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ÖNSÖZ
Müşteri ilişkileri yönetiminin özünde, müşteriler arasındaki farklılıkları anlamak ve bu
farklılıklara göre müşterilere yönelik stratejiler geliştirmek ve sonuçta müşterilerle kalıcı ve
karlı ilişkiler kurabilmek vardır. Bu bağlamda, son dönemlerde, işletmelerin karlılık ve
başarılarının artmasında önemli role sahip olan müşteri ilişkileri yönetimine ilgi giderek
artmaktadır. İşletmeler, rekabette ön sıralarda yer almalarını sağlayacak bir yönetim anlayışı
olan müşteri ilişkileri yönetiminin öneminin farkına vardıkça bu alana artan bir biçimde
yatırım yapmaya başlamışlardır. Bununla birlikte rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir
dünyada işletmeler için müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurma ve sürdürme planlı ve özenli
bir çalışma gerektirmektedir. Bu ders notları ile amaçlanan da etkin müşteri ilişkileri yönetimi
için ihtiyaç duyulan sistematiğin oluşturulmasına katkı sağlayacak bilgi birikimini oluşturmak
ve bu alanda rehber niteliğinde bir eser ortaya koymaktır.
Bu ders notları kapsamında, ilk dört bölümde, müşteri ilişkilerinin doğuşunda rolü
olan gelişmelere ve pazarlama içinde müşteri ilişkilerinin yerine değinilmiştir. Müşteri
ilişkileri yönetimi kavramı ve arkasındaki felsefe açıklanmış etkin bir müşteri ilişkileri
yönetiminin ana unsurları anlatılmıştır. Ayrıca, örgüt yapısında müşteri değeri temelli yapının
önemi ve gerekliliğinden bahsedilmiştir.
Ders notlarının sonraki altı bölümünde müşteri ilişkileri yönetimini kavramaya yönelik
olarak ilişki, ilişki kalitesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, müşteri ömür boyu değeri,
müşteri portföyü yönetimi, müşteri ihtiyaçları, pazar bölümlendirme ve veri madenciliği
konuları örneklerle açıklanmıştır.
Ders notlarının son dört bölümünde ise müşteri yaşam döngüsü sürecinin aşamaları
olan müşteri tanılama ve müşteri seçimi, müşteri kazanımı, müşteri elde tutma ve büyütme
konuları ile müşteri şikâyetlerinin yönetimi konusu anlatılmıştır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi dersi için bu kitabı hazırladığım süreçte gösterdikleri sabır
ve anlayış için eşime ve kızlarıma teşekkürlerimi sunar, bu eserin öğrencilerimiz için yararlı
ve yol gösterici olmasını dilerim.
Doç.Dr.Bahar YAŞİN
İstanbul, Temmuz 2015
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YAZAR NOTU
Bu ders notlarının üç kısımdan oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda ilk dört
bölüm birinci kısmı; beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu bölümler ikinci kısmı; on bir, on iki,
on üç ve on dördüncü bölümler de üçüncü kısmı oluşturmaktadır.
Birinci kısım müşteri ilişkileri yönetimine giriş niteliğindedir. İkinci kısımda müşteri
ilişkileri yönetiminin temel kavram ve konuları açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Üçüncü
kısımda müşteri yaşam döngüsü sürecinin aşamaları ve müşteri şikâyetlerinin yönetimi konuları
anlatılmıştır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi dersi için hazırladığım ders notlarının öğrencilerimiz için
yararlı ve yol gösterici olmasını dilerim.
Doç.Dr.Bahar YAŞİN
İstanbul, Temmuz 2015
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Müşteri İlişkileri Yönetimini (MİY) nasıl tanımlarsınız?
2.MİY’in rekabetçi dünyada önemi nedir?
3.İlişkisel pazarlama ile MİY arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Müşteri İlişkileri
Yönetiminin
(MİY) temelleri

Kazanım

Geçmişten günümüze pazarlama
anlayışındaki gelişmeleri ve
MİY’in temelini oluşturan
ilişkisel pazarlamayı kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Müşteri İlişkileri Yönetimi

•

Pazarlama anlayışları

•

İlişkisel pazarlama
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Giriş
Rekabetin yoğunlaştığı ve müşteri memnuniyetinin gitgide daha çok önem kazandığı
günümüzde müşteri ile ilişkilerin önemi de artmaktadır. Doğru müşteri ilişkileri yönetimiyle
işletmeler müşterileriyle kârlı ve uzun dönemli bir değişim ilişkisi kurabilirler. Müşteri
ilişkileri yönetiminin özü, müşteriler arasındaki farklılıkları anlamak ve bu farklılıklara göre
müşterilere yönelik stratejiler geliştirmek ve sonuçta müşterilerle kalıcı ve karlı ilişkiler
kurabilmektir.
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1. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Temelleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY), müşterilerin geribildirimlerini ve işletmenin
müşteri hakkında bildiklerini esas alan, müşteriye bireysel karşılık veren birebir, ilişkisel
pazarlamanın bir uygulaması olarak kabul edilebilir (Peppers and Rogers, 1999). MİY
kavramını tanımlamadan önce, pazarlama kavramını, pazarlama anlayışındaki gelişmeleri ve
MİY’in temelini oluşturan ve pazarlama alanında son dönemlerdeki önemli gelişmelerin
başında gelen ilişkisel pazarlama kavramını açıklamakta yarar vardır.

1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi
Pazarlama en basit tanımıyla müşteri istek ve beklentilerini karşılamaktır. Amerikan
Pazarlama Derneği pazarlamayı, kurumsal ve nihai müşterilere, ortaklara ve genel olarak
topluma değer sağlayacak şekilde değişimi sağlamak üzere, ürünlerin, hizmetlerin ve
düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve
uygulama süreci olarak tanımlamaktadır (AMA, 2013). Pazarlama kavramının kapsamı
geçmişten günümüze pek çok kez değişmiş ve son gelinen noktada pazarlamanın sadece bir
işletme fonksiyonu olamayacağı ve işletmenin tüm birimlerinin pazarlama ve müşteri odaklı
bir anlayışa sahip olması gerektiği noktasına gelinmiştir. Pazarlamanın gelişimi aşağıda
özetlenmiştir.

