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Abstract 

Artificial intelligence is an important field of computer science that is being 
embraced by businesses for its potential benefits. It is important to 
understand exactly what artificial intelligence is in order to successfully 
implement its possible solutions in the field of marketing. The aim of this 
study is to reveal the current and future potential and trends in the 
implementation of artificial intelligence in marketing by utilizing the 
information obtained from marketing experts. In this study, in-depth 
interview, which is a qualitative research method, was used to gather 
information. According to the results of this study, artificial intelligence is 
aimed to be adopted by both large and small organizations, and it has been 
observed that organizations that adopt it earlier will be in a more advantages 
position than their competitors since it takes time to integrate artificial 
intelligence solutions. In addition to this, artificial intelligence  helps reduce 
cost and saves time by analyzing large amounts of data and produce 
solutions very quickly compared to humans. Organizations in the field of 
marketing should adopt artificial intelligence practices by paying attention to 
the risks and ethical issues that may arise from the misuse of this technology. 
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Özet 

Yapay zekâ işletmeler tarafından potansiyel faydaları nedeniyle 
benimsenmeye çalışılan önemli bir bilgisayar bilimi alanıdır. Yapay zekânın 
tam olarak ne olduğunun anlaşılması, pazarlama alanında getireceği olası 
çözümlerin uygulanmasında başarı sağlanması konusunda önem teşkil 
etmektedir. Bu çalışmanın amacı, pazarlama alanında uzman kişilerden elde 
edilen bilgilerle, yapay zekânın pazarlamada uygulanmasında mevcut ve 
gelecekteki potansiyelin ve eğilimlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışmada, 
bilgi toplamak için nitel araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşmeler 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, yapay zekâ hem büyük hem de küçük 
kuruluşlar tarafından benimsenmek istenmekte ve yapay zekâ çözümlerinin 
kuruluşlara entegre edilmesinin zaman almasından dolayı, daha erken adım 
atan kuruluşların rakiplere göre daha avantajlı olacağı görülmüştür. Bununla 
birlikte, yapay zekâ büyük boyutlarda veriyi çok hızlı bir şekilde analiz edip 
çözümler üreterek kuruluşlar için maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. 
Pazarlama alanındaki kuruluşlar, bu teknolojinin kötüye kullanımıyla ortaya 
çıkabilecek risk ve etik sorunlara dikkat ederek yapay zekâ uygulamalarını 
benimsemelidirler. 
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1. Giriş 

Başlangıç tarihi konusunda görüş birliği bulunmayan pazarlamanın tanımı yaşanan 
değişim ve gelişmelere göre evrilmiştir. Pazarlamanın tarihsel gelişiminde üretim, 
ürün, satış ve daha sonra da pazarlama anlayışı baskın olmuştur. Türkiye’nin 
modern pazarlama anlayışı, pazarlama faaliyetlerini yönetmek için geliştirdiği 
kendine özgü yöntemler ve Batı’dan gelen bilgi akışıyla şekillenmiştir. Amerikan 
Pazarlama Derneği (AMA) göre pazarlama; tüketiciler, müşteriler, aracılar ve 
toplumun bütünü için değeri olan önerilerin oluşturulması, iletişimi, ulaştırılması 
ve değişimini kapsayan faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir. Çok eski tarihlerden 
beri gerçekleştirilen ve günümüzdeki halini alana kadar farklı anlayışların hâkim 
olduğu pazarlama, günümüzde teknolojik gelişmeler ile yeniden şekillenmektedir.  

Bilgisayarların daha büyük verileri depolayabilecek kapasiteye ulaşması, yapay 
zekânın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. İlk olarak 1956’da Dartmouth 
Konferansında ifade edilen yapay zekâ (Pan, 2016), bir makinenin insan zekâsını 
kolayca taklit edebileceği ve basit görevlerden daha karmaşık olanlara kadar 
birçok görevi yerine getirebileceği ilkesine dayanmaktadır. Dünya genelinde 
kuruluşlar, yapay zekâya yaptıkları yatırımları artırmaktadır. Yapay zekâyı 
benimsemede öncü olan kuruluşlar şimdiden önemli sonuçlar elde etmeyi 
başarmıştır. (Ransbotham vd., 2018) Yapay zekâ, uygulanabileceği en iyi 
alanlardan birisi olan pazarlamayı sunduğu etkili çözümlerle dönüştürmektedir.  

Son yıllarda yapay zekâ alanında gerçekleşen önemli başarılarla, kurumlar benzeri 
görülmemiş bir şekilde dönüşmektedir. Daha önce yapay zekâ tarafından yapılması 
pek olası görülmeyen birçok görev, günümüzde günlük hayatın bir parçası haline 
gelmiştir. Bu alandaki gelişmeler, pazarlama alanında çalışanların rollerini de 
değişmektedir. Yapay zekâ, veri yönetimi ve veri analizi gibi konularda uzman 
kişilerin istihdamını gerektirmektedir. Yapay zekâ, pazarlamacıların kısa sürede 
veri toplamalarına ve yeni müşteri segmentleri bulmalarına yardımcı olarak daha 
bütünleşik bir pazarlama iletişimi sağlayabilmektedir. 

Çalışmamız şu şekilde devam etmektedir: 1. bölümde pazarlama kavramı ve 
Türkiye’de pazarlama sektörünün gelişimi anlatılmıştır. 2. bölümde yapay zekâ 
birçok alt başlıkta incelenmiştir. 3. Bölümde, mevcut ve gelecek eğilimler göz 
önünde bulundurularak yapay zekânın pazarlamada uygulanması incelenmiştir. 

2. Pazarlama 

Her zaman farkında olunmasa bile, günümüz toplumlarını her yönden etkileyen bir 
olgu olan pazarlamanın farklı yaklaşımların ortaya çıkması sonucu gelişen birçok 
tanımı mevcuttur. Pazarlama alanında önde gelen bir kurum olan Amerikan 
Pazarlama Derneği (AMA) (Bundan sonra AMA kullanılacaktır) pazarlamayı ilk 
olarak 1935 yılında "üreticilerden tüketicilere mal ve hizmet akışını yönlendiren iş 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir" şeklinde tanımlamıştır. Söz konusu kurum 
pazarlama anlayışındaki değişimler sonucunda bu tanımı üç kez güncellemek 
durumunda kalmıştır. Ana odak noktası malların dağıtımı olan bu dönem için 
tutarlı olan bu ilk tanım, pazarlama uygulamasının mal ve hizmet dağıtımının ötesi 
geçtiği yıllarda yetersiz kalmış ve 1985 yılında "bireysel ve örgütsel hedefleri 
karşılayan değişimler yaratmak amacıyla malların, fikirlerin ve hizmetlerin 
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konseptini, fiyatlandırılmasını, tanıtılmasını ve dağıtımını planlama ve yürütme 
sürecidir." şeklinde değiştirilmiştir. Kapsayıcı olmayan, müşteri görüşünün göz 
önünde bulundurulmadığı bu tanım ise 2004 yılında “örgüt ve paydaşlarına fayda 
sağlayacak şekilde müşteriler için değer yaratılması, iletişimi ve ulaştırılması ve 
müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir örgütsel fonksiyon ve bir dizi süreçtir.” 
olarak güncellenmiştir. AMA tarafından son olarak 2007 yılında yapılan tanıma 
göre pazarlama; tüketiciler, müşteriler, aracılar ve toplumun bütünü için değeri 
olan önerilerin oluşturulması, iletişimi, ulaştırılması ve değişimini kapsayan 
faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir. Türk Dil Kurumu (TDK) pazarlamayı “bir 
ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, 
paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi 
ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü” şeklinde tanımlamaktadır.  

