır. 
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Dijital Reklam Harcaması Grafiği****

Günümüzde birçok büyük marka istediği hedef kitleye ulaşmak için pa-
zarlama bütçesinin önemli bir kısmını dijital mecralarda harcıyor. Kısıtlı 
pazarlama bütçesine sahip birçok küçük işletme de hangi pazarlama mo-
delinde ilerlemesi gerektiğine karar verirken güçlük çekiyor. Kolay olma-
yan bu sorunun cevabını bulmak için her iki kanalın da maksimum verim 
gözeterek kullanılması gerekiyor. 

Dijital Pazarlama
Teknolojinin gelişimi ile paralel olarak dijital pazarlama da her geçen gün 
güçleniyor. Markalar da bu gücü kullanarak akıllı reklamlar sayesinde me-
sajlarını hedef kitleye rahatça iletebiliyor. Çok hızlı gelişen bu dünyada di-
jital pazarlamanın gücünü kullanan markalar rakipleriyle rekabetlerinde 
daha avantajlı bir konuma sahip oluyor. Bu rekabeti üstün bir şekilde sür-
dürmek için dijital pazarlamanın güçlü yanlarını doğru ve kullanabilir se-
viyede bilmek ve değerlendirmek gerekiyor.

**** 2018 Statista.com - https://www.statista.com/statistics/237974/online-advertising-spen-
ding-worldwide/
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Hız: Dijital dünyanın hızlı gelişimi, içindeki dinamiklerin 
de hızlı olmasını sağlıyor. Google Ads’te ya da Facebook’ta 
istediğiniz reklamı saniyeler içinde aktif edebilir ya da dur-
durabilirsiniz. Hedef kitlenizin reklamlarınıza verdiği tepki-
lere ya da markanızın verdiği acil kararlara göre reklamları-
nızın stratejisini hızlıca değiştirebilirsiniz.

Etkileşim: Web 2.0 teknolojisi ile birlikte dijital medyada 
hem markadan kullanıcıya hem de kullanıcıdan markaya çift 
yönlü olarak bilgi akışı gerçekleşebiliyor. Geleneksel medya-
daki iletişim ise televizyon ya da gazete reklamları gibi sade-
ce markadan kullanıcıya tek yönlü olarak gerçekleşiyor. Çift yönlü iletişim 
dinamiğine sahip dijital platformlarda kullanıcıların yorum, beğeni ya da 
paylaşım gibi içerik ile etkileşimleri kampanyaların performansını son de-
rece yakından etkiliyor.

Hedefleme: Hedefleme özelliği dijital pazarlamanın gele-
neksel pazarlamaya göre üstün olmasını sağlayan en önemli 
özelliklerden biridir. Dijital pazarlamada hem yerel hem glo-
bal ölçütte hedefleme yapabilirsiniz. Tüm kullanıcılara aynı 
marka mesajını vermek yerine her bir hedef kitleye özel uy-
gun marka mesajı vermek kullanıcıların ilgisini çekecektir.

Ürününüzün reklamını, o ürünü satın almış kullanıcıya yapmazken; ürü-
nü sepetine atmış ama daha satın almamış kullanıcıya çok daha yoğun bir 
reklam iletimi yapabilirsiniz.

Kullanıcının lokasyonu, ilgi alanı, yaşı, cinsiyeti, ilişki durumu gibi bir-
çok bilgiye göre hedefleme yapabilir ve sadece sizin postansiyel müşteri-
niz olan kişilere reklamınızı gösterebilirsiniz.
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Ölçümleme: Dijital pazarlama reklamlarıyla yapılan yatırı-
mın getirisini görmek mümkün. Gösterim, tıklama ve ger-
çekleşen dönüşüm sayısı gibi daha önceden belirlediğiniz 
performans göstergelerine göre yaptığınız reklamın başarı-
sını rahatlıkla ölçebilirsiniz.

Maliyet: Geleneksel pazarlamada yapacağınız reklamlarda 
yüksek bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak yerine düşük büt-
çelerle hedeflediğiniz daha küçük kitlelere ulaşabilirsiniz. 
Elbette ki bu “Dijital pazarlamada yapılan reklamlar daha 
ucuzdur” demek değildir.

Çünkü geleneksel ve dijital medyada yapılan her reklamın birim maliyeti 
birbirinden çok farklıdır. Fakat dijital dünyada hedefleme yapabildiğimiz 
için istediğimiz kitleye çok daha doğru ulaşabiliyoruz. Bu nedenle dijital 
pazarlamadaki reklamların birim maliyetleri kullanılan hedefleme tekno-
lojisi ile beraber daha uygun fiyatlara gelebilmektedir. 

Optimizasyon: Dijital pazarlama dünyasında anlık ka-
rar verip tüm stratejiyi ve yapılan yatırımın yönünü de-
ğiştirmek mümkün. Bu nedenle daha önceden belirlenen 
KPI’lara göre reklamların performansını anlık olarak takip 
etmek ve en iyi performansı sağlayan reklama yatırım yap-
mak şirket verimliliği açısından önemlidir.

Geleneksel Pazarlama 
Büyük ve küçük işletmeler tarafından yıllardır kullanılan bir pazarlama 
modeli olan geleneksel pazarlama günümüzde de varlığını sürdürmeye 
devam ediyor. Özellikle televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel med-
yanın en önemli reklam kanalları markanın güvenirliği ve bilinirliği açı-
sından oldukça önemli.
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Küçük işletmeler genellikle lokal bir kesime hitap eder. Bu nedenle lokal 
hedef kitleye ulaşmak açısından dağıtılan el ilanları ve benzeri basılı ma-
teryaller günümüzde hâlâ etkisini korumakta. Dijital reklamların boyut-
ları kullandığımız dijital cihazların ekran ölçüleri ile sınırlı olduğu için el 
ilanlarında markamızı ve mesajımızı daha net verebilme şansımız olabi-
liyor. Ayrıca bu materyallerin saklanıp tekrar tekrar kullanıldığını düşü-
nürsek etkisinin daha da fazla olabileceğini tahmin etmek zor değil. 

Günümüzde ciddi bir erişime sahip olmaya devam etse de, geleneksel 
medyanın, dijital pazarlama ile karşılaştırınca hedefleme ve ölçümleme 
konusunda oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Hedefleme yeteneğine sa-
hip olmaması ile birlikte, geleneksel medyanın genel bir hedef kitleye rek-
lam yapması, reklam maliyetlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Günümüzde geleneksel medya, dijital pazarlamanın hedefleme ve ölçüm-
leme yeteneklerinin bir kısmına sahip olarak dönüşüm sürecine girdi. BPN 
Istanbul’un açıkhava reklamcılığının gelişimi üzerine Turkcell ile yapmış 
olduğu işbirliği verilebilecek en iyi örneklerden biri. Turkcell’in izinli veri-
tabanı üzerinden veri madenciliği ile oluşturulan altyapı, açıkhava ünitesi-
nin etrafındaki ilgili kitleye doğru mesajın iletilmesini sağlıyor.

Kullanımın ilk örneklerinden biri olan Beşiktaş’taki açık hava reklamı.
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STRATEJİ
Strateji, sizi ulaşmak istediğiniz hedefe götürecek olan elinizdeki pusu-
ladır. Rüzgar nereden eserse essin, mevcut şartlar ne olursa olsun han-
gi yöne gitmeniz gerektiğini söyler. Uzun vadeli hedefleriniz için sorulan 
tüm soruların cevaplarını planladığınız stratejiye göre verebilirsiniz.

Dijital pazarlamada yaptığınız tek bir kampanya ile tüm hedeflerinize ula-
şamazsınız. Aynı kampanya ile hem bilinirlik elde etmeniz hem de satış 
gerçekleştirmeniz çok da mümkün olamayabilir. Kampanyanızın bir ama-
cı ve söylemi olmalıdır. Bu nedenle dijital pazarlama kanallarınızda vere-
ceğiniz tüm kararların aynı hedefe hizmet etmesi için bir stratejiye ihtiya-
cınız olacaktır.

