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MERHABA
Global alanda kariyer gelişiminizin 
ilk adımına hoş geldiniz!

Digital Marketing Institute (DMI) olarak, dünya çapında 

55.000'den fazla DMI Üyesi ve eğitim içeriklerimize rehberlik 

yapan Dünyanın Önde Gelen Sektör Liderleri ile, dijital 

pazarlama alanında kariyerinizde gelişme, ilerleme ve büyümede 

sizleri bir adım öne taşıyoruz. 

Eğitimlerimizde size kapsamlı dijital pazarlama bilgi ve becerileri 

sağlamakla kalmayıp uluslararası alanda bilinen ve geçerliliği 

kabul edilmiş DMI Sertifikası ile global çapta bir kariyer inşa 

etmek için en önemli adımlarınızı atmanıza yardımcı oluyoruz. 

Bize katılın.



PROFESYONEL 
HAYATTAKİ ENGELLER
21. yüzyılda profesyonel hayatta karşımıza çıkan en büyük zorlukların başında

hızla değişen dijital dünyada güncel kalabilmek ve global alanda başarılı

olmak geliyor. Kariyer hedefleriniz net olsa bile, bu karmaşık, yoğun ve

dinamik dünyada, doğru araçları kullanmadan doğru adımları atmak oldukça

zor.

Ayrıca, artık sadece “yetenekleriniz veya neler bildiğiniz” değil, “dünyanın da 

yeteneklerinize ve uzmanlığınıza tanık olması” ve bunun iletişimini doğru 

yapabilmek oldukça önemli. 

Digital Marketing Institute ile kariyerinizin gelişimi için doğru araçlarla 

global dünyada adınızı duyurmaya hazırlanın!

%95
Sertifikalı Üyelerimizin % 95'i 

halihazırda birer meslek sahibi

Üyelerimizin % 81'i sertifikalarını 

aldıktan sonra terfi etti

%88
Üyelerimizin% 88'i üst düzey veya 

yönetim düzeyinde çalışıyor
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Digital Marketing Institute eğitimlerimizi, halihazırda 

bu işi yapan uzmanlardan ve endüstri liderlerinden 

alınan içgörülerle oluşturduk. Alanında uzman 

pazarlama profesyonellerinin hazırladığı eğitim 

içeriklerimiz ve uygulamalarımızla devamlı 

yenilenen dijital dünyada, sürekli güncel kalmanızı 

sağlıyoruz. 

Herhangi bir eğitimimize kayıt olduğunuz andan 

itibaren, bir DMI Üyesi olarak, Continuous 

Professional Development (CPD), yani Sürekli 

Kariyer Gelişimi Programı'mızın da bir parçası 

oluyorsunuz.

CPD ile, ihtiyaçlarınız ve hedefleriniz değiştikçe, bu doğrultuda 

yeni içgörüler edinin, becerilerinizi geliştirin. Sektörün en iyi 

fırsatlarından ilk siz haberdar olun. Daima güncel kalın.

DMI Sertifikasyonu, sadece tüm dünyada 

bilinmekle kalmayıp aynı zamanda küresel 

standardı da belirliyor. DMI tek bir dijital pazarlama 

standardı kapsamında, diğer tüm sertifika 

kuruluşlarından daha fazla sayıda sertifikalı 

profesyonel barındırıyor. Biz, işimizi çok iyi 

yaptığımızı biliyoruz - ama daha da önemlisi, 

sektörün en önemli oyuncuları da işimizi çok iyi 

yaptığımızı biliyor!

Sıra sizde.

HER ZAMAN    
BİR ADIM ÖNDE OLUN
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DMI Sertifikası, kariyerinizi doğru araçlar 

yardımıyla geliştirmenize, global alanda iş 

fırsatları yakalamanıza ve kendinizi sürekli 

güncel tutmanıza destek olur.

Dünyaca başarısı kanıtlanmış metodolojisiyle, DMI 

Sertifika sistemi, gerçek bilgi ve uzmanlığın 

tanınması ve ödüllendirilmesini sağlar. 90’dan fazla 

ülkede faaliyet gösteren büyük uluslararası 

markalar, eğitim şirketleri ve üniversiteler 

tarafından kabul görmektedir. 

NEDEN
SERTİFİKA ALINMALI?

DMI Sertifikası:

Ɉ Doğru kitlelere doğru iletişimi yapmanız 

için gereken araç, bilgi ve yetenekleri 

sağlar.