Pazarlama faaliyetlerinin başlangıç tarihi belirsizliğini korumakla birlikte, 
tartışmaya açık olmaya devam etmektedir. Pazarlama terimi göreceli olarak yakın 
bir tarihte ortaya çıkmış olsa da pazarlama eylemi binlerce yıl öncesine 
dayanmaktadır. Pazarlamanın neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi 
olduğu söylenebilir. Kentleşmiş yaşamın ve ticari faaliyetlerin ilk olarak ortaya 
çıktığı yer olan Mezopotamya medeniyetin beşiği olarak kabul edilmektedir ve 
pazarlama faaliyetlerinin de burada başlamış olması yüksek bir ihtimaldir. Lang 
(1980), Piotrovsky (1969), Seton Lloyd (1967) gibi bilim insanları ve arkeologlar 
söz konusu bölge ve çevresinin pazarlamanın doğduğu yer olmaya aday olduğunu 
ifade etmişlerdir. Moore and Lewis’in (1999) çalışmalarına göre, Sümer ve Babil 
belirli bir büyüklüğe ulaşınca, birçok emtianın ithal edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmış 
ve tarım ürünleri ve mamul ürünlerin ticaretinin yapıldığı ticaret yolları 
yapılmıştır. Bunun sonucunda ise, Akdeniz ve Orta Doğu toplumlarının pazarlama 
faaliyetleri gerçekleştirdiği merkezler ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, bazı 
araştırmacılar modern haliyle pazarlamanın, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'daki 
tüketici kültürünün yükselişiyle bağlantılı olarak ortaya çıktığını iddia 
etmektedirler (Southerton, 2011). Bazıları da modern pazarlamanın tam olarak 
İngiltere'deki sanayi devriminden sonraki yıllarda gerçekleştiğini öne 
sürmektedirler (Hollander vd., 2005). Bartels (1988), pazarlama düşüncesinin 
yirminci yüzyılın başlarında oluştuğunu savunurken, Witzel (2000) modern 
pazarlamanın 1900-1940 yılları arasında ortaya çıktığını düşünmektedir. 

Pazarlamanın tarihsel gelişimine bakıldığında sırasıyla üretim, ürün, satış ve daha 
sonra da pazarlama anlayışının baskın olduğu görülmektedir. 1950’li yıllara kadar 
üretim odaklı anlayış hâkim olmuştur. Üretim odaklı bir firma, belirli bir ürün veya 
hizmetten olabildiğince fazlasını üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Müşterilerin 
fiyata değer verdiği varsayımıyla üretim maliyetleri düşürülürken verimliliğin en 
üst düzeye çıkarılması amaçlanmıştır. Boone and Kurtz'a (1995) göre, üretim 
sorunları ve talebin yoğun olması nedeniyle bu dönemde ürün odaklı anlayışın 
hâkim olması olağandır. Bu anlayış, belirli bir ürün veya hizmet için yüksek bir 
talep olduğunda kullanılmaktadır. 1960’lı yıllarda bir organizasyonun temel 
kaygısının ürün kalitesi olduğu ürün odaklı anlayış öne çıkmıştır. Ürünlerin kaliteli 
olduğu sürece müşteri talebinin devam edeceği varsayılarak ürünlerin sürekli 
iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşımda hedef kitlenin ihtiyaçlarına 
odaklanılmayarak tüm kaynaklar ürünün kalitesine aktarılmıştır. Satış odaklı 
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anlayış baskın olarak 1950 ve 1960’lı yıllarda kullanılmıştır. Mevcut bir ürünü 
satmayı ve mümkün olan en yüksek satış oranını elde etmek için promosyon 
tekniklerini kullanmayı gerektiren bu anlayışa göre faaliyet gösteren bir firma, 
yeni tüketici istekleri belirlemek yerine öncelikli olarak belirli bir ürünün satışına 
yoğunlaşmaktadır. Pazarlama planlarını bir pazarlama konseptine dayandırmayı 
ve böylece yeni tüketici tercihlerine uygun ürünler sunmayı içeren pazarlama 
odaklı anlayış, 1970 yılından günümüze kadar çağdaş pazarlamada kullanılan en 
yaygın anlayıştır. İnternet kullanımının yaygınlaşması müşterilerin daha bilinçli 
hale gelmesini sağlayarak bu anlayışın benimsenmesini kolaylaştırmıştır. 
Pazarlamanın gelişimiyle ilgili olarak farklı çalışmalarda farklı dönemler 
kullanılmıştır. Pazarlamanın bu çalışmalarda ifade edilen gelişimi Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Çağdaş ders kitaplarında pazarlama dönemleri (Jones and Richardson, 2007, 
s.16) 

 

Yeni teknolojiler pazarlamanın sürdürebilirliğinde önemli bir rol üstlenerek 
ihtiyaçlar doğrultusunda sunduğu yeniliklerin benimsenmesiyle gelecekte 
hedeflere ulaşmada katkı sağlayacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler dünya çapında veri elde edilmesine, hedef kitleye ulaşmanın 
kolaylaşmasına olanak tanımaya devam edecektir. Teknoloji, maliyetlerin 
düşürülmesi, verimliliğin artırılması gibi katkılarıyla ekonomik açıdan büyük 
faydalar sağlamaktadır. Teknolojideki hızlı değişimler pazarlama stratejilerini 
şekillendirmeye devam edecektir (Danciu, 2013). Rekabetin yoğun olduğu 
günümüz iş dünyasında teknolojik yenilikleri benimseyerek kendilerini yeniden 
organize etmeleri gerekmektedir. 
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2.1. Türkiye’de Pazarlamanın Gelişimi 

Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Anadolu coğrafyası antik çağlardan 
beri ticaret ve pazarlama faaliyetlerinin merkezi olagelmiştir. Osmanlı Devleti’nde 
de bu köprü görevi nedeniyle, dönemin büyük kentlerindeki çokuluslu pazarlarda 
dünyanın birçok noktasından tüccar ve mallar bulunabilmekteydi. Bu coğrafyada, 
yani modern Türkiye’de pazarlama düşüncesinin ve uygulamasının gelişimi 
incelenirken tarihsel, sosyal, politik, teknolojik ve ekonomik etmenler de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Firmaların ve uygulamalarının tüketicilerin ihtiyaç ve 
isteklerine göre sürekli uyarlanmayı gerektiren dinamik bir kavram olarak kabul 
edilen pazarlama anlayışı çok önceden de Türk kültüründe bulunmaktaydı. 
Geleneksel ticaret anlayışı, müşteri ihtiyaçlarına öncelikli olarak cevap verilerek 
daha çok müşteri misafirperverliği, hizmet ve memnuniyet üzerine kurulmuştur. 
Türk tüccarlar, her zaman bir şekilde benzersiz olan pazarlama uygulamaları 
geliştirmişlerdir. Zamanla Batı dünyasından modern iş kavramlarını öğrenmeye 
başlayan Türkiye, pazarlama faaliyetlerini yönetmek için kendine özgü yöntemler 
geliştirmiştir (Ozturkcan ve Okan, 2018).  