Dijital stratejinizin ilk adımı, markanızın ana stratejisini iyi bilmekten ge-
çer. Planlayacağınız strateji marka stratejinizden çok da farklı olmamalı-
dır. Satış hedefi olan bir marka için e-ticaret sitesi üzerinden satış; gazete, 
dergi gibi içerik sağlayan bir marka için de dijital ortamda tüketilen içerik 
sayısı önemli olacaktır. 

Dijital Pazarlama stratejinizi oluştururken;

1. Markanızın mevcut durumunu detaylı şekilde analiz etmelisiniz. 
Yapılan bu detaylı analiz sonrasında bir pazarlama hedefi belirle-
yerek ve o hedefe ulaşmak için atılması gereken adımları planlaya-
rak stratejinizi oluşturabilirsiniz.

2. Planladığınız strateji markanızın her pazarlama kanalını kapsa-
malıdır.

3. Odağınızda, sunduğunuz ürün ya da hizmet değil; kullanıcılarını-
zın ihtiyaçları olması gerektiğini unutmayın.
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Stratejinizi 5 adımda oluşturabilirsiniz. 

1. Analiz => 2. Planlama => 3. Erişim => 4. Dönüşüm => 5. Etkileşim

Analiz
Analiz sürecinde sahip olduğunuz tüm bilgileri bir araya getirip anlam-
landırmanız gerekir. İşletmenizin güçlü ve zayıf yanlarını inceleyerek ob-
jektif bir şekilde tanımlamak, vereceğiniz kararların temelini oluşturacak-
tır. Ayrıca içinde bulunduğunuz sektörün rekabetini ve pazar trendlerini 
de takip etmek oluşacak fırsatları hızlıca fark edip aksiyon almanız açısın-
dan oldukça önemlidir.

Analiz süreci içerisinde mevcut durumu en iyi şekilde değerlendirmek ve 
tüm bilgileri kusursuzca bir arada toplamak için SWOT tekniğini kulla-
nabilirsiniz. Bu analiz tekniği sayesinde rakipleriniz karşısındaki avantaj 
ve dezavantajlarınızı belirleyebilir, aksiyon planınızı çok hızlı bir şekilde 
çıkartabilirsiniz.

SWOT Analiz Tekniği
SWOT analizi;
Strengths (Güçlü Yönler)
Weaknesses (Zayıf Yönler)
Opportunities (Fırsatlar)
Threats (Tehditler) kelimelerinden oluşan bir analiz tekniğidir. 

Markanızın mevcut durum içerisinde sahip olduğu fırsatları, tehditleri, 
güçlü ve zayıf yanları açık ve net bir şekilde anlamanızı sağlar. 
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Aşağıdaki şekilde bir kağıdı 4’e bölerek hızlı ve kolayca SWOT analizine 
başlayabilirsiniz.

•	 Strengths (Güçlü Yönler): Sahip olduğunuz markanın avantajları ve 
güçlü yönlerini bu adımda listeleyebilirsiniz. Rakiplerinizden fark-
lı olarak sunduğunuz hizmet ve servisler bu adımda oldukça önem-
lidir. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızın takipçi sayısı gibi markanı-
zın dijital pazarlama kanallarınızın güçlü taraflarını da buraya ekle-
yebilirsiniz.

•	 Weaknesses (Zayıf Yönler): Markanızın zayıf yönlerini, rekabette ge-
ride kaldığı alanları tespit ederek bu yönleri nasıl geliştirebileceğini-
zi düşünmelisiniz. 

•	 Opportunities (Fırsatlar): Gelişen teknolojinin size gelecekte sunaca-
ğı imkanlar, rakiplerinizde bulunmayan bir özelliği bünyenize ekle-
mek gibi fırsatları bu adımla listeleyebilirsiniz. 

•	 Threat (Tehditler): İçinde bulunduğunuz ya da gelecekte sizi bekle-
yen tehlikeleri bu kısımda listeleyebilir ve öncesinde gerekli önlemle-
ri alarak işletmenizi güvende tutabilirsiniz.

Planlama
Planladığınız stratejide başarılı olmak için öncelikle markanızın hedefine 
mümkün olduğu kadar odaklanmanız gerekiyor. Hedefi doğru analiz et-
mek ve atılması gereken adımları net olarak belirlemek süreci kolaylaştı-
racak etkenlerin başında yer alıyor. SMART hedef tekniği ile bu süreci en 
başarılı şekilde yürütebilirsiniz. SMART tekniği her zaman ve her yerde, 

(Güçlü yönler)  (Zayıf Yönler)

(Fırsatlar)  (Tehditler)
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özel bir araç ya da eğitim gerektirmeden herkes tarafından kullanılan bir 
tekniktir. Bu teknik ile hedefinizi netleştirip eforunuza odaklanabilirsiniz.

•	 Specific (Özel): Hedefin herkes tarafından anlaşılabilir olması, ulaş-
mak istenilen başarının net olarak görülmesini sağlar. 

•	 Measurable (Ölçülebilir): Elde edilen başarıyı en somut şekilde gös-
termek için hedefinizin ölçülebilir olması gerekmektedir. Başarınızı 
hangi metrikler ile ölçeceğinizi önceden belirlemeli ve hedefe ulaş-
ma süreci içerisinde bu metriklerle mevcut durum sık sık takip edil-
melidir. 

•	 Achievable (Ulaşılabilir): Hedefinizin bir yandan sınırlarınızı zorlar-
ken diğer yandan da ulaşılabilir bir noktada olması oldukça önemli. 
Eldeki verilerle mevcut durumu detaylıca analiz ederek mantıklı ve 
kabul edilebilen bir hedef belirlemelisiniz.

•	 Relevant (İlgili): Bu adımda seçtiğiniz hedefin işletmenin genel hede-
fi ile ne kadar alakalı olduğunu analiz etmeniz gerekir. 

•	 Time (Zaman): Her hedefin ulaşılması gereken zaman sınırı vardır. 
Bu nedenle hedefe doğru atılan her adımda zaman planlaması en iyi 
şekilde yapılmalıdır.

Erişim
Planlama aşamasında mevcut durumu değerlendirdikten sonra hedef kit-
leye hangi pazarlama kanalları ile ulaşılması gerektiğinin kararı verilmeli. 
Sahip olduğunuz her bir kanalın güçlü yanlarını doğru analiz ederek, et-
kin bir şekilde kullanmanız gerekir.

Sunduğunuz ürün ya da servisin pazarlama mesajını hedef kitlenize ulaş-
masını sağlamak onlarla kuracağınız iletişimde atacağınız ilk adımdır. 
Hoşlandığınız biri ile ilk görüşmenize giderken nasıl göründüğünüze, ko-
nuşmanıza ne kadar önem veriyorsanız hedef kitlenizle kuracağınız ilk 
iletişime de aynı önemi vermelisiniz. Bu adımda ulaşacağınız kullanıcı 
sayısını dikkate almalısınız. Çünkü ne kadar fazla kullanıcıya ulaşırsanız 
dönüşüm gerçekleştirecek kullanıcı sayısı da o kadar fazla olacaktır. Kul-
lanacağınız dijital pazarlama kanallarındaki doğru hedeflemelerle dönü-
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şüm oranını arttırabilir ve faydalı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Erişimin ilk adımında kullanıcıyla tanışmanız gerekmektedir. Bu nedenle 
video ve banner reklamlar ile kullanıcıların dikkatini çekerek sizi tanıma-
larını sağlayabilirsiniz. Hedeflediğiniz her farklı hedef kitleye özel bir ile-
tişim planı çıkararak dikkatlerini çekebilirsiniz. Erişim aşamasında kulla-
nıcınızın sitenizi ziyaret etmesi ya da merak edip uygulamanızı indirme-
si iyi bir hedef olabilir.

Her pazarlama kanalı kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir. Örneğin 
Instagram’da görsel reklamlar ön plandayken; Google’da arama yapan kul-
lanıcının karşısına metin reklamlar ön planda olacaktır.

Dönüşüm
Plan aşamasında web siteniz ya da mobil uygulamanız üzerinden belirle-
diğiniz hedefin dönüşüm analizini bu adımda gerçekleştirebilirsiniz. İste-
nilen hedefe ulaşmak için hedef kitlenizle kurduğunuz iletişimden son-
ra ne kadar başarılı olduğunuzu, dönüşümlerinizi inceleyerek öğrenebi-
lirsiniz. 