Ɉ Size global dünyanın kapılarını 

açar. Önemli oyunculara uzmanlık 

alanlarınızı ve neler yapabileceğinizi 

gösterir.

Ɉ Dilediğiniz ülkede farklı iş fırsatları 

yakalamanıza yardımcı olur.

Ɉ Dünya çapında geçerlidir ve global 

alandaki diğer sertifikasyon/

yeterlilik yapılarına uyum sağlar.

Ɉ Size henüz farkında olmadığınız, 

fakat büyük potansiyelini kariyeriniz 

boyunca keşfedeceğiniz yetenekler 

sağlar.



Ɉ Dijital Pazarlama dünyasına girerek

      kariyer değişikliği yapmak isteyenler

Dijital, her endüstriyi değiştirdiği gibi, tüketici davranışlarını da değiştirdi. Bu nedenle, temel dijital kavramların 

anlaşılması; müşterilere ulaşmak, onlarla etkileşime girmek ve onları korumak için en önemli unsur. 

DMI ESSENTIALS Eğitimi ile kontrolü tekrar ele geçirin: müşterilerinize etkileşime geçin, kariyerinizde ve 

kuruluşunuzda değişiklik yaratın.

DMI ESSENTIALS SERTİFİKASI 
 KİMLER İÇİN?

Ɉ Dijital pazarlama alanını keşfetmek

     ve dijital becerilerini geliştirmek 
     isteyen profesyoneller

Ɉ Satış, Finans veya IK konumundaki

     profesyoneller

Ɉ İşletmelerini büyütmek ve uluslararası

     pazarlara açılmak isteyen girişimciler

Ɉ Rolleri gereği insan ilişkileri güçlü
olması gereken profesyoneller 

Ɉ Müşteri ile birebir iletişimin gerekli
     olduğu (ör: müşteri şikayetleri, müşteri
     talepleri) rollerdeki kişiler

Ɉ “Veri”odaklı çalışan kişiler (ör:
operasyon, satın alma, üretim)

Ɉ DMI Sertifikasyonunun global alanda
birçok fırsat sağladığının farkında olan 
vizyonerler.

digitalmarketinginstitute.com
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Ɉ Yeni dijital çağda tüketicilerin satınalma 
    tercihleri, davranışları ve beklentileri. 

DMI ESSENTIALS 
SERTİFİKA EĞİTİMİNDE     
NE ÖĞRENECEĞİM?

Ɉ İşletme hedeflerine ulaşmanın yeni 
   yolu: Dijital Zihniyet. Markanızı dijitale 
   taşıma ve insanların etkileşime gireceği 
   bir markaya dönüştürme. 

Ɉ Yeni ve etkili bir müşteri hizmetleri 
    kanalı olarak Sosyal Medya Yönetimi. 

Ɉ Marka yönetiminde işletmelerin 
    karşılaştıkları riskler, itibar sorunları ve 
    zorluklar- ve bu zorlukları aşma 
    yöntemleri.

Ɉ Etkili dijital kampanyalar 
   oluşturmak, yönetmek ve ölçmek 
   için her türlü teknoloji araçları ve 
   akıllı taktikler.

DMI ESSENTIALS Sertifikası Eğitimlerimizde aşağıdaki konuları 
detayları ile ele alıyoruz;
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1. Dijitalin Temel Esasları

2. Web ve Email

3. Sosyal Medya

4. Sosyal Müşteri Hizmetleri

5. Zorluklar ve Riskler

6. Dijital Zihniyet

EĞİTİM 
MODÜLLERİ
DMI ESSENTIALS Eğitimimiz sadece altı saat sürüyor. Fakat bu 

sürede dijital dönüşüm ile ilgili en temel bilgileri, işletme 

hedeflerinizi eyleme dönüştürecek taktikler ve tekniklere ek olarak, 

dijital dünyada güçlü bir oyuncu haline gelerek ekibinizi dijital 

güçlerle nasıl donatacağınızı kapsamlı bir biçimde öğreneceksiniz. 

Altı Eğitim Modülümüz yandaki başlıklardan 

oluşuyor:
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Modül 1

DİJİTALİN 
TEMEL ESASLARI 
İlk modülümüz, dijital yıkım (disruption) ve dönüşümün 

markanız için ne anlama geldiği ve dijital dönüşüm için neler 

gerektiği üzerinde bir çalışmadan oluşuyor. 