Modern Türkiye'nin kurulmasıyla birlikte uygulanan kapalı ekonomi politikaları 
çağdaş pazarlama uygulamalarının geliştirilmesinde bir miktar gerilemeye neden 
olmuşsa da bu devletçi ekonomi, genç bir cumhuriyetin gelişmesi için gerekli 
olmuştur. 1923–1950 döneminde uygulanan devletçi ekonomi ilkeleri, Türkiye 
ekonomisi için güçlü bir araç haline gelmiştir. Dışa açılmanın gerçekleştiği 1980'li 
yıllar Türkiye’de pazarlama tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu yıllar 
yalnızca Türkiye değil, dünya için de önemli yapısal değişimlerin yaşandığı bir 
dönem olmuştur. Türkiye’de neoliberal politikaların hükümet ve toplum 
tarafından benimsenmesiyle, ihracat odaklı politikalar uygulanmış ve pazarlama 
uygulamalarında değişimlere neden olan bilgi akışı hızlanmıştır (Ozturkcan ve 
Okan, 2018). Üretimde yeni teknolojilerin kullanımıyla kalite arayışı ortaya çıkmış, 
pazarlama bağlamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Pazarlama anlayışı ülkeden ülkeye, sektörden sektöre farklılık gösterebilmektedir. 
Türkiye'de her sektörde olmasa da pazarlama odaklı yönetim felsefesini takip eden 
ve uygulayan birçok firma bulunmaktadır. Firma karlılığının temel hedef olduğu 
demir-çelik, inşaat gibi bazı sektörlerde üretim veya satış anlayışı hala yaygındır. 
Modern pazarlamaya geçişin hızlanmasında eğitim gibi temel hizmetler büyük 
önem arz etmektedir. 

Akdeniz, Batı Asya ve Orta Doğu bölgelerinde ekonomik ve siyasi nüfuza sahip olan 
Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar için pazar çekiciliği açısından yüksek bir 
potansiyele sahip olmasının yanı sıra, çokuluslu şirketlerinin sayısı dünyanın farklı 
bölgelerinde giderek artmaktadır (Bilgin, Sriram and Wührer, 2004). Bu 
potansiyelin değerlendirilebilmesi için yapay zekâ, artırılmış ve sanal gerçeklik, 
büyük veri, nesnelerin interneti gibi pazarlama üzerinde etkisini giderek daha fazla 
hissettirecek teknolojik gelişmelere uyum sağlamak önem teşkil etmektedir.  

2. Yapay Zekâ 

Yapay zekâ, bir makinenin insan zekâsını kolayca taklit edebileceği ve basit 
görevlerden daha karmaşık olanlara kadar birçok görevi yerine getirebileceği 
ilkesine dayanmaktadır. Yapay zekâ alanında yapılan araştırmaların amacı, 
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bilgisayarların insan zekâsını oluşturan işlevleri yerine getirmesi için nasıl 
programlanacağını ortaya çıkarmaktır. İnsan zekâsını taklit etmesi nedeniyle, bu 
alanının gelişmesi için öncelikle zekâ kavramının ne anlama geldiği bilinmeli ve 
zekâyı oluşturan bilişsel süreçlerin ve bu bilişsel süreçlerin oluştuğu 
mekanizmaların incelenmesi ve insan zekâsının derinlemesine anlaşılması 
gerekmektedir.  

Filozoflar iki bin yıldır zekâyı anlamaya çalışmışlardır. Birçok tanımı olan, Arapça 
kökenli zekâ kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından “insanın düşünme, akıl yürütme, 
objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, 
anlak, dirayet, zeyreklik, feraset” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kavramın 
bilgisayarlar ya da diğer makineler için kullanılan karşılığı ise yapay zekâdır. 
Tarihsel olarak, araştırmacılar yapay zekâyı farklı açılardan değerlendirmişlerdir. 
Bazı araştırmacılar insanın zekâsına göre tanımlarken, diğerleri soyut bir zekâ 
tanımını tercih etmişlerdir. Bu terimin net bir tanımını yapmak güçtür. Yapay zekâ 
alanının öncülerinden John McCarthy bu terimi tanımlayan ilk kişi olmuştur. Onun 
tanımına göre yapay zekânın amacı, zeki gibi davranan makineler geliştirmektir 
(Rich and Elaine, 1984). Bu tanım; en hızlı büyüyen alanlardan biri olan, sağlıktan 
eğitime birçok alanı etkileyen, özellikle son yıllarda büyük aşama kaydeden 
günümüzdeki yapay zekâyı ifade etmede çok yetersiz kalmaktadır. Bu kavramın 
Britannica’daki tanımı ise, “dijital bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü bir 
robotun, genellikle akıllı varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme yeteneği” 
şeklindedir (Copeland, 2020). Soyut ve tam olarak ölçülemeyen "zekâ" kelimesine 
atıfta bulunan bu tanımların veya benzerlerinin hiçbiri evrensel düzeyde kabul 
görmemiştir. 

İyi bilinen bir yapay zekâ teorisi geliştiren Marcus Hutter’a göre, insan zihni kim 
olduğumuzu tanımlayan bilinç ve kimliğe bağlıdır. Zekâ, insan zihninin en belirgin 
özelliğidir. Dünyanın anlaşılmasını, keşfedilmesini ve önemli ölçüde 
şekillendirilmesini sağlamaktadır.  Hutter’ın bunları ifade etmesinin sebebi, yapay 
zekânın temel amacının insan seviyesinde veya ötesinde genel zekâ sergileyen 
sistemler geliştirmek olmasıdır (Hutter, 2012). 

Yapay zekâ, antik çağ mitlerinde bile söz edilen eski bir kavramdır. 1950’li yıllara 
gelindiğinde birçok bilim insanı, araştırmacı ve filozof bu teknolojiyle ilgilenmiştir. 
Bu kişilerden birisi olan Alan Turing, insanların mevcut bilgiyi ve mantığı 
kullanarak problem çözmeyi ve karar verdiğini ve aynı şeyi makinelerin de yapıp 
yapamayacağını sorgulamış ve bu tür makinelerin nasıl yapılabileceğini 
tartışmıştır (Turing,1950). Bilgisayarların o dönem pahalı ve teknolojik olarak 
yetersiz olması nedeniyle fikirleri gerçekleştirilememiştir. Bilgisayarların daha 
fazla veri depolama kapasite kazanması ve maliyetlerinin daha uygun hale 
gelmesiyle yapay zekâ alanında da gelişmeler yaşanmıştır. 1990’lı yıllarda yapay 
zekâ alanında çok önemli başarılar sağlanmıştır. 1997 yılında, IBM’nin geliştirdiği 
bir bilgisayar programı olan Deep Blue dünya satranç şampiyonu ve Gary 
Kasparov'u mağlup etmeyi başarmıştır (Deep Blue defeats Garry Kasparov in chess 
match, 2009). Bilgisayarların hız ve kapasitelerinin daha da artmasıyla yapay zekâ 
uygulamalarındaki gelişmeler hızlanmış ve çok büyük miktarda verilerin 
depolanabildiği “büyük veri” çağı başlamıştır. Çok hızlı gelişen ve günümüzde 
birçok alanda kullanılan bu teknolojiden aşı geliştirme çalışmalarında da 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2021, 11 (4), 407-428.  413 

 

faydalanılmakta ve normalde aylar alabilen süreçler saniyeler içerisinde 
tamamlanabilmektedir (Polakovic, 2021). 

Alandaki araştırmacılar öğrenme, muhakeme ve algılama gibi özellikleri taklit 
etmede çok hızlı ilerlemeler kaydetmektedirler. Bazıları, yakında insanların 
herhangi bir konuyu öğrenme veya mantık yürütme kapasitesini aşan sistemler 
geliştirilebileceğine inanmaktadırlar. Yapay zekâ algoritmaları, yalnızca mekanik 
veya önceden belirlenmiş yanıtlar verebilen pasif makinelerden farklı olarak 
gerçek zamanlı verileri kullanarak karar verebilecek kapasitede 
tasarlanmaktadırlar.  Farklı kaynaklardan bilgileri birleştirerek materyalleri anlık 
olarak analiz edip bu verilerden elde edilen çıkarımlara göre hareket edebilmekte 
ve analizlere dayanan bir sonuca ulaşabilmektedirler. Bir başka deyişle, bu 
algoritmalar, mevcut verilerden yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirmelerinin 
yanı sıra, yeni algoritmalar yazabilmektedir. 