1.1.1. Üretim Anlayışı
İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için tüketim maddelerine ihtiyacı vardır.
İnsanlık tarihinin ilk aşamalarında insanlar tüketim ihtiyaçlarını doğadan karşılardı. Ancak
nüfusun artması ile birlikte doğa insanların ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalınca insanlar
üretmeye başladılar. Üretimin, 1650’li yıllara kadar insan ve hayvan gücüne dayalı olarak
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu dönemden sonra ise Sanayi Devrimi’yle birlikte üretim,
makine gücüne geçmiştir. Bu dönemdeki yaklaşım da “üretim yaklaşımı” olarak adlandırılır.
Bu süreçte çağdaş anlamda pazarlama kavramından söz edilemez. Üretim yaklaşımı
döneminde mal ve hizmet üretimi çok kısıtlı olmakla birlikte tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını
karşılamaktan ziyade tüketicinin satın alma gücü dikkate alınarak maliyetleri ve fiyatı
minimumda tutacak şekilde üretim yapılmıştır (İslamoğlu, 2000; Kozak, 2010; Mucuk, 1986,
Dönmez, 2014 s. 4).
Bu dönemin temel özellikleri:
•

Üretim / arz yetersizlikleri ve mal / hizmet kıtlığı

•

Temel amaç:

•

Üretimi arttırmak amacıyla üretim tekniklerinin geliştirilmesi,

•

Kitlesel üretimin arttırılıp maliyetlerin düşürülmesi,

•

Hareket ve zaman etüdlerinin uygulanması dır.

•
Tüketiciler: Düşük fiyat ve malın bulunabilirliği ile ilgilenirlerFirma pazarlama
faaliyetleri dağınık ve üretim ve finansman öncelikli konulardır.
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1.1.2. Ürün Anlayışı
Üretim yaklaşımının ardından 1930-40 yıllarında ürün odaklı yaklaşım hakim olmaya
başlamıştır. Bu süreçte amaç en uygun fiyatla en iyi ürünleri elde edebilmektir. Bu sebeple
tüm işletmeler yine tüketici istek ve ihtiyaçlarını dikkate almaksızın en iyi ürünü elde etmek
için üretmişlerdir. Bu dönemde ürünü üreten mühendisler ve ürünü tasarlayan tasarımcılar ön
plana çıkmıştır (Alabay, 2010; Blythe, 2001; Dönmez, 2014, s.4). Bu dönemi özetleyen bakış
açısı, “İyi mal kendini satmaz, tüketici isteklerine uygun, kabul edilebilir fiyat düzeyinde,
yeterince iyi tanıtılmış ve uygun bir şekilde dağıtılmış ürün satılır ya da satın alınır”
şeklindedir.
Bu dönemin temel özellikleri:
•
Tüketiciler: En uygun fiyatla, en iyi kalitede, performansı yüksek ve seçkin
özellikler gösteren ürünlere yönelirler.
•
Firmalar: Ürün odaklı, ürünü teknolojik ve diğer açılardan geliştirmeye ve
ürünün kalitesini arttırmaya yönelimlidirler.

1.1.3. Satış Anlayışı
1940 – 1950 yılları arasındaki dönem, satış yaklaşımı olarak ifade edilmektedir ve bu
dönemde işletmeler tüketicilerin ihtiyaçları olmasa da ürünleri satma çabası içinde
olmuşlardır. Ayrıca bu dönemde tüketici talebi yetersiz olduğu için işletmeler ürünlerini
satabilmek için reklam, satış ve tutundurma faaliyetlerine başvurmuşlardır. İşletmeler üretim
yaparken verimliliği temel ilke hâline getirmiş olup tüketicileri satın almaya zorlamışlardır
(Mucuk, 2010; Yükselen, 2003; Dönmez, 2014, s.4).
Bu dönemin temel özellikleri:
•

En önemli işletme fonksiyonu üretmek değil, satmaktır.

•

Baskılı ve agresif satış yöntemleri uygulanır.

•

Mallar satın alınmaz, satılır.

Firma pazarlama yönetiminde “Satış Yönetimi” ve “Satış Departmanı” ön plandadır.

1.1.4. Modern Pazarlama Anlayışı
1950- 1960 yılları arasında hakim olan pazarlama anlayışı, modern pazarlama
anlayışıdır. Bu süreçte hedef pazarın ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak tüketicileri tatmin
etmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu dönemde teknoloji hızla gelişmeye başlamış, işletmeler
tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamanın yanı sıra teknolojiyi de takip etmeye
yoğunlaşmışlardır (Alabay, 2010; İslamoğlu, 2000, Dönmez, 2014, s.4). Bu dönemde
“müşterinin egemenliği”, “müşteri için uygun ürün ve hizmetlerin sunumu” ön plana
çıkmıştır. Bu nedenle hedef pazarın doğru tanımlanması kritik önem kazanmıştır.
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Bu dönemin temel özellikleri:
•
Amaç, hedef pazarın isteklerini belirlemek ve beklentilere uygun üretimi
gerçekleştirmektir.
•

Müşteri ne istediğini bilir anlayışı hakimdir.

•

Alıcılar pazarının koşulları ön plandadır.

•

Müşteri istediğini bulamazsa rakip ürünlere kayar.

1.1.5. Toplumsal Pazarlama Anlayışı
Son olarak 1960-1970 yılları arasında işletmeler toplumsal pazarlama anlayışını
benimsemeye başlamışlardır. Bu dönem, önceki pazarlama anlayışlarındaki olumsuzlukların
ele alındığı ve işletmelerin bazı sorumluluklar alması gerektiğinin üzerinde durulduğu
dönemdir. Toplumsal pazarlama anlayışına göre işletme, tüketici ve toplum çıkarları eşit
düzeyde önemlidir ve bu anlayış ışığında pazarlama faaliyetleri yürütülür. (Kozak, 2010;
Mucuk, 2010; Dönmez, 2014, s.5).
Görüldüğü gibi pazarlama anlayışı zaman içinde pek çok kez değişmiştir. Bununla
birlikte, satış öncelikli pazarlamanın tamamen ortadan kalkması da mümkün
görünmemektedir (Tomer, 1998; Selvi, 2007, s. 5)

