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On-line 
marketing

Gündemimizde iş ve yaşam konuları var ve öncelikle kendi sektörüm olan “On-line marketing” 
konularından söz edeceğim. Daha sonra da bu alandaki iş yaşamında karşımıza çıkan önemli 
konulara değineceğim. “On-line marketing” yani Türkiye’deki adıyla “Dijital marketing!” son 
7 yıldır her gün hayatımızda olan tüm ortamlarda mevcut. “Online Marketing”i arzu ederseniz 
biraz kategorilendirelim. Pazarlamanın arama kısmında Arama Motoru Pazarlamacılığı (Search 
Engine Marketing- SEM) ve Sosyal Medya Optimizasyonu (Social Media Optimization- SMO) ile son 
bir yıldır günümüzün popüler ortamı SMO’nun bir alt dalı olabilecek bir ortam olan Sosyal Arama 
Optimizasyonu (Social Search Optimization- SSO) yer alıyor.

Öncelikle SEM’in alt kategorilerinden söz edersek bu 
kategorileri şu şekilde ayırabiliriz.

• Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine 
Optimization- SEO)
• Elektronik Mail Pazarlama (E-Mail Marketing) 
• Virüs Pazarlama (Viral Marketing) 
• Video Pazarlama (Video Marketing)
• Ortak Pazarlama (Affiliate Marketing )
• Blog Pazarlama (Blog Marketing)   
• Online İtibar Yönetimi (Online Reputation Management
• Online Kıyaslama (Online Benchmarking)

Biliyorsunuz ki, “pazarlama”nın temel olarak dört P 
kuralı var ve üniversite yıllarında “İşletmeye Giriş 101” 
dersini alanlar bu kelimelere aşinadırlar:
• Product (Ürün)
• Price (Maliyet)
• Place (Yer)
• Promotion (Promosyon)
2013 yılındayız ve ülkemizde İnternet kullanım 
oranının yüzde 47 ile yüzde 50’lere yakın olduğu bu 
zamanlarda artık yukarıdaki bu temel kural 5P olarak 
anılmaya başlanmıştır. Yeni P’nin açılımı “People” yani 
kullanıcılar, yani biz...
Böyle bir ortamda tüm etkinin üzerimizde olması ve 
her sonucun bize bağlı olması ne kadar mutluluk 
duyulacak bir durum olsa da bir o kadar da ürkütücü 
bir durum. Günümüzde her 2 kişiden 1 kişi İnternet’e 
desktop üzerinden giriş yapıyor. Bu alanda yapılan 
güzel bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Kaspersky Lab tarafından yapılan araştırmada 
çevrimiçi servislerden en çok e-posta servisini 
kullanan Türk İnternet kullanıcılarının yüzde 89’u her 
gün e-postalarını kontrol ediyor. Global ölçekte bu 
oranın yüzde 86 olduğunu görüyoruz. Türk kullanıcılar 
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arasında ikinci en popüler servis ise sosyal 
ağlar. 
Türk İnternet kullanıcılarının yüzde 78’i 
her gün sosyal ağları ziyaret ediyor, dünya 
çapında bu oran yüzde 73. Araştırmada Türk 
İnternet kullanıcılarının çoğunun İnternet’i 
multimedya eğlence aracı olarak kullanıyor 
olması dikkatimizi çekiyor. Kullanıcıların 
yüzde 75’i her gün radyo dinlerken, yüzde 82’si 
video izliyor. Yüzde 64’ü boş vakitlerinde oyun 
oynuyor ve yaklaşık yüzde 61’i ücretsiz yazılım 
araştırması yapıyor. Türk kullanıcılarının 
yüzde 70’inin her gün çevrimiçi alışveriş 
yapıyor olması dikkatimizi çekiyor, bu oran 
dünya çapındaki çevrimiçi bankacılık işlemleri 
açısından yüzde 69.7 olarak gerçekleşiyor. 
Yani, dünya genelinde ve Batı Avrupa’da 
İnternet bankacılığı popülaritesi Türkiye’ye 
oranla yaklaşık yüzde 1 daha düşük. 
Araştırmaya katılanların çoğu “İnternetsiz bir 
hayatı hayal bile edemediklerini” belirtiyor. 
Son cümle sanırım bizlere neden ürkütücü 
olduğunu biraz açıklayabilmiştir.
2012 yılının Ekim ayında yayınlanan ve tüm 
kitapçılarda yer alan “SEO & SEM Küçük 
Katkılarla Büyük Başarılara” kitabıma 
yazmaya çok farklı bir karar alarak başladım. 
Türkiye’de ki bu alana bakış açısını her 