2.1. Yapay Zekâ ile İlgili Temel Kavramlar 

2.1.1. Makine öğrenmesi 

İnsanlar ve bilgisayarlar arasındaki en büyük fark, insanın problem çözme 
yöntemini otomatik olarak iyileştirebilme yeteneği olmuştur. İnsanlar hatalardan 
öğrenerek ve bunları düzelterek ya da sorunu çözmek amacıyla yeni yaklaşımlar 
geliştirerek çözüm üretebilmektedirler. Geleneksel bilgisayar programları, 
gerçekleştirdikleri görevlerin sonuçlarına bakmamaları nedeniyle davranışlarını 
iyileştiremez. Makine öğrenimi alanı, bu sorunu çözmeye odaklanarak öğrenebilen 
ve dolayısıyla daha fazla veri toplayarak performanslarını iyileştirebilen bilgisayar 
programlarının oluşturulmasını içermektedir (Luckert and Schaefer-Kehnert, 
2016).  

Bu tür algoritmalar, akıllı telefonlardan sağlık sektöründe kullanılan cihazlara 
kadar birçok ürüne entegre edilmiş durumdadır. Mevcut verilerden öğrenen ve 
öğrendiklerini genelleştirebilen akıllı uygulamalar, insanların hayatını giderek 
daha fazla etkilemektedir. Sanal asistanlar ve görüntü tanıma uygulamaları büyük 
ölçüde bu algoritmalar tarafından kontrol edilmektedir. Dolayısıyla, insanlar 
farkında olmasalar da makine öğrenmesi ile sık sık etkileşimde bulunmaktadırlar. 

Önde gelen şirketler, verimliliği artırma ve maliyetleri azaltma gibi faydaları 
nedeniyle makine öğrenimi konusuna önem vermektedirler. Giderek gelişen 
algoritmalar, çok sayıda veriyi işleme ve işlediği verilerden hızlı bir şekilde 
modeller geliştirip insanlara kıyasla daha doğru hesaplamalar yapabilmekte ve 
tahminler yürütebilmektedir. Rutin işlerin makinelere yaptırılmasıyla kaynakların 
başka alanlara aktarılmasına olanak tanınmaktadır.  

Mevcut bilgilerin miktarı ve karmaşıklığı nedeniyle, bilim insanları günümüzde 
verileri işleyip analiz ederken büyük ölçüde bilgisayarları kullanmaktadırlar. Bu 
nedenle makine öğrenimi, karmaşık karar verme ve problem çözme görevlerini 
otomatik hale getirmek için çok sayıda disiplin tarafından kullanılan yeni bir 
araştırma konusu haline gelmiştir. Bunun nedeni, makine öğreniminin amacının 
deneysel verilerden bilgi elde etmek, çıkarımlarda bulunmak ve karar vermek için 
bilgisayarların kullanılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, karar verme kuralları, 
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makinelerin hızından yararlanılarak verilerden otomatik olarak çıkarılmaktadır 
(Huang, Kecman and Ivica, 2006).  

2.1.2. Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme 

Gözetimli öğrenme, makine öğreniminin en yaygın biçimde incelenen dalıdır. Liu 
and Wu'ya (2012) göre, gözetimli öğrenme, belirli bir eşleştirilmiş girdi-çıktı 
eğitim örneği kümesine dayanan bir sistemin girdi-çıktı ilişkisi bilgilerini elde 
etmeye yönelik bir makine öğrenimi paradigmasıdır. Gözetimli öğrenme terimi, 
algoritmanın verilen girdi ve çıktı çiftlerinden öğrenip öğrenmeme sürecini ifade 
etmektedir.  Belirli bir girdinin sonucu, en azından olasılıklar ile, işaretlenmiş veri 
kümesi içinde verilmelidir. Sistem, birkaç döngüden sonra farklı girdi ve çıktılarla 
anlamlı bağlantıları tanımak üzere eğitilmektedir. Gözetim, yalnızca öğrenme 
sürecini ifade etmektedir. Algoritma eğitildikten sonra çıktıları kendi kendine 
tahmin etmelidir (Hoppe, 2019). Diğer bir deyişle, makineler örnek verilerden 
öğrenmeli ve öğrendiklerine dayalı olarak karmaşık kararlar vermelidir. (Şekil 1) 

Şekil 1. Gözetimli Öğrenme (Skoda, 2020, s.228) 

 

Gözetimli öğrenme, algoritmanın girdi ve çıktı değerlerine erişebildiği her görevi 
içermektedir. Girdi değerleri, algoritmanın kullanmasına izin verilen, öznitelik 
değerleri ve tanımlayıcı veriler gibi harici bilgiler olarak tanımlanırken, çıktı 
değerleri, sınıf niteliğinin belirli etiketleridir. Verilerin yapısı zaten bilinmektedir 
ve bu programların amacı yeni verileri doğru sınıflara atamaktır (Luckert and 
Schaefer-Kehnert, 2016). Problem çözmede gözetimli öğrenme algoritmalarını 
uygularken gerçekleşen iki aşama Şekil 2'de gösterilmiştir. İlk aşama, öğrenme 
algoritmalarının verilen eğitim verilerine dayanarak bir bağımlılık, işlev veya 
haritalama (bir regresyonda) veya sınıflandırıcıların (bir sınıflamada, yani örüntü 
tanımada) matematiksel bir modelini tasarladığı öğrenme aşamasıdır. İkinci aşama 
ise, test ve/veya uygulama aşamasıdır. Bu aşamada, öğrenme algoritmaları 
tarafından geliştirilen modeller, öğrenme aşamasında öğrenme algoritmaları 
tarafından görülmeyen verilerin çıktılarını tahmin etmek için kullanılmaktadır 
(Huang, Kecman and Ivica, 2006). 
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Şekil 2. Gözetimli Öğrenme Algoritmalarının İki Aşaması (Huang, Kecman ve Ivica, 2006, 
s.2) 

 

Gözetimsiz öğrenme; etiketlenmemiş, sınıflandırılmamış ve kategorize edilmemiş 
eğitim verilerini kullanmaktadır. Gözetimsiz öğrenmedeki temel amaç, 
etiketlenmemiş verilerdeki gizli kalıpları keşfetmektir. Olası çıktının değerlerinin 
ne olabileceği öngörülememektedir (Skoda, 2020). 