Dönüşüm analizi bölümünde aşağıdaki benzer soruların cevaplarını bu-
labilirsiniz:

•	 Ne kadar harcama yaptım ve ne kadar kazandım?
•	 Hangi hedefleme daha kârlı gerçekleşti?
•	 Hangi banner daha fazla dikkat çekti?
•	 Hangi içeriğim daha fazla ilgi gördü?
•	 Hangi hedef kitlenin sepet ortalaması daha yüksek?
•	 Hangi kampanyadan daha fazla yeni müşteri elde ettim?

Hedeflediğiniz aksiyonların haricinde ROI ve dönüşüm oranı gibi 
kârlılığınızla ilgili olan metrikleri inceleyebilir ve nasıl geliştirebileceğini-
zi düşünebilirsiniz. Ayrıca kazanılan yeni müşteri sayısı (New Customer), 
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ilk defa alışveriş yapan kullanıcı sayısı (First Time Buyer) gibi değerleri de 
analiz etmeyi unutmayın!

Tüm başarılı ve başarısız kampanyaların sonuçlarını nedenleri ile birlikte 
detaylıca analiz etmelisiniz. Yapılacak yeni bir kampanyada bu bilgiler çok 
değerli olacaktır. Bu nedenle dijital pazarlama kanallarınızda yapacağınız 
optimizasyon sürecinde dönüşüm analizinin önemi büyüktür.

Etkileşim
Kullanıcının sitede istenilen dönüşümü gerçekleştirmesi planlanan stra-
tejinin başarılı olarak ilerlediğinin bir göstergesi olmakla beraber, aynı 
zamanda önemli bir adımdır. Çünkü hedeflenen dönüşüm gerçekleştik-
ten sonra marka ve kullanıcı birbirini çok daha yakından tanımaya baş-
lar. Marka, kullanıcının ismi, cinsiyeti, adresi ve kullandığı cihaz bilgile-
ri gibi temel bilgilere sahip olurken, kullanıcı da markanın web sitesi ya 
da mobil uygulamasını kullanmış olur. Bu nedenle markalar kendi süreç-
lerini daha önceden deneyimlemiş kullanıcıları yeni kullanıcılardan çok 
daha kolay web sitelerine çekebilir. Bir de bu süreçte kullanıcı hakkında 
sahip olunan verilerle kurduğunuz hedefleme ve iletişim stratejisi dönü-
şüm oranlarınızı arttırabilir.

E-posta pazarlaması ve mobil bildirimler gibi kullanıcı ile birebir iletişim 
kurabileceğiniz pazarlama kanalları etkileşim yaratma özelinde önemli 
kanallardır. Böylece kişiselleştirilmiş mesajlarla hem kullanıcının marka-
ya karşı olan bağlılığını hem de dönüşüm oranınızı arttırabilirsiniz.



Oluşturacağınız stratejiyi bir orkestra gibi düşünürsek, tüm bu 
enstrümanları en iyi şekilde çalmanız gerekmektedir.
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DİJİTAL PAZARLAMADA 
METRİKLER

Dijital dünyada atılan her adımın, verilen her kararın sonuca etkisi vardır. 
Bu nedenle her sonucun başarısını net bir şekilde görebilmek için ölçüm-
lemek ve ölçümlerken doğru metrikleri kullanmak son derecede önem-
li oluyor. Metriklerin kullanım alanlarını, birbirleri arasındaki farkları en 
iyi şekilde anlayıp belirlemek; hedefe göre ölçümlenecek metriklerin seçi-
mi, kampanyanın doğru ölçümlenmesi için en doğru adımlardan biridir.

Kitabın son bölümü olan “Ölçümleme ve Raporlama” kısmında metrikler 
ve ölçümleme hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Fakat dijital pazarlama 
kanalları bölümünü okumadan önce önce temel metrikleri bilmeniz size 
büyük bir avantaj sağlayacaktır. 
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CPC Nedir?  
(Tıklama Başına Maliyet - Cost Per Click)
Açılımı “Cost Per Click” olan CPC’nin Türkçe karşılığı tam olarak “Tık-
lama Başına Maliyet”dir. Dijital pazarlamanın en önemli metriklerinden 
biri olan CPC bazı alanlarda PPC yani “Pay Per Click” olarak da karşımı-
za çıkabilir.

Google’da arama yaptığınızda karşınıza çıkan Google Ads metin reklam-
ları CPC çalışma modeline verebileceğimiz en iyi örnektir.

CPC ile Maliyet Nasıl Hesaplanır?
CPC ile maliyet hesaplamak için bilmemiz gereken 2 değerden biri CPC 
(Tıklama Başına Maliyet) diğeri de Tıklama Sayısı.

Maliyet = CPC (Tıklama Başına Maliyet) x Tıklama Sayısı

Örneğin;
•	 Verdiğiniz bir reklam için CPC değeri 15 Krş. (0.15 TL)
•	 Reklamın tıklanma sayısı 600

Maliyet = 0.15 x 600 = 90 TL

CPM Nedir?  
(1000 Gösterim Başına Maliyet - Cost Per Mille)
CPM’in (Cost Per Mille) Türkçe karşılığı “Bin Gösterim Başına Maliyet” 
anlamına gelmektedir. Yani satın aldığınız reklamın 1000 kere gösterilme-
si sonucunda ödeyeceğiniz maliyet diyebiliriz.
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•	 Yayınlanan reklamların maliyeti gösterim sayıları ile orantılı olduğu 
için “Gösterim”in İngilizce karşılığı olan “Impression” kelimesini de 
bilmenizde fayda var.

CPM Nasıl Hesaplanır?
Yaptığınız reklam yayınının CPM maliyetini aşağıdaki formülü kullana-
rak rahatlıkla ölçebilirsiniz:

Örneğin;
Bir reklam satın alması gerçekleştirdiniz. Aldığınız bu reklamın maliyeti 
1.200 TL iken 400.000 gösterim sağladınız. Formüle göre reklamın CPM 
değerini hesaplayabiliriz.

CPM = (1200/400.000) X 1000 = 3TL

CTR Nedir?  
(Tıklama Oranı - Conversion Through Rate)
Tıklama Oranı, bir reklamı tıklayan kullanıcıların reklamı görüntüleyen 
kullanıcılara oranıdır.

Tıklama Oranı Nasıl Hesaplanır?

Örneğin;
Yayınlanan reklam 10.000 kere gösterim yapmış ve bu reklamı 973 kez tık-
lamış.

CPM=       Maliyet x 1000
Gösterim Sayısı

Tıklama Oranı=    Tıklama Sayısı 

    Gösterim Sayısı
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CPV Nedir? (İzlenme Başına Maliyet - Cost Per View)
CPV’nin (Cost Per View) Türkçe karşılığı “İzlenme Başına Maliyet” anla-
mına gelmektedir. CPV video reklamlar özelinde kullanılır. Belirli bir süre 
geçtikten sonra video izlendi olarak kabul edilir. Bu süre her reklam ağın-
da farklılık gösterebilir. Örneğin Youtube’da bir video reklamın izlenmiş 
olarak kabul edilmesi için 30 saniye izlenmiş olması gerekiyor.

CPV Nasıl Hesaplanır?
Yaptığınız video reklam yayınının CPV maliyetini aşağıdaki formülü kul-
lanarak rahatlıkla ölçebilirsiniz:

Örneğin;
Bir video reklam satın alması gerçekleştirdiniz. Aldığınız bu reklamın ma-
liyeti 2.500 TL iken video reklamınıza 100.000 gösterim sağladınız. For-
müle göre video reklamın CPV değerini hesaplayabiliriz.

CPA Nedir? (Aksiyon Başına Maliyet - Cost Per Action)
CPA (Cost Per Action) “her aksiyon için maliyet” anlamına gelmektedir. 
Hedeflenen aksiyon genellikle sabit ya da yüzdesel olarak ücretlendirilir.

