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Önsöz.
   Dünya genelinde e-ticaret satışları önceki yıla göre %27,60 artış
göstererek 4.280 Trilyon dolara ulaştı. Bununla birlikte de online 
alışveriş dünya çapında en popüler çevrimiçi etkinliklerden biri 
haline geldi. Peki, rekabetin ve inovasyonun yüksek olduğu bu 
sektörde son trendler neler? Revotas olarak sektörün öncüleri ile 
birlikte oluşturduğumuz 2021 E-Ticaret Trend Raporu; orkestrasyon 
pazarlama, 2021 e-ticaret verileri, dijital pazarlamada yapay zeka 
tabanlı ürünlerin gerekliliği gibi birçok konuya ışık tutuyor. 
Keyifli Okumalar! 
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/ Revotas

Co-Founder

Dijital pazarlama ortamı her yıl değişir ve yeni çıkan teknolojiler bir öncekilerini geride bırakır. 
Özellikle 2022 yılında dijital pazarlamaya olan yaklaşımımızı şekillendirecek ve yeni çıkan
teknolojiyi, markanız için nasıl kullanacağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı 
olacak, en önemli 3 trend bana kalırsa şunlar olacaktır:

1. Dijital pazarlamada yapay zekanın yükselişi
Yapay zeka (AI); perakende, bankacılık, sağlık gibi hemen hemen birçok sektördeki şirketler 
tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Özellikle 2021 yılı yapay zekanın pazarlamada 
kullanımı için oldukça önemli bir yıl oldu. Bu trendin 2022’de de giderek artacağını 
inanıyorum. Buna ek olarak yapay zeka; e-posta pazarlama, pazarlama otomasyonları ve 
recommendation gibi birçok kanalda da varlığını daha fazla hissettirecektir. 

Çağhan Yaylagül
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2. Mobil öncelikli pazarlamaya geçiş
Günümüzde artık kullanıcıların birçoğu mobil kullanımı tercih ediyor. Yapılan araştırmalara 
göre ise günümüzde mobil kullanıcıların oranı 6.37 Milyara ulaştı. Bu çerçevede, markaların 
pazarlama araçlarını kullanırken mobil uyumlu içerikleri öne çıkardıklarından emin olmaları 
gerekiyor. 

Ayrıca 2022’de; web site ve uygulamalarınızın tasarımlarının, herhangi bir cihaz türüne sahip 
müşteriler için uyumlu ve sunduğunuz içeriğe kolayca erişim sağlayacak duyarlı bir tasarıma 
sahip olması, önemli bir hale gelecektir.

3. Daha iyi bir müşteri deneyimi için çok kanallı pazarlama
Günümüzde markaların tek bir kanala odaklanması ya da bağlı kalması yeterli değil. Bugün 
müşterilerle güçlü bir bağlantı kurmak; birden fazla etkileşim kanalını birlikte kullanmak 
anlamına geliyor. Özellikle 2022 yılında, markaların mümkün olduğunca çok sayıda pazarlama 
ve iletişim kanalı kullanarak güçlü bir müşteri tabanı oluşturması oldukça önemlidir.

Bununla birlikte markaların mevcut konumlarını korurken aynı zamanda müşterilerini 
dinleyerek doğru kişiye, doğru kanaldan, doğru zamanda dokunmaları gerekmektedir. Sonuç 
olarak markaların, her platform için içerik oluşturmalarına zaman tanıyacak entegre bir 
yaklaşıma ihtiyaçları vardır.
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/ Çağhan Yaylagül

Bugün müşterilerle güçlü bir bağlantı kurmak; 
birden fazla etkileşim kanalını birlikte kullanmak 
anlamına geliyor.



Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre günümüzde markalar pazarlama 

bütçelerinin %14’ünü kişiselleştirmeye 

harcıyor.
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Fatih Topçu

Orkestrasyon pazarlama, e-ticaret profesyonellerinin ellerindeki 
çok önemli bir enstrüman. E-ticaret yaparken en zorlu süreç ilgili 
kitleye ulaşmak. Daha da zoru ise o doğru kitleye site içerisinde iyi 
bir deneyim sunarak dönüşüm sağlamak.