Bu modulümüzde, günümüzün dijital pazarında tüketici 

davranışları ve beklentilerini inceleyip, tüketici satın alma 

yolculuğunda markanız için fırsatlar nerede ve dijital temas 

noktaları ile doğru yerde/zamanda tüketicilere nasıl 

ulaşabileceğinizi ele alıyoruz.

Modül 2

WEB VE 
EMAIL 
Günümüz koşullarında, işletmenizin online bir mevcudiyeti yoksa, 

markanızın genel anlamda yok sayılması mümkün. Bu modülümüzde; 

temel web kavramlarına, web terminolojisine ve işletmenizin 

ihtiyaçlarına uygun ve etkili bir şekilde online marka mevcudiyeti 

yaratılmasının inceliklerine değiniyoruz. Ayrıca online reklamcılık ve 

müşteri dönüşümünde (conversion) markanız için nelerin işe 

yaradığına bakıyoruz. 

Başarılı bir Kullanıcı Deneyimi (UX), potansiyel müşterilerinizi onları 

ilgilendiren ve sizin görmelerini istediğiniz sayfaya yönlendirir. Bu 

sebeple size basit ama etkili ve kullanıcı odaklı web tasarımı 

yöntemlerini (e-ticarete de değinerek) anlatıyoruz. Ayrıca, hala güçlü 

bir dijital iletişim kanalı olan email pazarlaması ile, maksimum 

verimlilikte kitlenizle etkileşime girmenin yollarını ele alıyoruz.



digitalmarketinginstitute.com

Modül 3

SOSYAL 
MEDYA 
Milyarlarca insanın düşünceleri paylaştığı ve müşteri 

hizmetlerinin önemli bir kanalı olan sosyal medyada markanızın 

konumu oldukça önemli. Bu modülümüzde LinkedIn, Facebook, 

Twitter, Instagram ve Snapchat gibi önemli platformları 

inceliyoruz. 

Her platformun hangi markalar için daha etkili olduğunu, 

markaların platforma özel nasıl bir iletişim dili kullanmaları 

gerektiğini ve sosyal medya pazarlamasının nokta atışı 

hedeflemeyi nasıl mümkün kıldığını ele alıyoruz.

Modül 4

SOSYAL 
MÜŞTERİ 
HİZMETLERİ
Tüketicilerin en büyük ve güçlü iletişim kanalı olan Sosyal Medya, tabiri 

caizse bir sosyal canavar yarattı. Markanız ve sektörünüz etrafında 

sürekli bir gündem var ve bunun kontrolünü ele almanız gerekiyor. Bu 

modülümüzde online şikayetlerin, olumsuz geri bildirimlerin ve müşteri 

değerlendirmelerinin nasıl ele alınacağını ve yanıtlanacağını çeşitli 

taktikler, teknikler ve örnek uygulamalarla keşfedin.

Sosyal medyanın sağladığı olağanüstü araçları kullanarak doğru sosyal 

medya yönetimi ile markanızı daha önce hiç olmadığı gibi yönetme 

gücüne erişin.
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Modül 5

ZORLUKLAR 
VE RİSKLER  
Dijital dünya, avantajları büyük fakat aynı zamanda oldukça risk 

barındıran bir dünya. Tehlikeli durumlara hazır olup hızlıca aksiyon 

alabilmek için dikkatli bir ön hazırlık (dahili ve harici), veri koruma 

yönetimi ve beklenmedik durum planlaması gibi konulara hakim 

olmak gerekiyor. Bu modülümüzde siber güvenlik, veri koruma, 

kimlik hırsızlığı, hacking ve kötü amaçlı yazılım konularını - güncel 

veri toplama ve koruma mevzuatlarını inceleyerek - kapsıyoruz.

Modül 6

DİJİTAL 
ZİHNİYET
Dijital dünyanın hızına ve çevikliğine aldanmayın. Bu parlak ekranın 

arkasında büyük ticari oyuncuların geliştirdiği keskin iş zekası yatıyor. 

Veri analizi ve nokta atışı hedefleme sayesinde artık işletmeler daha 

önce hiç olmadığı gibi eyleme geçirilebilir iş planları oluşturabiliyor. 