1.2.İlişkisel Pazarlama Kavramı
Ürün ve hizmetlerin benzerliklerinin artması diğer bir ifadeyle salt ürün/hizmet
özellikleri farklılaşmanın zorlaşması nedeniyle işletmeler birbirlerine üstünlük kurmakta
zorlandıklarından yeni farklılaşma yolları aramaktadırlar. Son yıllarda ürün, fiyat, dağıtım ve
tutundurma faaliyetleri açısından hemen hemen aynı düzeyde ürün/hizmet sunan işletmeler
rakiplerine karşı avantaj kazanabilmek için müşteri ilişkilerine yönelmektedirler. İşletmelerin
müşterileri ile ilişkiler kurma ve geliştirmeye yönelmeleri sonucunda 1980’li yıllardan sonra
ilişkisel pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. İlişkisel pazarlama kavramının ilk ve genel
amacı, müşteri ilişkilerini ön planda tutmak ve müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurmaktır
(Dönmez, 2014, s.1).
İlişkisel pazarlama ile ilgili literatür incelendiğinde birçok tanım olduğu görülür. Bazı
akademisyenler ve işletmeciler ilişkisel pazarlamayı işletmelerin satışlarını arttırmak, mevcut
tüketiciyi elde tutmak ve yeni tüketiciler kazanmak için gösterilen çaba olarak görürken,
diğerleri ise ilişkisel pazarlamayı yeni bir paradigma (Grönroos, 1999 ve 2004; Palmer,
Lindgreen ve Vanhamme, 2005; Dönmez, 2014, s.8) olarak görmektedir.
İlk defa 1983’te hizmet pazarlaması konulu bir konferansta ilişkisel pazarlaması
kavramından söz eden Berry, ilerleyen yıllarda da bu konuyu ele almış ve yıllar itibariyle
gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapmıştır. Berry (2002 s.61)’nin tanımına göre ilişkisel
pazarlama, müşterilerle iyi ilişkiler oluşturmak, bu ilişkileri sürdürmek ve arttırmaktır (Selvi,
2007 s.12). Gummesson (2002a) ilişkilerin iletişim ağıyla etkileşimine dayanan pazarlamaya
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ilişkisel pazarlama adını vermiştir (Dönmez, 2014, s.8). Ayrıca, Gummesson (2002a)
ilişkilerin birbiriyle iletişim içinde olan en az iki taraftan oluştuğunu söylemektedir. İlişkisel
pazarlamanın temeli de tüketici ve tedarikçilerden oluşmaktadır (Dönmez, 2014, s.8). Evans
ve Laskin (1994), ilişkisel pazarlamayı bir işletmenin muhtemel ve mevcut müşterileriyle
uzun süreli ticari ilişkiler kurmayı hedefleyen müşteri odaklı bir yaklaşım olduğunu
savunurken, Koiranen (1995) ilişkisel pazarlamayı tüketici ve diğer paydaşlarla uzun süreli
ilişkiler kurmak, devam ettirmek ve artırmak için oluşturulan bir yaklaşım olarak ifade
etmiştir (Gan, Sim, Tan ve Tna, 2006; Dönmez, 2014, s.8). Grönroos (1994) ise ilişkisel
pazarlamayı, bütün paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve karşılıklı değişim ve sözlerin
yerine getirilmesi amacıyla tüketici ve diğer paydaşlarla kar amaçlı ilişki kurmak, ilişkiyi
devam ettirmek, artırmak ve gerektiğinde bitirmektir şeklinde tanımlamaktadır (Dönmez,
2014, s.9). Bu ilişkinin devam ettirilmesi ya da bitirilmesi ise işletmelerin ve tüketicilerin
birlikte oluşturdukları ilişkilere bağlıdır.
Özetle, ilişkisel pazarlama kavramı, bir ürün veya hizmete ek olarak işletmelerin
müşterileriyle kuracakları güvene dayalı, uzun süreli ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler
üzerinden pazarlama yapılmasını ifade etmektedir (Selvi, 2007 s. 14).
İlişkisel pazarlamanın gelişimini hızlandıran faktörler aşağıda özetlenmiştir:
(Yurdakul, 2007: s.270):
Teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi,
Toplam kalite yönetimi uygulamalarının pek çok firma tarafından
benimsenmesi,
Endüstriyel mal/hizmet sektöründeki gelişmeler,
İşletmelerin örgüt yapılarındaki yönetici ve yönetici gruplarına verdikleri yetki
ve sorumluluklarda meydana gelen gelişmeler,
İşletmelerin yoğun rekabet ortamında müşterilerini elde tutmak ve
kaybetmemek için gösterdikleri çabalar.
Bu bağlamda ilişkisel pazarlamanın temel noktası, müşterilerle daha yakın ilişkiler
kurarak müşterilerin işletmeyi tercih etmesini daha çekici hâle getirmektir.
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1.2.1. İlişkisel Pazarlamanın Kapsamı
İlişkisel pazarlama, işletme ile müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar, çalışanlar
arasındaki ilişkileri kapsayan geniş bir kavramdır. Bu bağlamda işletme ile ilişkide olduğu
tüm gruplar arasında karşılıklı kar sağlama ve müşterek değer oluşturma temel amaçtır. Bu
durumda tedarikçi-müşteri ilişkilerini kapsayan birebir pazarlama ve müşteri ilişkileri
yönetiminin yanı sıra tedarikçilerin kendi tedarikçileri ile ilişkileri, rakipleri ile ilişkileri ve
aracı kuruluşları ile ilişkileri de birebir pazarlamanın kapsamındadır (Selvi, 2007, s.15).
Bu dersimizin temel konusu ise müşteri ile ilişkilerdir. Bu bağlamda, takip eden
bölümlerde ilişkisel pazarlama kavramı müşteri ilişkileri yönetimi çerçevesinde ele alınmıştır.

1.3. İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı
Bu bölümde anlatılanları özetleyecek olursak, 1850’lerde ürettiklerinin neredeyse tümünü
satan işletmeler, 1900’lerin başında ürünlerinin neden satın alındığı konusu üzerinde durmuşlar ve
ardından 1950’lerde müşterilerin istekleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. 1950 sonrası
yaklaşım pazar yönelimli olarak kabul edilmiş ve sonrasında müşteri merkezli yönelim etkin
olmaya başlamıştır. 1990’lı yılların ortalarına doğru ise müşteri ilişkileri yönetimi önem
kazanmaya başlamıştır (Özkul, 2008; Dönmez, 2014, s.39) İkinci bölümde müşteri ilişkileri
kavramının ortaya çıkışı daha ayrıntılı olarak incelenmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölümde anlatılanlarla ilgili olarak derinlemesine bilgi edinmek amacıyla aşağıdaki
makalenin okunması önerilmektedir.
ALBAY, M. N. (2010). Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına
Geçiş Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
15(2).
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Uygulama Soruları
1. MİY’in önemini tartışınız.
2. İşletmeleri rekabette farklılaştırmada MİY’in rolünü tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğru müşteri ilişkileri yönetimiyle işletmeler müşterileriyle kârlı ve uzun dönemli bir
değişim ilişkisi kurabilirler. Müşteri ilişkileri yönetiminin özü, müşteriler arasındaki
farklılıkları anlamak ve bu farklılıklara göre müşterilere yönelik stratejiler geliştirmek ve
sonuçta müşterilerle kalıcı ve karlı ilişkiler kurabilmektir. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY),
müşterilerin geribildirimlerini ve işletmenin müşteri hakkında bildiklerini esas alan, müşteriye
bireysel karşılık veren birebir, ilişkisel pazarlamanın bir uygulaması olarak kabul edilir.
Bu bölümde MİY’in temelini oluşturan ve pazarlama alanında son dönemlerdeki
önemli gelişmelerin başında gelen ilişkisel pazarlama kavramı ve ilişkisel pazarlama
anlayışına kadar geçen dönemde geçerli olan, üretim, ürün, satış ve modern pazarlama
anlayışı incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Müşteri ilişkileri yönetiminin özü aşağıdakilerden hangisidir?

a.