E-ticaret sitelerinin hedefi çoğu zaman ürün satışıdır. CPA modelinde ça-
lışılan reklamlar üzerinden gelen trafik sayesinde satılan her ürün için ya 
sabit bir ücret ya da ürünün belirli yüzdesi yayıncıya ödenir.

Tıklama Oranı =      973   =%0.97
      10.000

CPV =    2500 = %0.025 TL
      100.000

CPV=            Maliyet 

    Video Reklamın İzlenme Sayısı
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CPA, pazarlamacıların en çok sevdiği metriklerden biridir. Çünkü ücret-
lendirme sadece ürün satışı olduğunda gerçekleşir.

CPA Nasıl Hesaplanır?
CPA Toplam Maliyetin, Toplam Aksiyon Sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin yeni bir televizyon modeli için reklam yapmayı planlıyorsunuz. 
Bu reklam için 2.250 TL’lik bir bütçe ayırdınız. Yaptığınız reklam sonu-
cunda 75 adet televizyon satışı gerçekleşti. Bu reklamın CPA’ini aşağıda-
ki gibi hesaplayabiliriz.

CPL Nedir? (Cost Per Lead - Form Başına Maliyet)
CPL (Cost Per Lead) site üzerinde doldurulan her form için gerçekleşen 
maliyettir. Maliyet sadece hedeflenen form doldurulduğunda gerçekleşir. 
Bu nedenle CPA metriği ile çok benzerdir. 

Yeni kurulan web siteleri sitelerindeki üye sayısını gerçekleştirmek için bu 
metriği kullanabilir. Ayrıca otomotiv sektöründe karşımıza çıkan test sü-
rüş formları ya da sigorta şirketlerinin bilgi almak için karşımıza çıkardığı 
formların ücretlendirmesi bu metrik üzerinden olmaktadır.

CPL Nasıl Hesaplanır?
CPL Toplam Maliyetin, Toplam form doldurulma sayısına bölünmesiy-
le hesaplanır.

CPA=     Maliyet 

    Aksiyon Sayısı

CPA =   2250 TL =30 TL
       75

CPL=            Maliyet 

    Toplam form doldurma sayısı

CPV=            Maliyet 

    Video Reklamın İzlenme Sayısı
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Örneğin yeni model bir otomobilin test sürüşü için hedef kitlenize form 
doldurtmak istiyorsunuz. Bu reklam için 1.500 TL’lik bir bütçe ayırdınız. 
Yaptığınız reklam sonucunda 75 adet form doldurulduğunda bu reklamın 
CPL’ini aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz. 

Yukarıdaki hesaplama sonucunda her otomobilin satışı için 20 TL harca-
dığımızı görüyoruz.

CPI (Cost Per Install - İndirme Başına Maliyet) Nedir?
CPI (Cost Per Install) mobil pazarlamanın en temel metriklerinden biri-
dir. Mobil uygulamanızın reklamını yaparken bir uygulamanın indirme 
maliyetini CPI metriğiyle ölçebilirsiniz. 

Nasıl Hesaplanır?
CPI, toplam reklam maliyetinin, toplam indirilen uygulama sayısına bö-
lünmesiyle hesaplanır.

Örneğin;
Instagram’da uygulamanızın reklamını yapıp indirilmesini hedefliyorsu-
nuz. Bu reklam için 600 TL’lik bir harcama yaptınız. Yaptığınız reklam so-
nucunda uygulamanız 400 kere indirildi. Bu reklamın CPI’ını aşağıdaki 
gibi hesaplayabiliriz.

CPI = 600 / 400 = 1.5 TL

CPI=          Toplam Maliyet 
    Toplam İndirilen Uygulama Sayısı

CPL=  1500 TL  =20TL
         75



25

Conversion Rate (Dönüşüm Oranı) Nedir?
Sitenize gelen ziyaretçilerin istediğiniz hedefe ulaşıp ulaşmadığını ölçen 
başarı yüzdesidir. Bu hedefler genellikle bir satın alma ya da form doldur-
ma işlemi olabilir.

Dönüşüm Oranı Nasıl Hesaplanır?

Örneğin;
İnternetten sattığınız bir çanta için Google Ads’te reklam yapıyorsunuz. 
Reklamınızı tıklayan ziyaretçiler direkt olarak çantanın satışını yaptığınız 
sayfaya iniyor. Buradaki dönüşüm oranı, çantayı satın alan kişilerin, say-
fayı ziyaret edenlere oranıdır.

Çanta reklamına tıklayan kişi sayısı = 100 ve

Reklamı tıkladıktan sonra çantayı satın alan kişi sayısı = 3 ise

Reklamın Dönüşüm Oranı = 3 / 100 = %3’tür.

CPI=          Toplam Maliyet 
    Toplam İndirilen Uygulama Sayısı

CPL=  1500 TL  =20TL
         75

Dönüşüm oranı=   Hedeflenen Dönüşüm Sayısı 
     Ziyaretçi Sayısı
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ROI (Return On Invesment) Nedir?
ROI (Return On Invesment) dijital pazarlamanın en temel metriklerinden 
biridir. ROI metriğini inceleyerek yapılan yatırımın performansını yani 
geri dönüşünü en iyi şekilde analiz edebiliriz.

Nasıl Hesaplanır?
ROI temelde Gelir – Maliyet farkının (Kâr) maliyete bölümüyle hesapla-
nır. Verimli bir reklam için ROI daima 1’in üzerinde olmalıdır.

Örneğin;
E-ticaret sitenizde 20 TL kârla sattığınız bir ayakkabı için 1.000 TL reklam 
yatırımı yaptınız. Yaptığınız bu reklam yatırımı üzerinden 80 ayakkabı sa-
tışı gerçekleştirdiniz. ROI ne olur?

ROI=   (20 X 80) -1000  = 0.6
           1000

ROI=   (Gelir – Maliyet) 
       Maliyet
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DİJİTAL PAZARLAMA 
KANALLARI

GİRİŞ
Dijital pazarlama; e-posta, web siteleri, IPTV ve wireless gibi medya tek-
nolojilerini kullanarak kişileri dijital ortamda hedeflemeye denir. Dijital 
pazarlama şemsiyesi altında birçok pazarlama kanalı bulunmaktadır ve 
hepsi farklı hedeflere hizmet eder. Etkili bir dijital pazarlama stratejisine 
başlamadan önce dijital pazarlama kanallarının yeteneklerini ve arasın-
daki farklılıkları çok iyi bilmek gerekmektedir. Hedeflerinize giden yolda 
hangi pazarlama kanalının daha iyi çalışacağına karar vermek ve seçtiği-
niz kanalda hangi reklam modelleri ile ilerleyeceğinizi tespit etmek stra-
tejiniz için oldukça önemlidir. Örneğin yeni lansman yapan bir markanın 
bilinirliğini arttırması için kullandığı reklam modeli ile bilinen bir mar-
kanın ürün satışı yapması için kullandığı reklam modeli birbirinden ol-
dukça farklıdır. Bu sebepten farklı hedeflere doğru ilerleyen reklam mo-
dellerinin farklı metriklerle nasıl analiz ve optimize edileceği önem teş-
kil etmektedir.



28

Dijital pazarlama kanallarını yöneten her pazarlama uzmanının amacı, 
minimum maliyetle maksimum verimliliği hedefleyerek en efektif kanal 
yönetimini sağlamaktır. Bu nedenle markanız için dijital pazarlama ka-
nallarını yeni yeni denemeye başlıyorsanız hepsini aynı anda kullanma-
yı bir kenara bırakın. Az sayıda kanal aracılığı ile reklamlarınızı yayınla-
mak ve sonuçlarına odaklanıp, optimize etmek çok daha mantıklı bir se-
çim olacaktır. Mevcut pazarlama kanallarınızda yaptığınız başarılı opti-
mizasyon sonuçlarını diğer kanallarda da uygulamaya geçirmek sağlık-
lı bir yöntem olacaktır. Örneğin “Herkesin blog sayfası var, ben de hemen 
bir blog oluşturmalıyım” düşüncesi doğru bir başlangıç noktası olmayabi-
lir. Bu nedenle pazarlama hedeflerinize ve stratejinize uygun gerçekten ih-
tiyacınız olan çözümlere yönelmelisiniz.