Gözetimli öğrenmenin aksine gözetimsiz öğrenme, çıktı değerlerine erişimi 
olmayan tüm görevleri içermekte ve bu nedenle kendi başlarına sınıflar 
oluşturarak verilerdeki yapıları bulmaya çalışmaktadır. (Luckert and Schaefer-
Kehnert, 2016) Modelin eğitilmesi istenilen veriler etiketlenmemektedir. Bir başka 
deyişle, veriler farklı kategorilere ayrılmamaktadır.  Gözetimsiz öğrenme süreci 
verilen verilerin içindeki gizli yapıları tanımlamalıdır. Olası çıktılar 
bilinmemektedir. Bu nedenle, algoritma verilen sonuçlara göre eğitilemez. (Şekil 
3.) Ancak algoritma işaretlenmemiş veri kümesinin yapısını keşfetmek ve anlamlı 
kümeler veya ilişkilendirmeler oluşturmak için kullanılmaktadır. (Hoppe, 2019) 
Gözetimsiz öğrenmede, haritaya karşılık gelen çıktı olmamakla birlikte, sadece 
girdi verileri bulunmaktadır. Bu öğrenme, verilerdeki dağılımı modelleyerek 
veriler hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. Algoritmalar, verilerde bulunan 
yapıyı keşfedebilirler. Kümeleme sorunları ve ilişkilendirme sorunları gözetimsiz 
öğrenmeyi kullanmaktadırlar (Hassanien, Bhatnagar and Darwish, 2021). 
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Şekil 3. Gözetimsiz Öğrenme (Skoda, 2020, s.228) 

 

2.1.3. Takviyeli öğrenme 

Bilgisayarların gerçek dünya ortamıyla etkileşime girerek öğrenmesini sağlayan 
takviyeli öğrenme, gerçek dünyayı bir ortam ve bir etmen olmak üzere iki bileşene 
ayırmaktadır. Etmen, belirli eylemleri gerçekleştirip ortam ile etkileşime girerek 
ortamdan ödül olarak adlandırılan geri bildirim almaktadır. Ödül, bir eylemin 
değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemektedir. Etmen, performansı iyileştirmek 
için olumlu sonuçlara yol açtığını bildiği eylemlere yönelerek cezadan kaçınmakta 
ve ortamdan daha olumlu ödüller almaya çalışmaktadır. Bir başka ifadeyle, etmen 
yanlış hareketleri azaltırken doğru hareketleri maksimize etmektedir. Bununla 
birlikte, etmen doğru eylemleri ortaya çıkarmak için ilk olarak onları deneyerek 
ceza riskini almak durumundadır. Bu öğrenme süreci ortam ve etmen arasında bir 
geri bildirim döngüsü oluşturarak etmenin takviyeli öğrenme algoritmalarıyla 
iyileştirilmesini sağlamaktadır (Dong, Ding and Zhang, 2020).  

Takviyeli öğrenme yeni bir fikir olmamakla birlikte bu alandaki büyük başarılar 
yakın zamanda gerçekleşmiştir. Son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımlarla 
birçok alanda insan seviyesini aşmayı başarmıştır. Ticaret ve finanstan sağlık 
sektörüne kadar birçok alanda uygulanabilmektedir. İnsanlara karşı çeşitli oyunlar 
oynayabilmekte ve kazanabilmektedir. 1992 yılında Gerald Tesauro, takviyeli 
öğrenmeyi kullanarak kendi kendine tavla oynayıp sonuçlardan öğrenen ve insan 
oyunculara karşı üstünlük sağlayan bir program geliştirdiğinde bu başarının daha 
karmaşık oyunlarda uygulanmasının zor olduğu düşünülmüştür (Tesauro, 1994). 
Ancak, 2016 yılında DeepMind AlphaGo programını takviyeli öğrenmeyi 
kullanarak eğitmiş ve bu program Go oyununda dünya şampiyonu Lee Sedol'u 
yenmeyi başarmıştır (Silver vd., 2016). 

Takviyeli öğrenme, bir veri seti zorunlu olmadığı için gözetimli ve gözetimsiz 
öğrenme yöntemlerinden farklıdır. (Şekil 4.) Öğrenme yöntemi, doğru cevap ile 
algoritmanın ödüllendirildiği ve sonuç beklentiyi karşılamadığında cezalandırıldığı 
bir tür koşullanma olarak görülebilmektedir. Kısaca bir deneme yanılma süreci gibi 
çalışır ve doğru ve yanlış davranışı hatırlar (Biamonte vd., 2017) 
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Şekil 4. Takviyeli Öğrenme (Skoda, 2020, s.229) 

 

2.1.4. Derin öğrenme 

Derin öğrenme kavramının başlangıcı 1943 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarihte, 
Walter Pitts ve Warren McCulloch insan beyninin sinir ağlarına dayalı bir 
bilgisayar modeli geliştirmiştir (Piccinini, Gualtiero, 2004). 1957 yılında, psikolog 
Frank Rosenblatt, insan beyninin işleyiş şeklini taklit edecek elektromekanik bir 
system inşa etme fikrini sunmuştur. Bu teorik çalışmalardan sonra 1965 yılında, 
Alexey Ivakhnenko ve VG Lapa, çalışan ilk derin öğrenme ağını oluşturmuşlardır 
(Schmidhuber, 2015).  

Uzun bir tarihi olan derin öğrenme; sinir ağları, yapay zekâ, grafik modelleme, 
optimizasyon, örüntü tanıma ve sinyal işlemenin kesişmesinden ortaya çıkan bir 
makine öğrenimi alanıdır (Lewis, 2016). Derin öğrenme, yapay sinir ağlarına 
dayalı makine öğrenimi algoritmalarının bir alt kümesidir (Goodfellow vd., 2016). 
Yapay sinir ağları, biyolojik sinir ağları baz alınarak tasarlanmakta ve problemleri 
insan beynine benzer bir şekilde çözmeye çalışmaktadır. Bunlar, "düğümler" 
olarak adlandırılan, birbiriyle bağlantılı işlem elamanlarının, yani nöronların 
oluşturduğu ağlardır. Bu işlem elamanları, ortamdan veya diğer nöronlardan bilgi 
alıp işleyerek diğer düğümlere veya ortama aktarmaktadır. Ağ içinde neler olduğu 
görülememekle birlikte, gözlemci yalnızca dış katmanlara, yani girdi ve çıktı 
katmanlarına erişebilmektedir. (Şekil 5.) 
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Şekil 5. Öznitelik Çıkarıcı ve Sınıflandırıcılarla Derin Öğrenme Ağı (Shetty vd., 2020, s. 
2838) 

 

Derin öğrenme modelleri gücünü, az sayıda paralel doğrusal olmayan adım 
kullanarak doğrusal olmayan verileri sınıflandırma veya tahmin etme 
becerilerinden almaktadır. Daha hızlı işlemciler ve yeni veri türlerinin artışı, her 
boyutta işletmenin gerçek zamanlı veri analizini dönüştürmede derin öğrenmeyi 
kullanmasına olanak tanımaktadır (Lewis, 2016).  

Derin öğrenme, uzun yıllardır yapay zekâ araştırmacılarını zorlayan problemleri 
çözmede büyük ilerlemeler sağlamıştır. Mevcut olan en güvenilir görüntü tanıma, 
konuşma tanıma ve doğal dil işleme çözümlerinden bazılarını sağlayan derin 
öğrenme, giderek karmaşıklaşan uygulamaları zaman içerisinde yükselen doğruluk 
oranıyla çözmeyi başarmıştır. Mevcut eğitim verilerinin miktarının artması, 
donanımsal ve yazılımsal bağlamda bilgisayar altyapısının gelişmesi sayesinde 
derin öğrenme daha kullanışlı hale gelmiş ve modelleri zamanla artmıştır. Boyutu 
yüksek verilerdeki karmaşık yapıların keşfedilmesinde etkili olduğu ortaya çıkan 
bu öğrenme türünün, birçok alanda uygulanabilme potansiyeli bulunmaktadır. 

2.1.5. Robotik 

1941 yılında Isaac Asimov tarafından türetilen “robotics” kelimesinden gelen 
“robotik” terimi, “geleneksel olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri 
yerine getiren robotların tasarımı, yapımı ve kullanılması” olarak 
tanımlanmaktadır (Robotics 2021). 