Muazzam reklam bütçeleri harcayarak rakiplerle zorlu bir rekabete dahil oluyorsunuz. Zor şartlarda elde edilen 
müşterinin yaşam döngüsü başlıyor. İşte burada devreye Orkestrasyon Pazarlama  giriyor. Zor şartlarda 
elde edilen müşteriye kendimizi ve hizmetlerimizi en iyi fırsatlarla hatırlatıyoruz. İlk alışverişlerini önemsiyoruz, 
onları özleyince yine fırsatlar sunuyoruz. Pandemi süreci (sektörüne göre) var olan rekabeti daha da zor hale 
soktu. Zor bela edinilen müşteriye çok iyi bir deneyim sunup ve güven ortamı yaratmak artık bir gereklilik. 

En basit yapay zeka ile hiç müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeyerek chatbot'lar ile en temel müşteri soruları-
na gerçek bir temsilcinin vereceği yanıtlarla daha hızlı, hatasız bir deneyim sunuyor. 

Yapay zeka teknolojisi ile buz dolabınızda bulunan peynirin hangi aralıklarla bittiğini anla-
yıp otomatik sipariş verilebiliyor. Giyilebilir teknoloji gibi “Yaşanabilir E-ticaret” giderek 
hayatımıza girmesi kaçınılmaz son olacak!
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“Yapay zeka tabanlı teknolojinin en iyi tarafı 
geçmiş deneyimlere ve anlık ihtiyaçların 
dönemsel analizine göre yaşanabilir bir 
e-ticaret deneyimi sunacak olmasıdır.

/ Fatih Topçu

8

20
21

Q1-Q2 
TREND 
RAPORU 



Orkestrasyon pazarlama gelişen e-ticaret pazarının 
vazgeçilmez gereksinimlerinden biri haline gelmiştir. 

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması noktasında e-ticaret hacmi özellikle pandemi ile 
birlikte 3-4 yılda alacağı yolu kat etmiş durumdadır. Burada önemli olan doğru 
müşteri kitlesine doğru ürünü göstermektir. Bu da farklı kanallardan toplanan 
müşteri verilerinin analiz edilmesiyle sağlanabilmekte, fakat bu veriler çok farklı ve 
fazla kaynaklardan toplandığından dolayı bunları tek bir çatı altında ele alıp doğru so-
nuçların çıkarılması noktasında hatalara sebep olabiliyor ve bu da hedeften sapmalara 
yol açmaktaydı. Bunun sonucunda fazladan ödenen reklam paraları, müşterilerin 
firma ve ürünlere karşı ilgisinin kaybolması gibi sonuçlar doğurmaktaydı. 

Özgür Özgüven
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“Orkestrasyon pazarlama ile tüm veriler tek 
bir uygulama altında toplanıp beşeri hatalara 
imkan tanımadan, pazarlama performansını 
arttırmak mümkün hale gelmiştir.

/ Özgür Özgüven
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CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM

%42

2021 e-ticaret verileri & alışveriş profili

%58

TOPLAM ZİYARETİN
 E-TİCARETE DÖNÜŞÜM ORANI

%1.8

PLATFORM TÜRÜNE 
GÖRE DAĞILIM

%63 %25 %12
ErkekKadın WebMobil Uygulama Web Mobil
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Eser Erkan

“Orkestrasyon pazarlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Pandemi 
süreci orkestrasyon pazarlamanın gerekliliklerini hızlandırdı mı?” 
Yapay zeka tabanlı teknolojilerin 2021’de e-ticarete katkısı sizce 
nedir?” 

Orkestrasyon pazarlama, müşterilerine uçtan uca bir deneyim sunmak isteyen tüm e-ticaret siteleri için gerek 
şarttır. Müşterilerimiz bize farklı kanallardan ulaşabildiği gibi, biz de onlarla iletişimimizi farklı kanallar aracılığı 
ile yapıyoruz. Özellikle kampanyalarımızı tasarlarken, duyururken ve performansını ölçerken 
verilerin senkronize bir şekilde analiz edilip kullanılması çok kritik. 

Pandemi süreci, hızlı ve esnek hareket etmeyi, pazarlama stratejilerini çevik olacak şekilde tasarlamayı gerektir-
di, manuel işlemler yerine otomasyonlara dayalı araçları kullanıp karar verme ve uygulama süreçlerinin hızlan-
masını ve daha doğru olmasını sağladı. 