Müşterileri ortak tabanda birleştirmek

b.

Müşterilerle sürekli ilişki kurmak

c.

Müşteriler arasındaki farklılıklara göre stratejiler belirlemek

d.

Müşterilerle sistematik diyaloglar kurmak

e.

Müşteri memnuniyetini birincil hedef yapmak

2.

Müşteri ilişkileri yönetiminin hedeflediği ana sonuç hangisidir?

a.

Müşterilerle kalıcı ve karlı ilişkiler kurabilmek

b.

Müşteri ihtiyaçlarını çok kısa sürede karşılayabilmek

c.

Müşterilerin isteklerini belirlemek

d.

Müşterilerle sağlıklı ilişkiler kurmak

e.

İşletmenin karını artırmak

3.
değildir?

Hangisi müşteri ilişkileri yönetimine ilginin giderek artmasının sebeplerinden

a.

Kârlılığı artırması

b.

Başarıyı artırması

c.

Bilinirliği artırması

d.

Rekabette ön sıralara geçmeyi sağlaması

e.

Müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmayı sağlaması

4.

Hangisi pazarlama faaliyetlerinin muhataplarından değildir?

a.

Kurumsal müşteriler

b.

Nihai müşteriler

c.

Şirket ortakları

d.

Toplumun geneli

e.

Hedef kitlenin dışındakiler
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5.

Hangisi pazarlama faaliyetlerinden değildir?

a.

Ürün geliştirme

b.

Fiyatlandırma

c.

Dağıtım

d.

Satış planlama

e.

Personeli eğitme

Aşağıdaki sorularda yer alan ifadeler için doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Pazarlama sadece bir işletme fonksiyonu değildir ve işletmenin tüm
birimlerinin pazarlama ve müşteri odaklı bir anlayışa sahip olması gerekir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Toplumsal pazarlama anlayışı döneminde “müşteri için uygun ürün ve
hizmetlerin sunumu” ön plana çıkmıştır
a.

Doğru,

b.

Yanlış

8.

İlişkisel pazarlamanın temeli, tüketici ve tedarikçiden oluşmaktadır.

a.

Doğru

b.

Yanlış

9.

Müşteri ilişkileri yönetimi ilişkisel pazarlamanın bir uygulaması olarak kabul

a.

Doğru

b.

Yanlış

10.

Üretim anlayışı, ürün anlayışından sonra gelen bir dönemdir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

edilir.

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c, 4)e, 5)e, 6)a, 7)b, 8)a, 9)a, 10)b
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2. MİY KAVRAMI VE TEMEL FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.MİY Kavramı ve Temel Felsefesi
2.1Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramının Ortaya Çıkışı
2.2Müşteri İlişkileri Yönetiminin Tanımı
2.3Müşteri İlişkileri Yönetimi İçin Gerekli Unsurlar
2.3.1Müşteri Tabanının Değerini Arttırmak
2.4. Müşteri İle İlişkilerin Gelişimsel Süreci
2.5.

Müşteri Stratejisi Oluşturmanın Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.MİY için gerekli unsurlar neler olabilir?
2.Müşteri ile ilişkiler nasıl bir gelişim seyri izler?
3.Müşteri tabanının değerini arttırmanın anlamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

MİY için gerekli unsurlar ve
MİY kavramı ile
müşteri tabanının değerinin
ilgili temel kavramlar
arttırılmasının önemi
ve tanımlar
üzerinde durulacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

MİY tanımları

•

Müşteri tabanının değerini arttırma
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Giriş
Şirketler günümüzde yoğun rekabet koşulları altında, müşterilerini hem elde
tutabilmek hem de onları memnun etmek aynı zamanda da yeni müşteriler kazanmak
durumundadırlar. Bununla birlikte müşteri kazanmak için en çok başvurulan yol olan kitlesel
pazarlama gittikçe daha maliyetli olmaya başlamıştır. Bu nedenle mevcut müşterileri elde
tutmak ve pazar payı yerine müşteri payına odaklanmak daha önemli hâle gelmiştir. MİY, bu
süreçte işletmelere tüm bu amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmaktadır.
İşletmelerin sahip oldukları finansal varlıklar içinde en önemlisi sahip oldukları
müşteri tabanıdır. Bu nedenle geleceği düşünen bir işletmenin yapması gereken, elinin altında
bulunan teknolojilerden de yararlanarak tüm müşterilerinin her biriyle tek tek ilişki kurmak,
her bir müşterisinin potansiyelini hesaplamak ve buradan yola çıkarak müşteri tabanını elinde
tutmak ve müşteri tabanının değerini arttırmak suretiyle rekabet üstünlüğü sağlamak ve
işletmenin hissedar değerini artırmaktır.

22

2. MİY Kavramı ve Temel Felsefesi
İlişkisel pazarlama kavramı ile beraber ürün temelli stratejiler geçerliliğini büyük
ölçüde kaybetmiş ve değer yaratma sürecinde başta müşteri ilişkileri olmak üzere diğer
hizmetler önem kazanmaya başlamıştır. Yani artık ürünün sadece kendisi değil, müşteriye
nasıl ve ne şekilde ulaşacağı, müşteriyle nasıl kalıcı ilişkiler kurulacağı önemlidir. Bu yeni
pazarlama anlayışının neticesi olarak ilişkisel pazarlama çerçevesinde bire-birpazarlama ve
müşteri ilişkileri yönetimi gibi kavramlar öne çıkmış ve müşterinin bu kavramlar
çerçevesinde yeniden tanımlanması söz konusu olmuştur.