Teknolojik gelişmeler, tarih boyunca işgücünü ve çalışma alışkanlıklarını yeniden 
şekillendirerek kuruluşların önemli değişiklikler yapmalarına yol açmıştır. Yapay 
zekâ ve robotik teknolojilerindeki gelişmeler, bu alanlara daha fazla kaynak 
aktarılmasını sağlamıştır. Kuruluşların maliyetlerini azaltma potansiyeline sahip 
olan robotik, günümüze kadar dijital dünyada kullanılan yapay zekânın fiziksel 
dünyaya geçmesini sağlamaktadır. 

 Pazarlama stratejilerinin daha veriye dayalı, analitik hale gelmesiyle birlikte, 
yapay zekâ ile geliştirilmiş robotların, pazarlamanın yakın geleceğinde yaygın 
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olarak kullanımı muhtemel görünmektedir. Yapay zekâ ve robotik teknolojisi, 
şirketleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Rekabet halindeki 
şirketlerin geride kalmamak için yapay zekâ ve robotik teknolojilerini artan bir 
şekilde benimsemesi muhtemeldir. Bu durum, birçok meslekte değişikliklere 
neden olarak bu teknolojilerin organizasyonları yeniden yapılanmaya 
zorlayacaktır. 

2.1.6. Doğal dil işleme 

Dil becerisi, insanları diğer canlılardan ayıran başlıca özelliklerden biridir. Dil 
becerisinin gelişmesiyle daha güçlü bir iletişim sağlanmıştır. Başlangıçta mağara 
resimleri, daha sonra karakterler olarak yazı dilinin evrimi, bilginin muhafaza 
edilmesini ve nesilden nesile aktarılmasını mümkün kılmıştır.   Miktar arttıkça 
verilerin işlenmesi ve ayrıştırılması, bilgisayarlar ile makineler arasında iletişimin 
geliştirilmesi de önem kazanmaktadır. Bu tür bir iletişime olanak tanıyan doğal dil 
işleme (NLP) geniş anlamıyla “bir dizi bilgisayar talimatının yapay zekânın bir 
parçası olarak insan yorumlama diline aşina olma kapasitesi” olarak 
tanımlanabilmektedir (Kumar and Mishra, 2020). Bu kavram Liddy (2001) 
tarafından ise, “bir dizi görev veya uygulama için insan benzeri dil işlemeyi 
başarmak amacıyla doğal olarak oluşan metinleri bir veya daha fazla dil analizi 
düzeyinde analiz etmek ve temsil etmek için teorik olarak motive edilmiş bir dizi 
hesaplama tekniği” şeklinde tanımlanmaktadır. Sözlüksel analiz, sözdizimsel 
analiz, anlamsal analiz, ve çıktı dönüşümünden oluşan doğal dil işlemedeki ana 
süreçler, Şekil 6’da gösterilmiştir (Tapsai, Meesad and Choochart, 2016). 

Şekil 6. Doğal Dil İşleme Süreci (Tapsai, Meesad and Choochart, 2016, s.4) 

 

Yapay zekânın diğer alanlarında olduğu gibi bu alanda da mevcut verilerin 
büyüklüğü, algoritma çalışmalarındaki ilerlemeler nedeniyle özellikle son yıllarda 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu alandaki amaç, insanın dili anlama yeteneğini 
taklit ederek bilgisayarlarsa metni yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Müşteri 
hizmetlerinde kullanmak üzere geliştirilen sohbet robotları, duygu analizi, 
otomatik metin düzeltme ve tamamlama, makine çevirisi, metin özeti, belge işleme 
ve sanal asistanlar gibi uygulamalar doğal dil işlemenin kullanıldığı 
uygulamalardan bazılarıdır. Sağladığı faydalar nedeniyle giderek daha fazla 
kuruluş doğal dil işlemeye dayalı uygulamaları faaliyetlerine entegre etme 
arayışındadır. 
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3. Yapay Zekânın Pazarlamada Uygulanması 

Müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin sürekli olarak değiştiği ve daha 
talepkâr ve seçici olduğu günümüz pazarlama dünyasında, işletmeler, hangi 
reklamın hangi kitleye yönelik yayınlanacağından, hangi anahtar kelimenin 
kullanılacağına kadar binlerce karar alması gerekebilmektedir. Çok sayıda kararın 
alınabilmesi için çok büyük boyutlarda verilerin işlenmesi söz konusudur. Çok 
fazla değişkenin olduğu karmaşık karar verme süreçlerinin yalnızca insanlar 
tarafından yürütülmesi maliyetler ve çalışan sayısı göz önünde 
bulundurulduğunda mümkün gözükmemektedir. Sürekli değişim gösteren 
pazarlama eğilimleri ve artan veri miktarı, devasa boyutlara ulaşan veriyi çok kısa 
sürede işleyerek karar alabilen yapay zekâ algoritmalarının kullanımını kaçınılmaz 
hale getirmektedir. Yapay zekâ, müşteri deneyimini kişiselleştirerek pazarlama 
planlarının rastgele değil, daha hedefe yönelik olmasını sağlamaktadır. Yapay zekâ 
algoritmalarının öncelikli olarak kullanıldığı arama motoru optimizasyonu, e-posta 
pazarlaması gibi dijital içeriklere olan talebin giderek artmakta olması, bu 
algoritmaların önemini her geçen gün artırmaktadır. 

Günümüzde bir çalışanın yaptığı tüm işleri yapmayıp, spesifik görevleri yerine 
getiren yapay zekânın, son yıllarda kat ettiği gelişme dikkate alındığında, 
pazarlama alanında çalışanların gelecekteki rollerinde daha fazla etkiye sahip 
olacağı öngörülmektedir. Yapay zekâ ile birlikte çalışacak olan çalışanların bu 
algoritmaların nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olarak aldıkları kararları 
kontrol etmeleri ve gerektiğinde müdahale ederek düzeltmeler yapmaları, yapay 
zekâ algoritmalarının kendilerinin yaptığı işe nasıl değer katabileceklerini 
bilmeleri gerekecektir. 

Yapay zekâ odaklı pazarlamaya geçiş yapılabilmesi için pazarlama süreçlerinin 
yeniden tasarlanması da gerekmektedir. Yapay zekâ algoritmalarının daha akıllı 
olması, daha özgün kararlar alması beklenen pazarlama alanının geleceğinde, 
işletmeler arasındaki rekabetin gidişatını belirleyen faktörlerden birisi de yapay 
zekânın sunduğu çözümlerin zamanında benimsenmesi ve bu yönde nitelikli 
çalışanların oluşturduğu iş birliği ile etkili bir şekilde uygulanması olacaktır.  

4. Yöntem 

Nitel araştırma son yıllarda çok tercih edilen bir araştırma yöntemidir. Bryman ve 
Bell'e (2015) göre nitel araştırma, verilerin toplanması ve analizinde sayılardan 
ziyade kelimelere odaklanan bir araştırma yöntemidir. Nitel araştırmanın 
kullanıldığı araştırmalarda, katılımcıların incelenen konu hakkındaki deneyim ve 
bilgilerini daha detaylı bir şekilde analiz etmek mümkün olmaktadır. Nitel 
araştırma yöntemini kullanan araştırmacılar, insanların oluşturduğu anlamı ve 
deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını, inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını 
anlamayı amaçlamaktadırlar (Merriam, 2009). Bu nedenle, kâşif gibi hareket eden 
araştırmacı görüşmeye katılanların öznel bakış açısına önem vererek gerçeği 
ortaya çıkarmaktadır. 

Başlangıçta psikolojik çalışmalarda kullanılan nitel araştırma yöntemi, daha sonra 
diğer alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Nitel araştırmada sorulan sorular 
derinlemesine araştırma ve keşfetmeye yöneliktir (Wertz, 2014). Nitel araştırmada 
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katılımcılara bir uygulamanın işleyişi, süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili düşünceleri 
sorulabilmektedir.  