Müşterinin dijital verileri arttıkça, onları işleyip anlam kazandırmak çok daha kritik hale geliyor. Yapay zeka 
tabanlı teknolojiler, bundan sonraki yıllarda e-ticaret şirketlerinin hem operasyonel anlamda (chat botlar vb ) 
hem de statejik anlamda vazgeçilmezleri olmaya devam edecektir. 
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“Orkestrasyon pazarlama, müşterilerine 
uçtan uca bir deneyim sunmak isteyen 

tüm e-ticaret siteleri için şarttır.

/ Eser Erkan
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Alper Tosun

Günümüzde dijital kanalların ve iletişim araçlarının artmasıyla 
birlikte şirketlerin bu kanalları en verimli şekilde kullanmaları 
daha önemli hale gelmiştir. Burada bilgi ve verilerin en doğru 
şekilde ilişki kurması ve sürecin müşteri yolculuğu haritası göz 
önüne alınarak tasarlanması gerekmektedir.  

Pandemi sürecinde fiziksel mağazaları ziyaret eden müşterilerin bir kısmının online’ı da tercih 
etmeye başlaması dijital kanalların önemini arttırdı. Bu dönemde mücevher sektöründe bir çok yeni 
müşterinin online alışverişi deneyimlediğini gözlemledik. Dijital kanal kullanımının artması 
orkestrasyon pazarlamanın gerekliliklerini hızlandırdı. 

 E-ticaret tarafında yapay zekâ özellikle performans açısından katkı sağlıyor. Müşterinin aradığı ürüne 
daha kolay yoldan ulaşabilmelerini sağladığı gibi, firmaların da müşterilerine en doğru iletişim araç-
ları ve otomasyonlarla kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabilmesini sağlıyor. Tüm bunları yaparken 
harcanılan süreler azaltarak, müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunabiliyoruz. 

14



/ Alper Tosun

“ E-ticaret tarafında yapay zekâ özellikle 
performans açısından katkı sağlıyor. 
Müşterinin aradığı ürüne daha kolay 
yoldan ulaşabilmelerini sağladığı gibi, 
firmaların da müşterilerine en doğru 
iletişim araçları ve otomasyonlarla 
kişiselleştirilmiş önerilerde 
bulunabilmesini sağlıyor.
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2021 e-ticaret verileri & en çok artış 
gösteren sektörler.

Beyaz Eşya ve 
Küçük Ev Aletleri

Milyar TL

Giyim, Ayakkabı, 
Aksesuar

Elektronik Yemek Ev, Bahçe, Mobilya 
ve Dekorasyon

13.4 13.9

30.6

19.3

8.6
13.4

Milyar TL

Milyar TL

Milyar TL

Milyar TL

Milyar TL

5
Milyar TL

8.1
Milyar TL

2.8
Milyar TL

5.7
Milyar TL
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Suna Çetiner

Kitlelerin karşısına çıkabilmenin en önemli araçlarından bir tanesi 
olarak orkestrasyon pazarlamadan yardım almak bizlere büyük 
katkılar sağlayacak.

E-ticaretin altın çağını yaşadığı son bir yılda tüm sektörler yeni müşteriler kazandılar. Hem online alışverişle 
yeni tanışan bu kitlenin uyum sağlayabilmesi için hem de alışverişlerinin sıklığını arttıran mevcut kitlenin 
online alışveriş deneyiminden beklentilerinin yükselmesiyle birlikte bizlerin de üzerine yeni sorumluluklar 
düştü. Bir kullanıcıyı farklı mecralardayken tanıyabilmek ve ona doğru şekilde ulaşmak çok kıymetli. 
Bıktırıcı olmadan ancak gözünden de kaçmayacak şekilde kitlelerin karşısına çıkabil-
menin en önemli araçlarından bir tanesi olarak orkestrasyon pazarlamadan yardım 
almak bizlere büyük katkılar sağlayacaktır.
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“Bir kullanıcıyı farklı mecralardayken 
tanıyabilmek ve ona doğru şekilde 
ulaşmak çok kıymetli.

/ Suna Çetiner
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Tuğba Özer

Orkestrasyon pazarlama anlamına da gelen çoklu pazarlama 
enstrümanlarının bir uyum içerisinde yürütülmesinin cirosal ve 
marka bilinirliği açısından ciddi faydaları olduğu kanısındayım. 