2.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramının Ortaya Çıkışı
İlk olarak Don Peppers tarafından ileri sürülen MİY ya da İngilizce adıyla CRM
(Customer Relationship Management) bir şirketin müşteriyle yakınlaşmak, onlar üzerinde
olumlu etkiler yaratmak suretiyle tercih edilme oranını yükseltilmesini amaçlayan bir süreçtir
(Payne, 2005; Erol, 2013, s. 2). Şirketler günümüzde yoğun rekabet koşulları altında,
müşterilerini hem elde tutabilmek hem de onları memnun etmek aynı zamanda da yeni
müşteriler kazanmak durumundadırlar. Bununla birlikte müşteri kazanmak için en çok
başvurulan yol olan kitlesel pazarlama gittikçe daha maliyetli olmaya başlamıştır. Bu nedenle
mevcut müşterileri elde tutmak ve pazar payı yerine müşteri payına odaklanmak daha önemli
hâle gelmiştir. İletişim teknolojileri ve veri tabanı sistemlerinde yaşanan gelişmeler ise ortaya
çıkan bu yeni zorunlulukların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmış ve yeni yüzyılda firmaların
hayatlarını sürdürebilmeleri için benimsemeleri ve uygulamaları gereken anlayış olarak MİY
kavramı ortaya çıkmıştır (Gel, 2003 Erol, 2013, s.3).

2.2. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Tanımı
Literatürde MİY kavramına ilişkin çok sayıda tanım yer almaktadır (Erol, 2013, s.3) .
MİY, işletmenin tümüne müşteri kavramını yerleştiren müşteri odaklı olma
kültürünü benimseyen bir stratejidir (Ersoy, 2002).
MİY, müşteri memnuniyetini kâra dönüştürmek amacı taşıyan, istediği
müşteriye istediği deneyimi yaşatabilecek kabiliyette bir kurum felsefesi ve bu hedefe
ulaşmak için gerekli insan, süreç, teknoloji yapılanmasıdır (Dereli, 2004).
MİY, farklı müşterilere farklı davranmak ilkesi üzerine kurulan bir pazarlama
yaklaşımıdır (Kırım, 2001, s. 60-63).
MİY, herhangi bir bölümün tek başına öne çıkmasını engelleyen ve koordineli
olarak uygulanan bütünleşik bir pazarlama servis ve satış stratejisidir (Kallkota, 1999).
MİY, müşteri değerinin artışını ve değerli müşterilerin yaşam boyu sadık
kalmasını sağlayarak satın almaya yönelmesini sağlayan doğru araçları kullanmayı mümkün
kılan bir alt yapıdır (Dyche, 2012).
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Philip Kotler’e göre MİY, müşterilerle etkin veritabanları yardımıyla bireysel
ilişki kurarak mükemmel gerçek zamanlı hizmet sağlayan iş stratejisidir (Kotler, 2003).
MİY, bir işletmenin kendi değerini arttırmak üzere her müşteriyi işletme için
daha değerli kılmak amacıyla, haklarında daha fazla bilgi edinmek ve her birine gittikçe daha
büyük değer sunmak için, müşterileriyle gittikçe daha yakın temas kurabileceği şekilde
tasarlanmış bir dizi iş uygulaması olarak düşünülebilir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 27).
MİY, müşteri kazanımını, müşteri tutmayı ve müşteri karlılığını iyileştirmek
üzere, anlamlı analiz ve iletişim aracılığıyla müşteri davranışını anlamaya ve etkilemeye
yönelik işletme çapında bir yaklaşımdır (Van Raaij, 2005).
Özetlenecek olursa, MİY’i başarılı bir rekabet etme modeline dönüştüren, müşteriye
özel eylemelerle müşteriye özel amaçlara ulaşmayı sağlayacak işletme çapında bir iş stratejisi
olmasıdır. MİY’de amaçların müşteriye özel olmasının sebebi ise hedefin müşterinin değerini
arttırmak olmasıdır. Müşterinin değerinin inşa edilmesi ise işletmenin farklı müşterilere farklı
şekilde muamele etmesini gerektirmektedir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 27).
Tablo 1’de müşterilere özel davranış örnekleri ve olumlu sonuçlarına ilişkin örnekler
yer almaktadır.
Tablo 1: Müşterilere özel davranış örnekleri
Herkese aynı teklifi postalamak yerine, müşteriden gelen tetikleyici davranışa sonrasında
öneride bulunan bir şirketin yanıt oranlarını 25 kat arttırması
Bir araç kiralama müşterisinin başka bir rezervasyon profili doldurmak zorunda kalmadan
araç kiralaması
Bir online müşterinin kredi kartı numarasını ve adresini tekrar girmek zorunda kalmadan
bir ürün satın alması ve sipariş vermeden önce diğer müşterilerin ürün
değerlendirmelerine bakması sayseinde “iade” oranının ciddi şekilde düşmesi
Bir firmanın ürün geliştirme çalışanlarının, satış ekibinin topladığı müşteri
geribildirimlerini dikkate alarak dikkatlerini yeni bir hizmete ya da ürüne çevirmeleri
Çağrı merkezinde oturan bir müşteri hizmetleri temsilcisinin bir müşteriyle telefon
görüşmesi esnasında monitörde şirketin o müşteriye sorulmasını istediği bir soruyu
gösteren “akıllı diyalog” öneri penceresini görmesi ve o hafta arayan tüm müşterilere aynı
sorunun sorulmaması.
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2.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi İçin Gerekli Unsurlar
İşletmelerin yerine getirdikleri tüm fonksiyonlar bir kenara bırakıldığında görülür ki her
işletmenin hedefi sadece müşteri elde etmek, müşterilerini elde tutmak ve arttırmaktır. Bu
durum kar amacı güden işletmeler kadar kar amacı olmayan kuruluşlar ve büyük işletmeler
kadar küçük işletmeler için de geçerlidir. Çünkü bir işletmeyi işletme yapan müşterileridir.
Müşterisi olmayan bir işletmenin başarılı olması mümkün değildir. Müşteri yoksa yapılan iş
hobi olmaktan öteye geçmez. Ayrıca mevcut ve potansiyel müşterileri işletmelerin gelir
kaynaklarını oluşturur. Bir işletme müşterileri dışında sahip olduğu varlıkların hiçbirinden
gelir elde edemez. Bu nedenle işletmelerin sahip olduğu finansal varlıklar içinde en önemlisi
sahip olduğu müşteri tabanıdır. Bu nedenle geleceği düşünen bir işletmenin yapması gereken,
elinin altında bulunan teknolojilerden de yararlanarak tüm müşterilerinin her biriyle tek tek
ilişki kurmak, her bir müşterisinin potansiyelini hesaplamak ve buradan yola çıkarak müşteri
tabanını elinde tutmak ve müşteri tabanının değerini arttırmak suretiyle rekabet üstünlüğü
sağlamak ve işletmenin hissedar değerini artırmaktır.
İşletmesinin değerini müşteri değeri yaratarak koruyan ve arttıran bir işletme olabilmek
bir süreci gerektirir ve bu süreç için gereken unsurlar aşağıda özetlenmiştir (Peppers ve
Rogers, 2013, s.26):
Üretim veya satış odaklı bir işletmeden müşteri odaklı bir işletmeye
dönüşebilmek için mevcut dönemde ve uzun vadede gelirleri ve karı arttırmayı sağlayacak bir
müşteri stratejisi.
Şayet işletme pazarlama stratejisini işletme stratejisinin ta kendisi olarak gören
bir anlayışa henüz geçemediyse ve pazarlamayı fonksiyonel departmanlardan sadece biri
olarak ele alıyor ve müşteri statejisini de bu pazarlama departmanına bırakmışsa o işletmenin
başarılı olması zordur. Doğru olan, müşteri stratejisinin tüm işletme birimlerinin katılımı ile
belirlenmesidir.
İşletmenin değerini dolayısıyla hissedar değerini arttırmanın ön koşulu olan
müşteri değeri ve ilişkilerini ilk sıraya koyan düşünme ve karar verme kabiliyetini tüm örgüte
yayacak bir liderlik ve kararlılık.
Daha iyi müşteri hizmeti sunabilmek amacıyla müşteri verilerinin toplanmasına
ve izlenmesine yardımcı olan teknoloji veya yazılım çözümlerinden yararlanma.