Dijital pazarlama kanalını seçmeden önce atmanız gereken en önem-
li adım hedefinizi belirlemek olduğuna göre hedefinizi şu sorulara yanıt 
arayarak tespit edebilirsiniz:

•	 Yapacağınız reklam size daha çok üye mi getirecek?
•	 Satış mı sağlayacak?
•	 Yoksa bilinirliğinizi mi arttıracak?
•	 Reklamın başarısını hangi metriklerle ölçeceksiniz?
•	 Hangi ölçümleme araçlarını kullanacaksınız?
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Hedefinizi belirledikten sonra ise size en uygun olan dijital pazarlama ka-
nalını seçmelisiniz. Ayrıca hedef kitlenizin ilgisini çekmek için kullanaca-
ğız görseller ve metinler de başarılı bir reklam kampanyası yaratmak adı-
na önemli rol oynayacaktır.

Dijital pazarlama kanallarının dinamikleri birbirinden çok farklı olsa da 
günün sonunda bütün kanalları en verimli şekilde yönetmeyi hedefliyo-
ruz. En iyi ve verimli sonuca ulaşmak için de birçok deneme yaparak yö-
nettiğimiz kanalı optimize etmeliyiz. Bu nedenle hangi kanalı yönetirsek 
yönetelim kanal yönetim süreçlerini planlamak, test etmek ve optimize et-
mek önemlidir.

Bu bölümde her bir dijital pazarlama kanalının kullanım alanlarını, güçlü 
yanlarını ve kendi içerisindeki dinamikleri konuşacağız.

MARKA VE PERFORMANS PAZARLAMASI
Dijital pazarlama alanında birçok pazarlama kanalı, reklam modeli ve 
metrik bulunmakta. Hedeflediğiniz sonuca ulaşmak için size uygun olan, 
en doğru stratejiyle ilerlemeniz ve hangi dijital pazarlama kanalını kullan-
mayı hedefliyorsanız öncelikle o kanalın dinamiklerini iyi bilmelisiniz. O 
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kanal içerisinde hedefinize en uygun olan reklam modelleri ve reklamın 
başarısını ölçecek en doğru metriği seçmelisiniz. Kanallar arasındaki di-
namikler çok farklı olduğu için öncelikle marka ve performans reklamla-
rı arasındaki fark iyi kavranmalıdır.

Marka (Branding) Reklamları
Marka değerini ve güvenini arttırmak için yapılan reklam modelidir. Ge-
leneksel medyada televizyon reklamlarını, dijital medyada YouTube video 
reklamlarını ya da banner’ları örnek olarak verebiliriz. Nike, Coca Cola, 
BMW, Apple gibi dünya devlerinin yaptığı reklamlar ürünlerinin fiyatla-
rını değil hikâyelerini paylaşır. Bu hikâyeler markanın sunduğu ürünü ya 
da hizmeti alınca elde ettiğiniz mutluluk, güç, heyecan ve deneyim gidi 
duygular taşır. Böylece marka bilinirliklerini artırmak ve hedef kitleleri ile 
aralarındaki bağı kuvvetlendirmek isterler.

Marka reklamlarının geri dönüşü uzun vadeli olarak düşünülmelidir. 
Branding reklamlarla yapılan yatırımın uzun vadede sadakat ve gelir ola-
rak markaya geri dönmesi hedeflenir. Hedef kitlenizle eğer yeterince derin 
bir bağ kurabilirseniz artık onlar müşteriniz değil, sizin reklamınızı yapan 
marka temsilcileriniz olur.

NikeWomen YouTube Truview Reklam Örneği

REKLAMI GEÇ
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Bu video reklam örneğinde, reklamın hedefi ürün satışı değil, NikeWo-
men kategorisi altında kadının yeteri kadar güçlü olduğudur.

Performans Reklamları
Performans reklamları marka algısını yönetmekten daha çok, satış gibi site 
üzerinden hedeflenen dönüşümü kullanıcıya aldırmak için yapılır. Bura-
da amaç, satış, üyelik ya da kullanıcının hedeflenen dönüşümü almasıdır.

Hedeflenen aksiyonun ölçümlenmesi performans reklamlarında oldukça 
önemli bir adımdır. Reklam üzerinden gelen kullanıcıların site ya da mo-
bil uygulama üzerindeki dönüşümlerini arttırmak için optimize edilme-
si gerekir. Bu nedenle eğer ölçümlemenizde bir problem varsa o reklama 
yaptığınız yatırım boşa giden bir yatırım olmuş olur.

Nike Performans Reklam Örneği - Google Alışveriş Reklamları

Yukarıdaki Google Ads reklam örneğinde kullanıcı “Nike ayakkabı in- 
dirim” anahtar kelimeleri ile arama yaparak satın alma sürecine başlıyor. 
Marka ismiyle arama yapan ve satın alma sürecine başlayan bu kullanıcıya 
markanın reklamını yapmak çok da anlamlı olmayabilir. Çünkü artık mar-
kanın ismini bilen ve bu markadan bir ürün satın almaya karar veren kul-
lanıcıya ürün ve fiyat bilgisi vermek çok daha anlamlı olacaktır. Eğer marka 
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reklamları için yeterli bir bütçeye sahipseniz bu reklamlar uzun vadede size 
getiri sağlamaya devam edecektir.

İki bölümde de öğrendiğimiz bilgileri birleştirecek olursak, 
Marka ve performans pazarlamasının dönüşüm hunisindeki 
yerini incelemekte fayda var. 

Yeni bir marka doğduğu zaman önce dönüşüm hunisinin en üst bölü-
mündeki bilinirlik alanı için marka reklamlarına önem verir. Marka lans-
manı boyunca birçok reklam modeli kullanılır. Reklam modellerine ör-
nek vermek gerekirse, geleneksel medyada TV ve radyo reklamları, dijital 
medyada ise YouTube, Instagram, Facebook video reklamlarıdır. Marka 
bilinirliğine hizmet eden bu reklamlarda amaç satış yapmak değil hedefle-
nen marka mesajını hedef kitleye en doğru şekilde iletmektir. Bu nedenle 
marka reklamları en çok bilinirlik seviyesinde kullanılabilir.

Marka bilinirliği ile hedeflediğiniz kullanıcıların önemli bir kısmı sitenizi 
ya da mobil uygulamanızı ziyaret edecek ve hatta sonrasında sunduğunuz 
ürün ya da hizmeti detaylıca inceleyecekler. İlgi seviyesinde yer alan bu 
hedef kitle artık markanızı tanıyor ve sunduğunuz faydayı çok iyi biliyor. 
Bu seviyede, dönüşüme çok daha yakın kullanıcılara marka reklamı yap-
mak yerine Google Ads, remarketing ya da e-posta pazarlaması gibi artık 
daha satış odaklı performans reklam modellerini kullanmanız gerekiyor. 
Bu nedenle performans reklamlarını en çok ilgi seviyesinde kullanabilirsi-
niz. İstenilen dönüşümü gerçekleştirmemiş ama gerçekleştirmeye çok ya-
kın olan kullanıcıları hedefleyerek dönüşüm süreçlerini tamamlamalarına 
yardımcı olabilirsiniz. 
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DİJİTAL PAZARLAMADA DÖNÜŞÜM HUNİSİ

Dönüşüm Nedir?
Dönüşüm hunisini anlamak için öncelikle, buradaki dönüşüm ifadesini 
anlamalıyız. Dijital pazarlamada dönüşüm, web sitesinde ya da mobil uy-
gulama gibi herhangi bir dijital ortamda belirlenen hedefin gerçekleşme-
sidir. Örnek olarak e-ticaret siteleri için satın alma, YouTube için video iz-
lenmesi, Onedio gibi içerik sitelerinin içeriğinin sonuna kadar okunma-
sı ve sigorta şirketleri için iletişim bilgilerinin paylaşıldığı form doldurma 
işlemi verilebilir. 

Dönüşüm Hunisi Nedir?
Dönüşüm hunisi, kullanıcının markayla olan ilk etkileşiminden itibaren 
dönüşümünü takip eden görselleştirilmiş bir raporlama modelidir. Dönü-
şüm hunisi raporlamasıyla kullanıcının her adımını ve onları hangi adım-
da kaybettiğinizi takip edebilirsiniz.