Nitel araştırma yönteminde bir araştırmayı gerçekleştirmek için derinlemesine 
görüşmeler, odak grupları ve projektif teknikler kullanılmakla birlikte, bu 
çalışmada yalnızca derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmaya 
geçerlilik katılması amacıyla, görüşmeler alanlarında deneyimli ve bilgili olan 
kişilerden oluşmaktadır. 

4.1. Veri Toplama ve Analiz Süreci 

Nitel veri toplamada görüşmelerle, katılımcıların deneyimleri ve görüşlerinin 
karşılaştırılarak bir olgunun anlaşılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, açık uçlu 
sorular sorularak gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler, bu çalışmada temel 
veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır.  

Derinlemesine görüşme, belirli bir konu hakkında düşünceleri keşfetmek için 
yoğun bireysel görüşmelerin yapıldığı nitel bir araştırma tekniğidir. Derinlemesine 
görüşmeler, görüşülen kişilerin düşünceleri hakkında ayrıntılı bilgi almak 
istenildiğinde fayda sağlamaktadır. Derinlemesine görüşmelerin en önemli 
avantajı, diğer veri toplama yöntemlerinden çok daha ayrıntılı bilgi sağlamalarıdır 
(Boyce and Neale, 2006). 

Bu araştırmada derinlemesine görüşme yönteminin tercih edilmesindeki amaç, 
pazarlamada yapay zekâ araçlarının kullanımına yönelik bakış açılarını ve 
deneyimleri bütünsel olarak tanımlamaktır.   

Araştırmanın veri analiz sürecinde sözel, görsel ve diğer materyalleri sistematik 
olarak analiz etmek için kullanılan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Görüşmeler e-posta üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tarihsel olarak yüz yüze 
görüşmelerin tercih edildiği derinlemesine görüşmelerde (Polit and Beck, 2014), 
teknolojideki ilerlemelerin bir sonucu olarak günümüzde e-posta gibi farklı araçlar 
da kullanılmaktadır. E-posta, nitel araştırmada görüşmelerde kullanılan alternatif 
bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır (Walker, 2013). Elde edilen veriler 
incelenerek çalışmaya uygun olan bilgiler kullanılmıştır.  

5. Bulgular 

Bazı kuruluşlar yapay zekâyı erken benimserken, diğerleri bu teknolojinin daha 
fazla gelişmesini beklemektedirler. Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi ve 
kuruluşa entegre edilmesi zaman almaktadır. Çoğu yapay zekâ aracı şu an için 
tamamen otonom olmamakla birlikte, çalışanlara yardımcı olma görevi 
üstlenmektedir. Yapay zekâ araçlarıyla çalışacak personelin eğitimi zaman 
gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu araçları zamanında benimsemeyen kuruluşlar 
teknolojik olarak dezavantajlı durumda olacaklardır.  Yapay zekâ uygulamalarının 
benimsenmesi; zaman tasarrufu, daha iyi bir müşteri deneyimi, pazarlama 
stratejileri geliştirme, çeşitli görevler üstlenerek insan kaynakları departmanına 
yardımcı olma, siber güvenliği sağlama gibi avantajlar sağlamaktadır.  

Pazarlama alanında yapay zekâ ile gelen değişimler yaşanmaktadır. Albert, 
Datorama ve Salesforce Einstein gibi yazılımların ortaya çıkışı pazarlamadaki 
eğilimleri şekillendirmektedir. Hedef kitle segmentasyonu, psikografik oluşturma, 
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kişiselleştirilmiş reklam sunma, içerik önerme, e-posta pazarlaması, sesli arama ve 
sohbet robotları, yapay zekânın gelişimiyle pazarlama alanında ortaya çıkan 
yeniliklerdendir.  

Yapay zekânın etkilerinin istihdama da yansıması kaçınılmazdır. Çoğunlukla 
tekrara dayalı olan, düşük seviyede bilişsel beceriler gerektiren işler yapay zekâ 
tarafından kolaylıkla öğrenilebilecektir. Fakat, robotlar yakın gelecekte çalışanların 
yerini almayacak, asistanlık işlevi görerek onlara yardımcı olacaklardır. Uzun 
vadede ise, yapay zekâlı makinelerin yapamayacakları hiçbir işin kalmayacağı 
düşünülmektedir. 

Pazarlama alanı, yapay zekânın gelişmesiyle hızla değişmektedir. Bu değişim 
hızının giderek artması beklenmektedir. Pazarlama alanında çalışanların, sürekli 
eğitim görerek kendilerini farklı yönlerde geliştirmeleri ve alandaki gelişmeleri 
takip etmeleri gerekecektir. Çalışanların, en azından kısa vadede, robotların 
insanlar kadar iyi olmadıkları üst düzey bilişsel beceriler gerektiren görevleri 
yapmaları gerekmektedir. 

Yapay zekânın pazarlama alanında sağladığı çözümler bulunmaktadır. Pazar 
segmentasyonu bunlardan bir tanesidir. Yapay zekâ destekli pazar segmentasyon 
araçları; ortak ilgi alanları, satın alma alışkanlıkları gibi psikografik veya 
davranışsal ölçütlere göre işletmelere hedef kitle oluşturma sürecinde yardımcı 
olmaktadır. Pazarlamacılar, yapay zekâ araçlarını kullanarak pazarlama 
kampanyalarını otomatik olarak ayarlayıp hedeflenen segmente yönelik mesajlar 
gönderebilmektedirler. Salesforce Pardot ve Adobe Marketo, işletmelere verilerin 
toplanmasına ve segmentasyonu konusunda yardımcı olan yapay zekâ destekli 
araçlar sunmaktadır. Concured, NewsCred ve Turtl, pazarlamacıların müşterileri 
segmentlere ayırmasına, içeriği yönetmesine ve müşterilerin tercih ettiği içeriğe 
göre kampanyalar oluşturmalarına olanak tanıyan yapay zekâ tabanlı içerik 
pazarlama platformlarıdır.  

Müşteriler ile iletişimi otomatik hale getiren sohbet robotları maliyetleri 
düşürmekte ve günün her saati kesintisiz olarak kullanılabilmektedir. Sohbet 
robotları sayesinde müşterilere zamanında geri bildirim sağlanmasıyla müşteri 
memnuniyetinin ve satışların artması mümkün olmaktadır. Sohbetlerden edinilen 
verilerle, müşterilerin davranışına göre bilgiler edinilerek onların ne istediği daha 
kolay anlaşılabilmektedir. Büyük boyutta veriyi insanlara göre çok daha hızlı analiz 
edebilen sohbet robotları, müşterilerin istedikleri bilgileri bulmalarına yardımcı 
olabilmektedir. Modadan sağlığa birçok alanda hizmet sağlayan sohbet robotları, 
bazı durumlarda kişiselleştirilmiş içerik oluşturmada insanlardan daha iyidirler. 
Veri tabanında milyonlarca müşterinin bilgilerini barındıran bu uygulamalar, 
konuma özgü önerilerde bulunabilmektedirler. İnsanın yardımı olmadan saatlerce 
sohbet ederek zaman, maaliyet ve enerjiden tasarruf sağlamakta ve doğal dil 
işleme yöntemiyle insanlardan elde edilen verilerle öğrenerek kendilerini sürekli 
olarak geliştirmektedirler. Sohbet robotlarının en büyük faydalarından biri, insan 
yardımı olmadan çalışabilmeleridir. Ancak; argo, yazım hataları, tonlama, mizah 
gibi olguları anlamakta zorlanarak hatalı cevaplar verebilmektedirler. 
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Yapay zekâ sistemlerinin kurulması ve entegre edilmesi zaman aldığından bu 
sistemler, kısa vadede maliyet avantajı sağlamayabilmektedir. Dolayısıyla yapay 
zekâ araçları genellikle uzun vadede fayda sağlamaktadır.  