2.3.1. Müşteri Tabanının Değerini Arttırmak
Rekabet üstünlüğü aracı olarak müşterilere odaklanmak, geçmişte işletmeye üstünlük
sağlayan ürün avantajlarından veya işletme verimliliğinden vazgeçmek demek değildir.
Müşteri odaklılık, müşteri tabanının değerini bilinçli ve stratejik şekilde yükseltmeye
odaklanarak yeni stratejileri hayata geçirmek demektir. Müşteri tabanının değerini arttırmak
için işletmelerin “kazan”, “tut”, “büyüt” yaklaşımını izlemeleri önerilmektedir. Şekil 1’de her
bir aşama için öneriler özetlenmiştir.
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Şekil 1: Müşteri Tabanının Değerini Arttırmak İçin İzlenecek Yaklaşım

2.4. Müşteri İle İlişkilerin Gelişimsel Süreci
İşletmelerin müşterileri ile ilişki kurma biçimleri zaman içinde belirgin biçimde
değişmiştir. Bir işletmenin uzun vadeli büyüme stratejilerinin, satış ve pazarlama çabalarının,
ürün geliştirme çalışmalarının merkezinde müşteriler yer almalıdır. Bununla birlikte yakın
tarihlere kadar işletmeler, ürettikleri ve sattıkları ürün ve hizmetler çevresinde yapılandırılmış
ve yönetilmişlerdir. Montaj teknolojisi, kitlesel medya ve kitlesel dağıtımın hakim olduğu
sanayi çağında kitlesel üretim yaygındır; işletmeler en yüksek sayıda potansiyel müşteriye
ulaşmak için kitlesel pazarlama ve kitlesel reklam tekniklerini kullanır; ve işletmeler en yakın
rakibin ürününden daha iyi olarak algılanacak ürünü üreterek rekabet avantajı elde etmeye
çalışır. Bu dönemde işletme başarısının en temel belirleyicisi ürün inovasyonudur.
Ancak bu yaklaşım çoğu ürün ve hizmetin ticari mala (commodity) dönüşmesine diğer
bir ifadeyle metalaşmasına, birbirinin benzeri olmasına sebep olmuştur. Bu durumun önüne
geçmek amacıyla markalaşma ortaya çıkmıştır. Marka, işletmelerin kendilerini rakiplerinden
ayırt edebilmeleri için yararlı ancak müşteri ile ilişki kurmaya kıyasla pahalı bir araçtır.
Markalar kitlesel reklamın da etkisiyle işletmelere tanınırlık, imaj ve güven oluşturma gibi
katkılar sağlar. Markalaşmanın hakim olduğu dönemde işletmelerin temel hedefleri, ürün ve
hizmetlerin müşteri cephesindeki marka farkındalığını iyileştirmek, marka tercihini ve marka
sadakatini arttırmak olmuştur.
Ürün inovasyonu ve türünün en iyisi olmayı markalaşma takip etmiştir ancak o
dönemde marka tek taraflı bir iletişim aracıdır. Diğer bir ifadeyle markanın bir vaadi vardır,
marka ürünü anlatır ama marka müşteri hakkında ipucu vermez. Marka müşterisini tanımaz.
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Markalar dokunulmaz, değişmez ve sabittir. Günümüzde ise işletmelerin ihtiyacı olan
interaktif etkileşimdir. Diğer bir ifadeyle işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri müşterileri
hakkında bilgi toplayabilmelerine ve bu müşteri bilgilerinden sürdürülebilir rekabet üstünlüğü
kazandıracak stratejiler geliştirebilmelerine bağlıdır. Bu anlayışın sonucunda günümüzde
işletmeler müşteri bilgisi ve müşteri etkileşimiyle gelişen iki yönlü marka yaratmaya
odaklanmaktadırlar. İki yönlü marka ya da markalaşmış ilişki, işletme ve müşteri arasındaki
diyalogları temel almaktadır. İki yönlü marka ilişkisinde marka müşterisinin farkındadır ve
müşterisinin ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla sürekli olarak değişir. Bu da hep müşteri
tarafından bakılan marka farkındalığına yeni bir anlam kazandırmıştır. MİY kapsamında
müşteri ile ilişkilerin gelişimsel süreci Şekil 2’de özetlenmiştir.
Şekil 2: Müşteri ilişkilerinin gelişimsel süreci