Bu modülümüzde SMART (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, 

Timely) metoduyla iş hedefleri belirleme ve Anahtar Performans 

Göstergelerinin (KPI'lar) önemine değiniyoruz.



“DMI ESSENTIALS ekibinin desteği, kapsamlı 

eğitim içeriği ve Digital Marketing Institute 

web sitesindeki haftalık bloglar sayesinde 

öğrenme deneyimimin uçtan uca ve kapsamlı 

bir şekilde desteklendiğini tecrübe ettim.”

Anna Moldovan, Google

“Sektördeki insanlardan DMI Üyesi olmanın 

avantajları hakkında çok sayıda olumlu yorum 

duymuştum. Buna ek olarak, kadrolarında 

barındırdıkları değerli eğitmenlerden eğitim 

alma şansı benim için en cazip kısımdı.”

Kelly Herbst, Hubspot

Digital 
Marketing 
Institute’u 
Üyelerimizden 
Dinleyin
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NASIL 
ÖĞRENECEĞİM?
Hızla değişen dijital dünyada, her zaman güncel kalarak bir adım önde 

olmanın global çapta başarı getirdiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, 

geleneksel ve eski formatlarda eğitimler vermek yerine, tüm 

sertifikasyon sürecimizde DMI Akıllı Öğrenme Platformu’nu devreye 

sokuyoruz.  

Gelişmiş kullanıcı deneyimi ile akıllı telefon, tablet veya masaüstü 

bilgisayarınız ile dilediğiniz şekilde erişebileceğiniz eğitimlerimiz 

aşağıdaki özellikleri barındırıyor:

Ɉ Hızlı ve etkili öğrenme sağlayan “DMI SPRINTS” adını verdiğimiz 

kısa eğitimler (Analytics, İçerik Pazarlaması, GDPR Mevzuatı, Temel 

Hatlarıyla UX ve CX, Grafik Tasarımı). 

Ɉ % 60'a kadar daha fazla öğrenme etkileşimi. 

Ɉ Kısa süreli ve anlaşılır dersler (10-20 dakika).

  MYDMI adını verdiğimiz 360 derece öğrenme ortamı  360 derece öğrenme ortamı MYDMIɈ
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DMI PRO SERTIFIKASI 
VE SONRASI
Eğitiminiz bitince yeni hayatınız başlıyor! 

Fakat tabii ki önce Sertifika Testini tamamlamanız gerekiyor. Peki, nedir bu test?

180 ülkede 5.200'den fazla merkezi olan Pearson VUE test merkezi ağını kullanarak 

uyguladığımız DMI Sertifikasyon testi, alışkın olmadığınız türden etkili, dinamik ve konu 

odaklı bir değerlendirme testidir. Ekranınız üzerinden çözeceğiniz sorular görsel veya 

metin tabanlı çoktan seçmeli ve eşleştirme soruları olmak üzere farklı formatlardan 

oluşmaktadır. 180 dakika süren testi, dünyanın herhangi bir yerinde, herkesle aynı 

koşullarda çözebilirsiniz. 

Akabinde yeni hayatınız başlar: Siz de artık global alandaki diğer büyük oyunculara katılan 

DMI Sertifkalı yeni nesil bir dijital pazarlamacısınız! Önemli otoriteler tarafından dünyaca 

tanınan DMI Sertifikanızı sanal bir pasaport olarak kullanıp, uluslararası alanda en iyi 

fırsatlara ulaşabilirsiniz.   



DÜNYANIN ÖNDE GELEN ENDÜSTRİ 
LİDERLERİ İLE ÇALIŞIYORUZ 
Digital Marketing Institute eğitim ve sertifikaları, global çapta 

sektörün önde gelen uzmanları, teknoloji liderleri ve üst düzey 

yöneticilerinden oluşan 27 kişilik bir Endüstri Liderleri Heyeti 

tarafından hazırlanıyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen, 

milyonlarca takipçisi olan, global ekipleri ve milyonlarca dolarlık 

bütçeleri yöneten bu ekip rehberliğinde DMI, sektörü ileri taşıyarak 

küresel standardı belirliyor.