Peki neden huni benzetmesini yapıyoruz? Çünkü dönüşüm yolculuğuna 
başlarken sürecin en başında büyük bir kitle ile yola çıkıyoruz. Sürecin so-
nuna doğru her bir adımda kitlelerin de huni gibi daraldığını görüyoruz. 
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Dönüşüm hunisi temelde 3 bölümden oluşur. 

En geniş kitleye sahip olduğunuz Funnel’ın (huninin) üst bölgesinden 
aşağıya doğru inerken dönüşüm oranı yükselir, markanın sunduğu ürün 
ya da hizmetle daha ilgili bir kitleye yakınlaşmış olursunuz.

Dönüşüm hunisinin analizi dijital pazarlama stratejinizin tasarımın-
da önemli bir role sahiptir. Huninin en üstünde bulunan bilinirlik kit-
lesi markanızı, sunduğunuz ürün ve hizmeti tanıtmak istediğiniz bir he-
def kitledir. Yaptığınız bilinirlik reklamlarıyla bu bölgedeki kitlenin sayı-
sını arttırabilirsiniz. 

Markanızın reklamlarını gördükten sonra sunduğunuz ürün ya da hizme-
ti deneyimlemeye başlayan kullanıcılar huninin orta bölgesinde olan ilgi 
bölümünde yer alır. Yeniden pazarlama ve Google Ads gibi daha hedefli 
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reklam modelleriyle ilgi alanına yakın olan hedef kitlenin dikkatini çeke-
bilirsiniz. 

Huninin en alt bölgesinde ise istenilen dönüşümü gerçekleştiren kullanı-
cılar bulunmaktadır. Dönüşümü gerçekleştiren kullanıcıların bilgileri ile 
CRM ve diğer pazarlama araçlarını kullanarak kullanıcılarınızı tekrar site-
nize çekebilirsiniz. Böylece müşterinizin sitenizde birden fazla dönüşüm 
gerçekleştirmesini sağlayarak sadık müşteriniz olmasını sağlayabilirsiniz.

Dönüşüm hunisini kendi markanıza göre farklılaştırabilir ve detaylan-
dırabilirsiniz. İki örnek ile farklı dönüşüm hunileri yaratalım ve bu huni-
lerin hangi adımlardan oluştuğunu inceleyelim.

Örnek 1:
Spor ayakkabı dikeyinde satış yapan bir e-ticaret sitesi düşünelim. Dönü-
şüm hunisi bölümlerinin aşağıdaki adımlarla paralel olması beklenir.

 1. Reklamı görenler.

 2. Sitede spor ayakkabı sayfasını görüntüleyenler.

 3. Spor ayakkabı satın alanlar.

Bu adımlar haricinde dönüşümü desteklemeyen başka adımlar da olabi-
lir. Örneğin sitenize gelen kullanıcı, hakkında sayfasını ardından da ileti-
şim sayfasını ziyaret etmiş ve sitenizden ayrılmış olabilir. Kullanıcının bu 
hareketleri dönüşüm odaklı olmadığı için dönüşüm hunisi adımları içeri-
sinde değerlendirmenize gerek olmayacaktır. 

3 temel adımda incelediğimiz dönüşüm hunisine, her markanın 
süreçlerine göre birçok farklı adım eklenebilir. 
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Örnek 2:
Ücretli üyelik modeliyle çalışan markanın dönüşüm hunisi modeli genel-
likle sunduğu ürün ya da hizmeti kullanıcıya bir süre ücretsiz olarak sun-
mak ve onun bu ürün ya da hizmeti memnun kaldığı takdirde satın alma-
sını sağlamaktır. 

Bu modele Netflix örneğini verebiliriz. Netflix arşivini belli bir süre ücret-
siz izledikten sonra, isterseniz üyeliğinizi iptal edebilirsiniz isterseniz de 
satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretli üyelik modeliyle çalışan markanın dönüşüm hunisi bölümlerini 
aşağıdaki adımlarla inceleyelim.

 1. Siteyi ziyaret edenler.
 2. Ürünü ücretsiz denemek için kayıt olanlar.
 3. Ürünü belirli bir süre kullananlar.
 4. Ürünü kullandıktan sonra satın alanlar.

Kullanıcı davranışı adımlarını incelediğimiz marka için örnek dönüşüm 
hunisi raporu şu şekilde olabilir:
Bu örnekte 1-31 Ocak tarihleri arasında siteyi ziyaret eden 12.000 kişiden 
4.000’inin siteye üye olduğunu görüyoruz. Üye olanların arasında 1200 kişi 
ürünü ücretsiz olarak deniyor ve 180 kişi de satın almaya karar veriyor.
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Ürünü deneyenlerin sadece %15’i ürünü satın almış. Ürünü denemiş ama 
satın alma gerçekleştirmemiş %85’lik bu kitle satın alma davranışına en 
yakın olan kitle olduğu için bizim için çok değerlidir. Bu nedenle pazarla-
ma bütçemizi planlarken odaklanmamız gereken hedef kitlelerden biri de 
dönüşüme en yakın olan bu kitle olmalıdır.

SEGMENTASYON, HEDEFLEME VE KONUMLANDIRMA
Yeni tanıştığımız ve iletişim kurmak istediğimiz bir kişinin ismini öğren-
dikten sonra ilgi alanlarını öğrenmeye çalışırız. Sohbet edebileceğimiz or-
tak ilgi alan ya da alanlarını belirledikten sonra derin bir muhabbete baş-
larız. Peki siz de kullanıcılarınız ile böyle bir iletişim kurmak istemez mi-
siniz? Cevabınız “evet” ise o zaman segmentasyon, hedefleme ve konum-
landırma üçlüsünü iyi anlamanız gerekiyor.

Her kullanıcıyla yalnızca onunla iletişim kuruyormuşcasına, birebir ve ki-
şiselleştirilmiş bir iletişim kurarak; kendisini özel hissettirmelisiniz. Bu 
nedenle kullanıcılarınız hakkında sahip olduğunuz bilgileri en iyi şekilde 
değerlendirmelisiniz. Bir pazarlama modeli olan segmentasyon, hedefle-
me ve konumlandırma üçlüsünü kullanarak böyle başarılı bir pazarlama 
planı oluşturabilirsiniz. Bu muhteşem üçlü global pazarlama dünyasında 
STP Model (Segmentation, Targeting, Positioning) olarak da bilinir. STP 
modeli, sunduğunuz ürün ya da servisi hedef kitle ile buluşturmak ve so-
nucunda dönüşüm oranlarını arttırmak için kullanılır. 

Segmentasyon > Hedefleme > Konumlandırma

Segmentasyonla başlayan STP modeli* sürecinde, marka için en kârlı olan 
hedef kitleden markayla hiç tanışmamış hedef kitleye kadar kendi arala-
rında benzer birçok segment oluşturulur. Sonrasında her bir hedef kit-
lenin ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre pazarlama mesajı tasarlanır. Son 
olarak tasarlanan pazarlama mesajları, ilgili segmentlere gönderilir. 

*The Segmentation, Targeting and Positioning model By Annmarie Hanlon http://www.smar-
tinsights.com/digital-marketing-strategy/customer-segmentation-targeting/segmentation-
targeting-and-positioning/
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Segmentasyon
Geniş müşteri kitlesi içerisinde ürününüz ya da hizmetinizi kullanan kul-
lanıcıları davranış ve benzerliklerine göre gruplandırmaya “segmentas-
yon” denir. Yapılan segmentasyon sonrasında oluşan her bir grubun ihti-
yacına özel iletişim ve iş süreçleri dikkate alınarak maksimum verimlilik 
sağlanmaya çalışılır. 

Geniş ürün yelpazesine sahip olan bir e-ticaret sitesi, dağcılık sporu ile il-
gilenen erkek kitle ile farklı, müzikle ilgilenen kadın hedef kitleyle farklı 
iletişim kurmak isteyecektir. Bu iletişimin başarısının sırrı da kullanıcıla-
rı davranışlarına göre segmente etmekten geçiyor. 