2.5. Müşteri Stratejisi Oluşturmanın Önemi
İşletmeler rekabetçi konumlarını koruyabilmek için müşterileri ile ilişkide olmak ve bu
ilişkiyi etkin şekilde yönetmek durumundadırlar. Bu bağlamda işletmelerin en önemli
yardımcısı teknolojidir. Teknolojideki gelişmeler, işletmelerin müşterileri ile ilişkilerini daha
verimli hâle getirmelerini sağlayacak olanakları sunmakla beraber teknoloji sayesinde
müşteriler de her geçen gün daha da güçlenmekte ve güç kazandıkça beraber iş yaptıkları
işletmelerden gitgidedaha fazlasını talep etmektedirler. Bu bağlamda müşteri stratejisi
oluşturmak işletmeler açısından kritik bir konu hâline gelmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümde anlatılanlarla ilgili olarak derinlemesine bilgi edinmek amacıyla aşağıdaki
iki çalışmanın okunması önerilmektedir.
Demirbağ, E., Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Uzman Raportörü, SORULARLA
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ.
Demir, F. O., & Kırdar, Y. (2000). Müşteri ilişkileri yönetimi: CRM. Review of
Social, Economic & Business Studies, 7(8), 293-308.
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Uygulama Soruları
1.Müşteri tabanının değeri nasıl arttırılır?
2.MİY için gerekli unsurlar nelerdir?
3.Müşteri stratejisi oluşturmak neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk olarak Don Peppers tarafından ileri sürülen MİY ya da İngilizce adıyla CRM
(Customer Relationship Management) bir şirketin müşteriyle yakınlaşmak, onlar üzerinde
olumlu etkiler yaratmak suretiyle tercih edilme oranını yükseltilmesini amaçlayan bir süreçtir.
Peppers ve Rpgers MİY’i , bir işletmenin kendi değerini arttırmak üzere her müşteriyi işletme
için daha değerli kılmak amacıyla, haklarında daha fazla bilgi edinmek ve her birine gittikçe
daha büyük değer sunmak için, müşterileriyle gittikçe daha yakın temas kurabileceği şekilde
tasarlanmış bir dizi iş uygulaması olarak tanımlamaktadır. Özetle MİY, müşteriye özel
eylemelerle müşteriye özel amaçlara ulaşmayı sağlayacak işletme çapında bir iş stratejisidir.
Bir işletme müşterileri dışında sahip olduğu varlıkların hiçbirinden gelir elde edemez.
Bu nedenle işletmelerin sahip olduğu finansal varlıklar içinde en önemlisi sahip olduğu
müşteri tabanıdır. İşletmesinin değerini müşteri değeri yaratarak koruyan ve arttıran bir
işletme olabilmek bir süreci gerektirir ve bu süreç için gereken unsurlar; müşteri stratejisi,
yönetimde bu konuyu öncelikli tutan liderlik anlayışı ve kararlılık ve müşteri verisine
ulaşabilmedir. Müşteri tabanının değerini arttırmak için işletmelerin “kazan”, “tut”, “büyüt”
yaklaşımını izlemeleri önerilmektedir.
MİY kapsamında müşteri ile ilişkilerin gelişimsel süreci; kitlesel iletişim, tek yönlü
marka iletişimi ve çok yönlü marka iletişimi olmak üzere bir seyir izlemektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin uygulamalarından değildir?

a.

Müşterilerle tek tek ilişki kurmak

b.

Müşteri potansiyeli hesaplamak

c.

Müşteri tabanını elde tutmak

d.

Müşteri tabanının değerini artırmak

e.

Satış personeli eğitmek

2.

Hangisi işletmenin değerini artırmak için gerekli değildir?

a.

Organizasyon şeması

b.

Müşteri stratejisi

c.

Liderlik

d.

Kararlılık

e.

Teknoloji ve yazılım çözümlerinden yararlanma

3.

Hangisinin merkezinde müşterilerin yer almasına gerek yoktur?

a.

Uzun vadeli büyüme stratejilerinin

b.

Personel eğitim çabalarının

c.

Satış çabalarının

d.

Pazarlama çabalarının

e.

Ürün geliştirme çabalarının

4.

Hangisi sanayi çağında hakim olan kavramlardan değildir?

a.

Montaj teknolojisi

b.

Kitlesel medya

c.

İlişkisel pazarlama

d.

Kitlesel dağıtım

e.

Kitlesel üretim
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5.

Hangisi markaların işletmeye sağladıklarından değildir?

a.

Tanınırlık

b.

İmaj

c.

Güven

d.

Prestij

e.

Ulaşılabilirlik

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Müşteri
izlenmelidir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
edemez.

tabanının

değerini

artırmak

için

"kazan-tut-bırak"

yaklaşımı

Bir işletme müşterileri dışında sahip olduğu varlıkların hiçbirinden gelir elde

a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
İşletmenin değerini müşteri değeri yaratarak koruyan ve arttıran bir işletme
olabilmek bir süreci gerektirir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Günümüzde pazar payına odaklanmak, müşteri payına odaklanmaktan daha
önemli hâle gelmiştir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.

İşletmelerin en önemli finansal varlığı müşteri tabanıdır.

a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)c, 5)e, 6)b, 7)a, 8)a, 9)b, 10)a
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3. MİY MİMARİSİ: OPERASYONEL, ANALİTİK VE İŞBİRLİKÇİ MİY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.

MİY Mimarisi: Operasyonel, Analitik ve İşbirlikçi Miy

3.1

Operasyonel MİY

3.1.1 Müşteri İlişkilerinin Yaşam Döngüsüne Göre Operasyonel MİY’in Aşamaları
3.1.2 Operasyonel MİY Uygulama Aşamaları
3.2

Analitik MİY

3.2.1 Analitik MİY’in Faydaları
3.3

İşbirlikçi MİY
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.MİY sisteminin nasıl bir mimarisi vardır?
2.MİY’in temel unsurları nelerdir?
3.Analitik ve Operasyonel MİY arasında nasıl bir etkileşim vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

MİY’in ana unsurları olan
oerasyonel, analitik ve
işbirlikçi MİY konularına
değinilecektir.

MİY mimarisini oluşturan
unsurlar ve bu unsurlar
arasındaki etkileşimler
öğrenilecektir.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

MİY Mimarisi

•

Operasyonel MİY

•

Analitik MİY

•

İşbirlikçi MİY
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Giriş
MİY sisteminin üç ana unsuru, operasyonel, analitik ve işbirlikçi MİY’dir.
Operasyonel MİY, müşteriyle temas hâlinde bulunulan tüm noktaların, kanalların
birleştirildiği, satış, pazarlama ve hizmet bölümlerinde çalışan personelin müşteriyi aynı anda
ve aynı şekilde görmesini sağlayan çözüm grubudur.
MİY stratejilerinin belirlediği hedefler doğrultusunda müşterilerden verilerin
toplanması ve bu verilerin yorumlanarak müşteri ilişkilerinin düzenlenmesi için yapılan analiz
çalışmaları, verilerin alınma şekilleri, saklanma yolları, alınma kanalları, modellenmesi
işlerinin tümü analitik MİY başlığı altında toplanmaktadır.
İşbirlikçi MİY ise müşteri ile ilişkilerin kurulduğu arayüzdür. İşbirlikçi MİY’de amaç
kişisel, mektup, fax, telefon, elektronik posta benzeri tüm kanallar boyunca müşteriyle
kurulan etkileşime yardımcı olmaktır. Bu yolla insanlar, süreçler ve veriler; şirketin
müşterilerini elde tutarken aynı zamanda da daha iyi hizmet sunmaları için bir araya getirilir.
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3. MİY Mimarisi: Operasyonel, Analitik ve İşbirlikçi MİY
Müşteri ilişkileri yönetiminin tüm işletme çapında bir yönetim yaklaşımı olmasının bir
sonucu olarak, müşterilerden optimum getiri elde edebilmek için bireysel müşterilere ilişkin
bilgilerin müşteri hizmetlerinden üretime, lojistikten kanal yönetimine kadar her kurumsal
işleve entegre edilmesi gerekir. Ayrıca örgütsel yapının da müşteri odaklı bir dönüşüm
geçirmesi gerekir (Peppers ve Rogers, 2013 s.30). Bu nedenle müşteri stratejisi, hem
operasyonel hem analitik hem de işbirliği gerektiren bir süreçtir. Şekil 1’de görüldüğü gibi
operasyonel, analitik ve işbirlikçi MİY, MİY sisteminin üç ana unsurunu oluşturmaktadır.
Şekil 1: MİY Sistemi1