Dünyanın Önde 
Gelen Endüstri 
Liderlerinin 
Rehberliğinde

Daha iyi eğitimler sunmak için Endüstri Liderleri Heyeti ile yıl boyunca 

çalışarak onlardan edindiğimiz endüstri trendleri, araştırmalar ve 

değerli yorumlar ve en yeni uygulamalarla sizler için daha net ve 

anlamlı bir yol haritası çiziyoruz. Dahası, periyodik olarak, Endüstri 

Liderleri’ni konuk ettiğimiz DMI üyelerine özel webinarlar düzenliyoruz.
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SÜREKLİ GÜNCEL VE 
OYUNDA KALIN

Sizi DMI üyesi olarak 
OYUNA 
SOKUYORUZ
Herhangi bir eğitimimize kayıt olduğunuz andan itibaren bir 
DMI Üyesi olarak, uluslararası alandaki diğer önemli ve 
yetenekli oyunculara katılırsınız. DMI Networkü ile; sektördeki 
trendlere, kariyerinize veya işinize benzersiz yaklaşımlar 
getirebilecek uzmanlara; sizin gibi vizyon sahibi olan diğer 
profesyonellere ve fırsatlara erişirsiniz.
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SÜREKLİ GÜNCEL 
VE OYUNDA KALIN
Sürekli değişen dijital dünyada sizi daimi olarak güncel ve oyunda 

tutmak için, DMI Eğitimlerimizi bir adım ileriye taşıyarak sizlere;

1. Webinarlar ve DMI SPRINTS adını verdiğimiz kısa

online eğitimler gibi tam zamanlı öğrenme aktiviteleri

sağlıyoruz. Hızlı ve etkili öğrenmeyi sağlayan

SPRINT’lerimizde Analytics, İçerik Pazarlaması, GDPR

Mevzuatı, Temel Hatlarıyla UX ve CX, Grafik Tasarımı

gibi konulara değiniyoruz.

2. DMI Sertifikalı Üyelerimizi aynı zamanda, Continuous

Professional Development yani (CPD) Sürekli Kariyer

Gelişimi programının bir parçası yapıyoruz. DMI Üyelerimiz

CPD’yi bir statü sembolü olarak kullanarak, yüksek

performanslı dijital pazarlama profesyonellerinden oluşan

seçkin bir grup arasına giriyorlar. CPD ile;

Ɉ Uluslararası alanda yeteneklerinizin iletişimini yapabilir,

Ɉ İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz değiştikçe bu doğrultuda 

içgörüler elde edinip becerlerinizi geliştirebilir,

Ɉ Platform içi öğrenme aktivitelerine ulaşabilir,

Ɉ Senelik webinar portföyümüz aracılığıyla DMI Beceri 

Uzmanları’mızla iletişime girebilir,

Ɉ CPD Akrediteli e-Kitaplara ulaşıp Webinarlara 

katılabilir,

Ɉ Trendleri takip etmek için veya araştırmalarınıza özel 

bir CPD Zone’una erişebilir ve kredi toplayabilirsiniz - 3 

yılda 40 kredi- bu da sertifikanızın güncel kaldığı 

anlamına gelir. 
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DMI 
TEMEL 

DMI 
PRO

DMI 
SERTİFİKASYON

Profesyonel/UzmanSeviye Başlangıç

*6 Saat Temel
Kavramlar

*30 Saat Kapsamlı Dijital Pazarlama Eğitimi

*30 saat Uzmanlık
Sertifikasyonu

(x4 Uzmanlık: Sosyal Satış, 
Search Pazarlaması, Strateji ve 
Planlama, Sosyal Medya 
Pazarlaması) 

DMI ÜYESİ OLUN
Dijital pazarlama yolunuz çok açık! DMI Sertifikasyonu ile sizlere dijital pazarlamada nerede yer aldığınızı gösteren bir yol haritası sunuyoruz. 

Kariyerinizi ileri taşımak ve global alanda adınızı duyurmak için bu yol haritasını izleyebilirsiniz. 

Yola hemen çıkabilir, dilediğiniz zaman ve yerde mola verebilir, ya da dijital pazarlama dünyasına dair daha fazlasını keşfetmek istediğiniz 

herhangi bir zaman tekrar dönebilirsiniz.
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HEDEF KİTLENE ULAŞ 
GÖRÜNÜR OL 
ETKİLEŞİM SAĞLA 
MOBİL OL 
VİRAL OL 
İÇERİK YARAT
SATIŞLARI ARTIR
PPC ÖĞREN 
GÜNCEL KAL 
BİR ADIM ÖNDE OL 

DMI ile kariyerini globale taşı



BİZE KATILMAYA 
HAZIR MISIN?
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