Özellikle Revotas ‘ın halihazırda hizmetini vermiş olduğu pazarlama enstrümanlarının, pandemi 
sonrası ciddi bir satış hacmi yakalamış olan e-ticaret platformlarında ziyaretçiler tarafından oldukça 
ilgi çekici ve satışa yönelik hamleler olması, markalar tarafından orkestrasyon pazarlamayı çekici hale 
getirmiştir. 

Oldukça dinamik bir devinim içerisinde olan e-ticaret, özellikle teknolojik yeniliklere göre sürekli 
kendi kendini yenileyen yapay zeka tabanlı teknolojiler ile birebir uyumlu bir hal almıştır. Yapay 
zeka teknolojilerinin, e-ticaret kullanıcılarının yenilik ve iyileştirme temelli müşteri 
deneyimlerine katkı sağlamakla birlikte, cirosal ve kaliteli trafik çekmek 
anlamında da sisteme pozitif yansımaları olacaktır.
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“ Yapay zeka teknolojilerinin, e-ticaret 
kullanıcılarının yenilik ve iyileştirme 
temelli müşteri deneyimlerine katkı 
sağlamakla birlikte, cirosal ve kaliteli 
trafik çekmek anlamında da sisteme 
pozitif yansımaları olacaktır.
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E-Ticarette başarıya giden yol.

Datanızı yönetin, 
dönüşümü artırın

Pazarlama otomasyonu ile 
müşterilerinizin online ve 

offline datalarını yöneterek 
müşterileriniz ile tekrar 

iletişime geçin, 
dönüşümleriniz artırın. 

Müşteri 
ilişkilerini geliştirin

Topladığınız veriler ile 
birlikte kullanıcılarınızı 
daha iyi tanıyıp, daha 
anlamlı ilişkiler kurun, 

marka sadakatini artırın. 

Kişiselleştirilmiş 
müşteri deneyimi

Yapay zeka tabanlı pazarlama 
otomasyonu ürünleri ile 
kişiselleştirilmiş müşteri 

deneyimleri yaratarak müşteri 
yolculuklarını yönetin, 

satışlarınızı artırın. 
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Canan Demir

Orkestrasyon pazarlama 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

    E- ticarette, her geçen gün hayatımıza yeni terimler giriyor. “Orkestrasyon pazarlama” da, bu 
terimlerden yalnızca biri. Orkestrasyon, farklı kanalların birbirleriyle ilişkisini kurarak bu kanalları optimize 
eden bir pazarlama yönetim şeklidir ve markalara dair her detayı bir arada tutmaya yarar. Birbirinden 
bağımsız kaynaklardan gelen verilerin, birleştirilerek tek bir çatı altında toplanmasına ve her türlü pazarla-
ma kampanyasına senkronize olmasına yardımcı olur. Temel yaklaşımı ise, kanalları birleştirerek koordinas-
yonu sağlamak ve baştan sona müşteri deneyimiyle ilgili farklı süreçlerdeki bütünlüğü oluşturmaktır. Aynı 
anda birçok ürünü kullanarak, tüketiciye doğru zamanda ulaşmaya çalışır; ki bu, 
tüketiciyi daha iyi tanımak, tüketicide sadakat oluşturmak açısından oldukça 
önemlidir. İnsan gücü gerektirmeden bir otomasyona bağlı olduğundan, iş gücü ve yönetim maliyetleri-
ni de azaltır. Özellikle değişen yaşam koşulları ve gelişen teknoloji ile “orkestrasyon” kavramını e-ticaretin 
en gerekli kavramlarından biri olarak görüyorum. 
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/ Canan Demir

Pandemi süreci orkestrasyon 
pazarlamanın gerekliliklerini hızlandırdı mı? 
  Teknoloji sürekli gelişiyor ve dönüşüyor. Şahit olduğumuz bu dijital dönüşüm, aslında orkestrasyon 
pazarlamanın da önemini anlatıyor. Pandemi süreci de, tüketicilerin taleplerini ve beklentilerini fazlasıyla 
değiştirmiş durumda. E-ticarette, oldukça zorlu bir rekabet söz konusu ve bununla birlikte, tüketiciler 
artık en iyi ürünleri deneyimlemek, kendini özel hissetmek, markaya güven duymak gibi çok daha farklı 
beklentiler içerisine giriyor. Durum böyle olunca, markalar kendilerini farklı kılmak, güven uyandırmak ve 
kendini güçlü bir yerde konumlandırmak adına kolları sıvıyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde, pandemi 
sürecinin orkestrasyon pazarlamanın gerekliliklerini hızlandırdığını söylemek mümkün. 
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/ Canan Demir