seminer ve eğitimimde dile getiriyordum. 
Ama maalesef insanlar bu bakış açısını 
değiştirmeden çalışma yaptıkları için her 
zaman algoritmaya ve ya arama motorlarını 
kötüleme yollarına (Biz Türkler her zaman 
kısa ve kolay yolu seçmeyi tercih ederiz) 
gidiyorlardı. Bu sonuçlar beni çok fazla üzdü 
ve bu bakış açısını değiştirmek için bu kitabı 
yazmaya karar verdim. Yakın zamanda da 
ikinci kitabımı yazacağım. İkinci kitabımda 
biraz önce söz ettiğim kullanıcı etkileşimleri 
ve bunların bizlere verdiği pozitif ve negatif 
dönüşlerini paylaşacağım. Çok basit gibi 
gözükse de bunlar çok önemli konulardır. 
Örnek vermek gerekirse yapılan araştırmalara 
göre Türkler kelime aramaları oranlarına 
yaklaşmasa da yüksek oradan cümle 
aramaları yapmaktadır. Mesela “araba 
kiralama” araması yerine “Araba kiralaması 
nasıl yapılır?” veya “Jön Türk” yerine “Jön 
Türk nasıl olunur?” gibi aramalar gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu konular ile ilgili de 
artık yardımcı siteler de açılmaya başladı. 
“Nasilolunur.net” gibi 
“Online marketing” iş hayatına girmeyi 
düşünüyorsanız öncelikle yurtdışındaki 
araştırma ve makaleleri okumakla 
başlamanız gerekir. Çünkü bu alanda 
gerçekten Türkiye’de akademik olarak 

yurtdışına oranla çok az 
makale bulabiliyoruz. 
Türkiye’de akademik olarak 
tamamen bu alana odaklı 
bir bölüm olmadığı için bu 
gelişimimiz de diğer ülkelere 
oranla daha geride kalındı. 
Yüksek lisans derslerinde 
son zamanlarda “Search 
Marketing” ve “Online 
Marketing” konulu dersler 
verilmeye başladı ama ne 
zaman bu konu ile ilgili 
bölümler açılacak merakla 
bekliyor olacağız. 
Şimdi Türk insanının sanal 
ortama bakışına (kullanım 
kolaylılığı, kullanıcı etkileşimi 

v.b gibi) bir göz atalım. Burada dikkatli 
olmamız gereken en önemli kısım ise 
İnternet’i kullanan kesimin yaş aralığı, eğitim 
seviyesidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) araştırmalara göre, en fazla 18-34 yaş 
aralığında kullanıcının aktif olarak İnternet’e 
giriyor. Eğitim seviyesi olarak yüzde 31 
oranında ilkokul ve altı eğitim seviyesi, yüzde 
30 oranında lise eğitim seviyesi, yüzde 24 
ortaokul ve son olarak yüzde 15 üniversite ve 
üniversitesi üstü eğitim seviyesi olduğu ortaya 
çıkıyor.

Bu sonuçlar, iş hayatının ne denli zor olduğu 
ve sürekli olarak güncel olmak zorunluluğuna 
sahip olunması gerektiğini gösteriyor. Bol 
İnternetli günler diliyorum 
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