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Öz 

İnternetin ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, içinde bulunduğumuz bilgi 
çağında endüstrilerin gelişmesine ve Endüstri 4.0‘ın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu teknolojilerin 
özellikleriyle bağlantılı olarak rekabetin, yoğun bir şekilde ve daha global bir ölçekte yaşanmasına yol 
açmıştır. Endüstrilerin gelişmesi ve özellikle internetin tüm değer zincirlerine dahil olması, tüketicilerin 
satın alma davranışlarında da etki yaratmış ve endüstrinin müşteriye açılan kapısı olan pazarlama 
alanının da Pazarlama 4.0 olarak değişmesine zemin hazırlamıştır. Günümüz müşterisinin satın alma 
davranışlarında sadece rasyonel kararlar vermemesi, deneyim odaklı davranması da Pazarlama 4.0 
bağlamında özellikle uygulayıcılarının deneyim yaratmada değişen müşteri istek ve beklentilerini göz 
önünde bulundurması açısından önem kazanmıştır. Bu çalışma ile pazarlamanın teknolojiyle paralel 
olarak yaşadığı gelişim sürecinin ve deneyim odağında Pazarlama 4.0 kavramının detaylı olarak 
incelemesi bağlamında kavramsal bir çerçeve çizilmesi planlanmaktadır. Pazarlamanın gelişim 
süreçlerinin iyi anlaşılmış olması, Pazarlama 4.0’ın gerekliliklerini özümsemek ve teknolojik 
gelişmelerin pazarlama ile entegrasyonunu sağlayabilmek açısından önemlidir. Çalışmanın en önemli 
amacı bu gelişme süreçlerini anlamak ve geleceğin pazarlamasını inşa ederken bu gereklilikler 
konusunda farkındalığı arttırmaktır. 
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Abstract 

In the information age that we are in, the development of the internet and communication technologies 
at an unprecedented pace has caused to the development of industries and the emergence of Industry 
4.0. In relation of features of these technologies, competition has started to be occurred intensely and on 
a more global scale. The development of industries and particularly the inclusion of the internet in all 
value chains created an effect on the purchasing behaviours of customers and set ground for the 
marketing area, which is the gateway of the industry to the customers, to change to the Marketing 4.0. 
The fact that today's customers do not only make rational decisions in their purchasing behaviours, but 
also experience-oriented behaviour has gained importance in the context of marketing 4.0, particularly 
in terms of practitioners taking into consideration the changing customer demands and expectations in 
creating experience. With this study, it is planned to draw a conceptual framework in the context of a 
detailed examination of the development process and the concept of marketing 4.0 at the center of 
experience in parallel with technology. Being well understood of the development process of marketing 
is important in terms of assimilating necessity for Marketing 4.0 and providing integration of 
technological development with marketing. The main purpose of the study is understanding these 
development processes and expand awareness about those necessities while forming the future 
marketing. 
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