Yapay zeka tabanlı teknolojilerin 
2021’de e-ticarete katkısı sizce nedir?
    Teknoloji hayatımıza dahil olduğundan beri, yapay zekanın önemini her alanda hissediyoruz. Web 
sitelerindeki ziyaretçi sayısı, yapılan aramalar ve sıralamaların yası sıra, ürünü satın almaya karar ver-
meden, ürünün satın alma sürecine ve hatta deneyimlenmesine kadar yaşanan sürecin analizi, ürün 
hakkında yapılan yorumlar, üründen beklentiler ve dahası kullanıcının işini kolaylaştıracak her türlü 
noktada çözümler sunan yapay zeka, her geçen gün önemini arttırarak gelişme gösteriyor. Özellikle 
pandemi döneminde çok sayıda kişi tarafından tercih edilen e-ticaret, yapay zekanın nimetlerinden 
de fazlasıyla yararlanmış durumda. Markalar, neredeyse müşterilerinin zihnini okuyup 
ihtiyaçlarını tespit ederken, müşteriler aradığı ürüne kolayca ulaşıp ürün hak-
kındaki açıklamaları, yorumları takip edebiliyor, sorun yaşadıkları anda, chat-
botlar sayesinde kolaylıkla çözüme ulaşabiliyor. Özetle, yapay zekanın diğer sektörler-
de olduğu gibi e-ticarette de hayatı kolaylaştırdığını ve yaşama, büyük katkı sağladığını söylemek 
mümkün.
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“ Özellikle değişen yaşam koşulları 
ve gelişen teknoloji ile “orkestrasyon” 
kavramını e-ticaretin en gerekli 
kavramlarından biri olarak görüyorum.

/ Canan Demir
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/ Revotas

Marketing Manager

Öncelikle trend raporuna katkı sağlayan, değerli fikirlerini bizimle paylaşan herkese 
minnettarız. Yeni fikirleri hayata geçirmemize olanak sunan ve bize güvenip markalarını 
emanet eden müşterilerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Bu raporun amacı, yapay zekâ & 
ticaretin ortak noktasını analiz etmek, gelecekte neler olabilir sorusunun cevabını bulmak, 
kullanıcıların markalardan ne istediklerini, markaların bizim gibi teknoloji şirketlerinden 
beklentilerini analiz ederek 2022 yılına hızlı bir giriş yapmak diyebiliriz. 

Tuğçe Özel
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Globalde ve Türkiye’de yapılan araştırmalar gösteriyor ki kullanıcılar, kişiselleştirilmiş müşteri 
deneyimi konusunda daha hassas ve bu deneyimi sunan markaları tercih ediyor. Revotas olarak 
kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi konusunda birçok ürün alternatifi sunuyor, müşterinin tüm 
yolculuğuna eşlik ediyor ve çıtayı daha yükseğe taşımak adına sürekli yeni ürünler üzerinde 
çalışıyoruz. Biliyoruz ki 2022 yılı bizim gibi teknoloji şirketleri için; daha çok çalışmak, daha yaratıcı 
düşünmek, teknoloji ile yaratıcı fikirleri buluşturacak odak noktayı bulmak ve keşfetmek için 
önemli bir yıl olacak. 

Biz Revotas olarak bulunduğumuz sektördeki bu yarışı çok seviyor ve her zaman daha iyisini 
yapmak için bir adım öteye gitmeyi ödevimiz olarak görüyoruz. Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi 
hakkındaki çalışmalarımızı ya da müşterinin tüm yolculuğuna eşlik ettiğimiz ürünlerimizi merak 
ediyorsanız en yakın zamanda görüşmemiz gerektiğini söyleyebilirim.  

Trend Raporu hakkında görüşlerinizi bize iletmek ya da bir sonraki trend raporunda siz de 
görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz bir e-posta kadar uzağınızdayız. 2022 yılında yine bir 
Trend Raporu’nda görüşmek üzere. 
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“Biliyoruz ki 2022 yılı bizim gibi teknoloji şirketleri 
için; daha çok çalışmak, daha yaratıcı düşünmek, 
teknoloji ile yaratıcı fikirleri buluşturacak odak 
noktayı bulmak ve keşfetmek için önemli bir yıl 
olacak. 

/ Tuğçe Özel
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