Segment Nasıl Oluşturulur?
Kullanıcılarınız hakkında ne kadar fazla veriye sahipseniz segmentleri o 
kadar güçlü kurgulayabilirsiniz. Üyelik formunda aldığınız bilgiden site 
üzerindeki davranışa kadar birçok bilgiyi kullanarak segment oluştura-
bilirsiniz. Büyüme pontansiyeli olan segmentler belirlemek ileride size 
avantajlar sağlayacaktır.

Segmentasyonda ne kadar fazla kriter kullanırsanız kullanıcıyı 12’den vur-
ma ihtimaliniz o kadar artar. Diğer yandan da segmentasyon yaparken ne 
kadar fazla hedefleme yaparsanız ulaşacağınız kişi sayısının o kadar aza-
lacağını unutmayın.

En çok kullanılan segmentlerin birkaçını aşağıda bulabilirsiniz.

-Demografik Bilgilere Göre: Cinsiyet, yaş , medeni durum, eğitim ve ge-
lir seviyesi gibi birçok bilgiye göre kullanıcıları segmente edebilirsiniz. Bu 
bilgileri genellikle üye formu doldururken alabilirsiniz.

-Yaşam Stiline Göre: Kullanıcıyı hobi, eğlence tarzı ve seyahat bilgileri-
ne göre segmente edebilirsiniz. Örneğin, hobi gibi niş ve küçük kitlelerin 
kârlılıkları yüksek olabilmektedir.
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Davranışa Göre: Kullanıcıların site üzerindekini satın alma, ürün ince-
leme gibi davranışlarını inceleyerek onları segmente edebilirsiniz. Örne-
ğin, bir web sitesinden sadece organik ürün satın alma davranışını göste-
ren kullanıcı grubunu yeni bir organik ürün geldiğinde bu ürünün iletişi-
mini yapmak üzere hedefleyebilirsiniz.

Hedefleme
En etkileyici reklam sonuçları, doğru hedef kitleye doğru zamanda, doğ-
ru iletişim süreci bağlamında elde edilir. Bu nedenle hedefleme süreci pa-
zarlama stratejisi için önemli bir yere sahiptir. Bir önceki adımda oluştu-
rulan segmentler arasından hedeflenecek segmentin hacim ve dönüşüm 
potansiyelinin iyi analiz edilmesi gerekir. Çünkü uygulamanın sonucunda 
elde ettiğiniz sonucun harcadığınız efora değmesi gerek. “Hangi segmen-
ti hedeflerseniz daha kârlı bir sonuç elde edersiniz?” sorusunun yanıtı sizi 
doğru hedeflemeye yönlendirir.

Konumlandırma
Son adım olarak ürün ya da servisinizi, hedef kitlenize karşı nasıl konum-
landıracağınıza karar vermelisiniz. Öncelikle hedeflediğiniz segmentin 
ilgi alanlarını, davranışlarını ve ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde saptamalı-
sınız. Analiz ederek saptadığınız hedef kitleye, en uygun pazarlama mesa-
jını ulaştırmalısınız.

Konumlandırma aşamasında ilk olarak düşünmeniz gereken şey hedef 
kitlenizin rakipleriniz arasından neden sizi tercih edeceğidir. Bu neden-
le ürün ya da hizmetinizin farklılıklarını çok iyi bir şekilde belirtmelisiniz.
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ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU /  
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) NEDİR?
Web sitenizin kullanıcılar ve arama motorları için anlaşılabilir olması ge-
rekmektedir. Kullanıcılar sitedeki görseller ve yönlendirmelerle site ya-
pısını kolaylıkla anlayabilir. Bu anlaşılırlık kullanıcılar için kolay olabi-
lirken, arama motorları için o kadar da hızlı olamayabiliyor. Bu nedenle 
web sitesinde bazı güncellemeler yaparak site yapısının ve içeriğinin ara-
ma motorlarına göre en iyi şekilde optimize edilme sürecine “arama mo-
toru optimizasyonu” denir. 

SEO, sitenin tasarımından hızına kadar çok karışık bir dünyaya sahip olsa 
da temelde yapacağınız küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabilirsiniz. 
Başarılı bir arama motoru optimizasyonu sonucunda web siteniz, Goog-
le, Bing ve Yahoo gibi arama motorları sonuçlarında üst sıralarda yer alır. 
Böylelikle ücretsiz olarak daha fazla görünürlük sağlamış olursunuz.

Dijital pazarlama kanalları arasında SEO’nun önemi oldukça yüksektir. 
Sunduğunuz ürün ya da servisi arayan kullanıcının karşısında ücretsiz bir 
şekilde yer almak ve bu alandan sitenize trafik yönlendirmek rekabet açı-
sından büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

SEO genel olarak site içi SEO (On Page) ve site dışı SEO (Off Page) olmak 
üzere ikiye ayrılır. Her iki optimizasyonun amacı da arama sonuç sayfala-
rında üst sırada yer almaktır. 

SEO sürecinde web siteniz üzerinde yapmanız gereken temel 
seviyede bazı teknik geliştirmeler olacaktır. Bu nedenle Temel 
HTML bilgisine sahip olmak SEO sürecinde şüphesiz size bir 
avantaj sağlayacaktır. 
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Site İçi SEO (On Page SEO)

Başlık Etiketi (Title)
Site üzerinde birçok etiket alanı bulunmaktadır. Bu etiketler içerisin-
de muhtemelen en önemli olanı başlık etiketidir. Her sayfanın kendi-
ne ait bir başlık etiketi vardır. Başlık etiketi içerisinde o sayfanın içeriği-
ni en sade şekilde anlatmamız gerekmektedir. Arama motoru sonuçların-
da sayfanız listelendiğinde bu alan içerisindeki metin görülecektir. Yazdı-
ğınız metnin rakiplerinizden farklı olması tıklanma oranını arttıracak en 
önemli unsurlardan bir tanesi olacaktır.

Başlık etiketi sayfanın HTML’i içerisinde bulunan <title> </title> etiket-
leri arasına yazılmalıdır. Google, bu alana yazılan ilk 50-60 karakteri ara-
ma sonuç sayfalarında göstermektedir. Bu nedenle bu alana yazılacak olan 
metnin 60 karakterden az olması önerilir.

Yazdığınız başlık aynı zamanda sayfanın açık olduğu tarayıcının sekme-
sinde yer alacaktır.
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Açıklama Metni (Meta Description)
Açıklama metni arama motoru sonuçlarında başlık kısmının altında yer 
alır. Google, başlık etiketinde olduğu gibi açıklama metninin de her sayfa-
ya özel olmasını tercih eder. Arama yapan kullanıcıyı bilgilendirmek için 
sayfanın özetini en net şekilde bu alanda yazmalısınız.

Meta desctiption, kullanıcıya o sayfada ne bulacağını sunmayı amaçlar. 
Yazacağınız metin kullanıcının ilgisini ne kadar çekerse tıklanma oranı da 
o derecede artış gösterecektir. 

Açıklama etiketi alanı, masaüstü kullanıcıları için 200 karaktere kadar, 
mobil kullanıcılar için de 172 karaktere kadar izin vermektedir. Bu ne-
denle açıklama etiketi içerisinde yazacağınız yazının 165 - 170 karakter 
sayıları arasında olmasına özen göstermelisiniz.

URL Yapısı
Web sitenizin URL yapısını oluştururken kısa, sade ve kolay okunabilir 
olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü arama motoru sonuçları başta olmak 
üzere, sosyal medyada, e-posta ya da herhangi bir yerde linkinizi gören 
kullanıcıların tıklamadan önce hangi içerikle ilgili sayfaya iniş yapacakla-
rını kolaylıkla tahmin etmesini sağlamalısınız.

Link yapınızda bir standart oluşturmak ve aynı standartla ilerliyor olmak 
fayda getirecektir. Bu standardı link içerisinde oluşturacağınız dizin yapı-
sı ile yapabilirsiniz. 

Standart yapı şuna benzer: www.domain.com/Dizin1/Dizin2/Dizin3 

Örnek Link => www.ucuzalisveris.com/beyazesya/klima/samsung 
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Oluşturulan linkin hem ait olduğu sayfa için en önemli anahtar kelimele-
ri içermesi hem de kısa olması oldukça önemlidir.