Yapay zekâ uygulamalarının içerik oluştururken hatalar yapabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Yapay zekâ algoritmaları, mevcut verilerden öğrenerek yeni 
içerikler geliştirdiği için, GPT-3 programının test edilmesi sırasında olduğu gibi, 
ırkçı, cinsiyetçi ve başka türlü uygunsuz içerikler üretildiği görülmüştür.  

Yapay zekâ uygulamalarının ne tür risk ve etik sorunları getireceği tartışma 
konusu olmaktadır. İnsanları bu konuda en çok endişelendiren sorunlardan biri 
istihdamın nasıl etkileneceğidir.  Yapay zekânın yalnızca fiziksel değil, bilişsel 
beceriler gerektiren işleri de yapabilecek duruma gelmesi, işsizliğin artmasına 
neden olmaktadır. Akıllı robotlar tarafından elde edilen gelirin adil bir şekilde 
dağıtımı başka bir endişe konusudur. Ayrıca, yapay zekâ araçları, kasıtlı olarak 
saldırıya uğrayabilmekte ve kazara bozulabilmektedir. Bu gibi durumlarda ortaya 
çıkabilecek sonuçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Yapay zekâ kullanan 
makineler de insanlar gibi yeni bilgiler edinebilmektedirler. Bu durum, onların etik 
olmayan şeyler de öğrenebilecekleri anlamına gelmektedir. Yapay zekâ araçlarında 
cinsiyetçi ve ırkçı eğilimler görülmüştür. Her geçen gün daha da güçlenen yapay 
zekâ araçları, kötü amaçlar için kullanıldığında tehlikeli durumlara neden 
olabilecektir. Gizlilik ihlali, müşterilerin manipüle edilmesi, sahte fotoğraf, video ve 
ses kayıtları oluşturulması, önyargılı kararlar alınması yapay zekânın oluşturduğu 
risklerden bazılarıdır. 

Son yıllarda yapay zekâ alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yapay zekâ ile 
desteklenen sürücüsüz araçlar üretilmiştir. Google tarafından geliştirilen Duplex 
uygulaması insanlarla doğal bir şekilde konuşarak randevu alma, rezervasyon 
yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. 2011 yılında IBM’nin Watson adı 
verilen bilgisayarı, Jeopardy  adlı yarışmada arka arkaya 74 kez kazanan 
yarışmacıya karşı galip gelerek birinci olmayı başarmıştır.  OpenAI tarafından 
geliştirilen Generative Pre-training-3 (GPT-3) adı verilen bir program, bir 
cümleden oluşan bir komut istemiyle denemelerden şiirlere ve hatta bilgisayar 
koduna kadar çeşitli türlerde metinler üretmeyi başarmıştır. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın amacı, pazarlamada yapay 
zekânın günümüzdeki durumunu ortaya koymak ve bu alanda gelecekte ne tür 
gelişmeler olabileceğine dair tahminlerde bulunmaktır. 

Görüşmeler pazarlama alanında deneyimli ve uzman kişilerle e-posta üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Uzmanların cevaplarına dayanılarak yapay zekânın 
pazarlamada nasıl kullanılabileceği, yapay zekâ ve pazarlama alanının geleceğine 
yönelik tahminlere dair bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Son yıllarda büyük ilgi toplayan 
yapay zekânın sunduğu potansiyel çözümlerden yalnızca Google ve Amazon gibi 
büyük kuruluşlar değil, küçük kuruluşlar da faydalanma arayışındadır. Yapay zekâ, 
diğer alanlarda olduğu gibi, pazarlama alanında da aktif olarak kullanılmakta ve 
kuruluşları kaçınılmaz olarak dönüştürmektedir. Yapay zekâ destekli 
uygulamaların benimsenmesinde bazı kuruluşlar öncü olurken, diğerleri bu tür 
uygulamaların daha fazla gelişmesini beklemektedir. Büyük boyutlarda verinin 
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mevcut olması, yapay zekânın bu veriyi çok kısa sürede analiz edebilmesi 
pazarlamada köklü değişikliklere neden olmaktadır.  

Teknolojik gelişmeler pazarlama alanında her zaman yeni fırsatların yaratılmasını 
sağlamıştır. Veriye dayalı bilgilerle, müşteriler için kişiselleştirilmiş ve 
özelleştirilmiş içerikler oluşturulması ve hedef kitleyle kişisel düzeyde etkileşimde 
bulunulması mümkün olmaktadır. Her bir müşterinin ilgi ihtiyaç ve ilgi alanlarının 
farklı olması nedeniyle yapay zekânın sunduğu bu beceri rakiplere karşı avantaj 
sağlamaktadır. 

Yapay zekâ alanındaki gelişiminin hızlanarak artması beklenmektedir. Dolayısıyla, 
Pazarlama alanında çalışanların, sürekli eğitim görerek kendilerini farklı yönlerde 
geliştirmeleri, yapay zekâ uygulamalarının kolaylıkla yapabileceği görevlerden 
yüksek bilişsel beceriler gerektiren görevlere yönelmeleri ve alandaki gelişmeleri 
takip etmeleri gerekmektedir. Yapay zekâ algoritmaları daha fazla gelişene kadar 
pazarlamacıların işlerini yürütmelerine yardımcı olacağı ve insan ve akıllı 
makinelerin birlikte çalışacağı öngörülmektedir. 

Yapay zekâ pazarlama stratejilerinin daha üretken, daha rekabetçi olmasını 
sağlamaktadır. Müşterilerden elde edilen mevcut verilerin yapay zekâ ile analiz 
edilip kampanyaların kişiselleştirilmesi, satışlarda önemli artışlar 
sağlayabilecektir. Mevcut veri miktarı büyüdükçe, bu verilerin anlaşılabilmesi için 
kaçınılmaz olarak bu tür teknolojilerin kullanımı zorunlu hale gelecektir.  Ortaya 
çıkan yeni paradigma nedeniyle pazarlama alanında yeni stratejilerin 
oluşturulması gerekecektir.   

Yapay zekâ destekli bazı uygulamalar spesifik çözümler sunarken, diğerleri tüm iş 
süreçlerinin yönetilmesini sağlayacak etkili çözümler sunabilmektedir. Albert, 
Datorama ve Salesforce Einstein gibi yapay zekâ uygulamaları tüm pazarlama 
verilerinin tek bir platformda takip edilebilmesi ve raporlanabilmesine olanak 
tanıyarak temel performans göstergeleri, eğilimler ve incelemeler sağlamaktadır.  

İnsanlar tarafından oluşturulan metinlerden öğrenen yapay zekânın neden olduğu 
riskler ve etik sorunlara gereken önem verilmelidir. GPT-3 gibi yapay zekâ 
uygulamaları yaygınlaşmadan yapay zekânın kötüye kullanımının önüne 
geçilmesine yönelik önlemler alınması önem taşımaktadır. Gizlilik ihlali, 
manipülasyon, sahte görüntü ve ses kayıtları oluşturulması bu tür uygulamaların 
suistimal edilmesiyle ortaya çıkabilecek sorunlardan bazılarıdır. Bunların yanı sıra, 
sürdürebilirliğin sağlanması açısından yapay zekânın karbon salınımının 
azaltılması gerekmektedir. 
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