SEO Sürecinde İçeriğin Önemi
Sitenizde sahip olduğunuz içeriğin kalitesi, SEO başarınızın en önemli 
faktörlerinden biridir. Yarattığınız özgün ve güncel içerik ile Google ve 
elbette kullanıcılarınızın güvenini kazanabilirsiniz. Farklı sitelerden ilgili 
sayfanıza link verilerek de Google gözünde sitenizin otoritesini arttırabi-
lirsiniz. Kaliteli sitelerde siteniz için verilen doğal referans linkleri doma-
in otoritenizi yükseltecek en önemli unsurlardan biridir.

İçeriğinizi oluştururken dikkat etmeniz gereken en önemli süreçlerden 
biri anahtar kelime analizidir. Kullanıcıların hangi arama sonuçlarında 
karşılarında olmak istediğinizi belirlemelisiniz. Potansiyel anahtar keli-
melerinizin aranma sıklığı, rekabet seviyesi ve sezon dönemi gibi dikkat 
edeceğiniz birkaç kriter ile doğru anahtar kelimelere ulaşmanız mümkün. 

Anahtar kelime seçiminde Google Anahtar Kelime Planlayıcı’sını kulla-
nabilirsiniz. Hedeflediğiniz anahtar kelimeyi burada aratarak rekabet ve 
aranma hacmi gibi verilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında geriye hedeflediği-
niz anahtar kelimenin metin içerisinde kullanımı kalıyor. Dilerseniz son 
olarak da bir sayfada bulunan kelime sayısı gibi soruların cevabını anın-
da veren SEO Quake gibi uygulamaları da tarayıcınıza yükleyebilirsiniz.

Site Dışı SEO (Off Page SEO)
Site dışı SEO, web sitenizin dışında gelişen arama sonuçlarını pozitif ola-
rak etkileyecek pazarlama teknikleridir. Site dışı SEO için, genel olarak si-
tenizin internetteki itibarını yükseltme süreci diyebiliriz. Bu itibar farklı 
sitelerden sitenize verilen bağlantılar (Backlink) aracılığıyla sosyal mec-
ralarda sitenizin paylaşılma sayılarıyla doğru orantılıdır. Google, link pay-
laşımlarının en doğal şekilde yapılmasını önemsiyor. Bu nedenle farklı 
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web sitelerinden alacağınız backlink’ler ile site dışı link inşasını titizlik-
le yapmanız gerekmektedir. 
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RÖPORTAJ: Uğur ESKİCİ, (SEO Manager - n11)
1 - Öncelikle röportaj teklifimizi kabul et-
tiğiniz için teşekkürler. Uğur Eskici kim-
dir, kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
2005 yılından bu yana dijital pazarlama sek-
törü içerisinde yer alıyorum. Ağırlıklı ola-
rak kendimi teknik SEO tarafında geliştir-
dim. Bunda üniversite hayatımda yazılım 
dersleri almamın büyük etkisi oldu. Kariyerim ağırlık olarak e-ticaret 
sektöründe gerçekleşmiş olsa da farklı sektörde yer alan internet site-
leri ile de haşır neşir olduğum dönemler oldu. Farklı sektörlerde yer 
alan öncü markalara danışmanlık verirken, birçok üniversitede ve kon-
feranslarda konuşmacı olarak tecrübelerimi paylaşmayı seviyorum.

İlgi alanlarım içerisinde elbette SEO başta yer alıyor fakat buna ek 
olarak performans mühendisliği, anlamsal kodlama (Semantik: CSS/
HTML/HTML5), ölçümleme, kullanıcı deneyimi, SEM ve proje yöne-
timi de bu alanlar arasında bulunuyor. SEO performansını artırmaya 
yönelik ilgili ürün ya da modülün analiz sürecinden, yazılım geliştir-
me, test ve yayına alınmasına kadar geçen bütün iş sirkülasyonu içeri-
sinde yer alırken, yeni projeler & fikirler geliştirmek diğer motivasyon 
alanlarımı oluşturuyor.

2 - SEO’nun diğer pazarlama kanallarından temel farkları nelerdir?
SEO uygulamalarında yapılan tersine mühendislik (reverse enginee-
ring), diğer dijital kanallara göre çok daha aktif olan süreçlerdir. Ara-
ma motorlarının yapısı ve pazarlaması gereği, sıralamayı yapan algo-
ritmaya ait metrikler biz geliştiricilere açıklanmıyor. Dolayısıyla günü-
müz genellikle deneyler içerisinde bir takım hipotez ve testlerle geçiyor 
ve algoritmayı çözmeye çalışıyoruz.

Bir diğer temel fark ise maliyetlerin diğer kanallara göre düşük olması 
denilebilir. Fakat burada doğru bir strateji kurulmaz ve hamleler atıl-
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maz ise özellikle yazılımsal maliyetler tavan yapabilir. Bunun dışında 
paralı kanallardan olan Google Ads, Google Shopping, Facebook, Ins-
tagram ve Twitter gibi para vererek trafik çekilebilen bir kanal olmayışı 
temel farklardan biri sayılabilir.

3 - En sık yapılan SEO hataları nelerdir?
Bu soruya 3 farklı grup özelinde yanıt vermek isterim. Genellikle yapı-
sal bilgi mimarisinin tam olarak oturtulmaması ve tarama bütçesinin 
başarılı bir şekilde yönetilememesine bağlı olarak ortaya çıkan verim-
sizlik, en büyük hataların başlangıç noktası olarak dikkatimi çekiyor.

Buna bağlı olarak, temel ve ikinci grup diyebileceğim temel SEO uygu-
lamalarının hatalı veya eksik yapılması, içerik tarafında sadece arama 
motorları için içerik üretilmesi yani kullanıcının unutulması ve tasa-
rımsal olarak hatalı veya eksik deneyim yaşatan uygulamalar için, do-
laylı veya direkt olarak SEO hatalarında ikinci dikkatimi çeken grup-
tur diyebilirim.

Hatalı uygulandığını düşündüğüm üçüncü grup ise backlink inşası uy-
gulamalarıdır.

4 - SEO’da başarı kriteri nedir ve n11’de siz nasıl bir ölçümleme ya-
pıyorsunuz?
Tabii ki kaliteli trafik ve doğru hedef kitle. Gerçekten ihtiyacı karşılayan 
sayfaları üst sıralara taşıyıp kullanıcıya doğru yanıt vermek, ticari bir 
siteyseniz bu ziyaretin satın alma ile bitmesi başarı kriterlerinden sa-
yılabilir. n11.com’da kullanıcı davranışından trafiğe kadar farklı davra-
nışsal metrikleri baz alarak ölçümleme yapıyor ve bunlara göre de ak-
siyon planları çıkartıyoruz.

5 – Hiçbir teknik bilgisi olmayan, yeni bir web sitesi sahibi olan kişi-
ler SEO yapabilir mi? Önerileriniz nelerdir?
SEO uygulayıcılarının kesinlikte teknik bilgi sahibi olması şart. Dünya-
nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de malesef teknik konulara 
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vakıf olmadan SEO danışmanlığı veya uygulayıcısı olan kişi ve ajanslar 
mevcut. Eğer SEO’yu sitenin anlamsal olarak kendisini Google’a doğ-
ru tanımlaması için gerekli olan teknik ve teknik olmayan uygulamalar 
bütünü olarak özetlersek, bir SEO uygulayıcısının en azından HTML, 
CSS ve biraz olsun JS okur-yazarlığına sahip olmasında fayda var.

Türkiye’de yapılan uygulamalar ile yurtdışında gerçekleştirilen uygula-
malar farklılaşabiliyor. Bu yüzden yabancı kaynakları sürekli olarak ta-
kip etmeleri, meraklı olmaları ve sürekli soru sormaları, yanıt arama-
ları; bunların doğrultusunda SEO test örnekleri yaratmaları ve sonuç-
ları ölçümleyip çıkarımlar yapmalarını önerebilirim. Bu bakış açısında 
ilerledikleri takdirde kendilerini birçok parametrede geliştirebilecekle-
rine inanıyorum.