1

Diorio, S. G. (2001). Beyond E: 12 Ways Technology Is Transforming Sales and Marketing. McGrawHill Professional, s.221’den alınmıştır.
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3.1. Operasyonel MİY
Müşteri ile birebir ilişkilerde yaşanan süreçler operasyonel MİY başlığı altında
toplanmaktadır (Akın, 2013, s.30). Operasyonel MİY, farklı müşterilere farklı muamele
üretecek ve sunacak işlemleri etkileyen süreç değişikliklerine (diğer bir ifadeyle firmanın
günlük operasyonlarını etkileyen süreç değişikliklerine) ve yazılım kurulumlarına odaklanır
(Peppers ve Rogers, 2013 s. 30).
Operasyonel MİY’in literatürde yer alan bazı tanımları aşağıdaki gibidir (Akın, 2013,
s. 30):
Operasyonel MİY, müşteriyle temas hâlinde bulunulan tüm noktaların, kanalların
birleştirildiği, satış, pazarlama ve hizmet bölümlerinde çalışan personelin müşteriyi aynı anda
ve aynı şekilde görmesini sağlayan çözüm grubudur (Çildağ, 2007, s.55; Akın, 2013, s.30).
Kurnaz (2003, s.27; Akın, 2013, s. 30) ise operasyonel MİY’i, müşteriyle temas hâlindeki
bütün noktaların, kanalların ve iş süreçlerinin entegre edildiği, özellikle satış, pazarlama ve
hizmet bölümlerinde çalışan personelin müşteriyi tek bir resim hâlinde görmesini sağlayan
otomasyon sistemi olarak tanımlar.
Operasyonel MİY; sipariş ve tedarik zinciri yönetimi, satış ve pazarlama otomasyonu,
servis, mobil satış gibi faaliyetlerden oluşmaktadır (Akın, 2013, s. 30). Ayrıca operasyonel
MİY, arka büro (back office), ön büro (front office) ve mobil ofis (mobile office)
unsurlarından oluşur (Alabay, 2007, s.87; Akın, 2013, s. 30). Arka büro unsurları; tedarik
zinciri, kurumsal kaynak planlaması, insan kaynakları ve finans unsurlarıdır. Ön büro
unsurları; pazarlama, satış ve satış ve destek unsurlarıdır. Mobil büro unsurları ise, dış
satıcılar ve satış temsilcileridir (Akın, 2013, s. 30).
Operasyonel MİY, müşteriler ve şirket arasındaki çift yönlü iletişimi sağlamaktadır.
Müşteriyle kurulan etkileşimlere de temas noktası denmektedir. Bu temas noktaları müşteri
destek hattını müşterinin araması gibi gelen bir iletişimi içerebileceği gibi e-posta
promosyonu gibi giden bir iletişimi de içerebilmektedir (Dyche, 2002, s.13; Cenal, 2013, s.
42). Operasyonel MİY’de müşteriyle bire bir etkileşim içerisindeyken onunla ilgili eldeki tüm
veriler eş zamanlı olarak görüntülenebilmektedir. Operasyonel MİY Sürecinin temel
bileşenleri şekilde mevcuttur (Cenal, 2013, s. 42).
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Şekil 3: Operasyonel MİY’in bileşenleri2

MİY için gerekli bilgi teknolojileri; satış noktası otomasyonu, şube uygulamaları,
selfservis (Kiosk, ATM), telefonda otomatik hizmet (sesli yanıt sistemleri) ve çağrı merkezi
(Call Center) gibi uygulamalardır (Demir ve Kırdar, 2000, s.304; Akın, 2013, s. 30).
Pratikte yararlanılan operasyonel MİY uygulamalarından biri Satış Gücü Otomasyonu
(SFA-Sales Force Automation) uygulamalarıdır. Satış gücü otomasyonu kapsamında
(Shanmugasundaram, 2008 s.10)
•

İletişim yönetimi

•

Kota yönetimi

•

Tahminler

•
izlenmesi

Müşteri tercihlerinin, satın alma alışkanlıklarının ve demografik verilerin

2

Dyche J.(2002), The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship
Management, Indiana: Addison-Wesley, s.13’den alınmıştır.
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•

Performans yönetimi gibi işlemler takip edilebilmektedir.

3.1.1. Müşteri İlişkilerinin Yaşam Döngüsüne Göre Operasyonel
MİY’in Aşamaları
Operasyonel MİY müşteri ilişkilerinin yaşam döngüsü açısından üç aşamada incelenir
(Aydın, 2006, s.8; Akın, 2013, s.30):
•
Satış öncesi / pazarlama alanında MİY: Yeni müşterilerin kazanılması, buna
yönelik kampanya ve faaliyetler, mevcut müşteriler ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve müşteri
bağlılığını arttırıcı faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli kanal
koordinasyonu da bu aşamada gerçekleşmektedir.
•
Satış alanında MİY: Bir müşteri ile belli bir mal veya hizmetin satışı ile ilgili
ilk ilişkinin kurulmasından satışın olumlu ya da olumsuz tamamlanmasına dek geçen tüm
süreçleri içermektedir. Bu amaçla müşteri temsilcilerinin tüm faaliyetlerinin planlanması,
hedeflerin belirlenmesi, faaliyetlerin aşamalandırılması ve sonuçlarının analizi bu aşamada
gerçekleşmektedir. Satıcıların sahada yaptıkları satış faaliyetleri ve internet satışı bu başlık
altına girer.
•
Satış sonrasında MİY: Özellikle müşteri hizmetleri ile ilgili yapılan faaliyetler
(servis, bakım, destek), müşteri memnuniyeti ölçümleri, şikâyet yönetimi gibi konular bu
aşamada gerçekleşmektedir.

3.1.2. Operasyonel MİY Uygulama Aşamaları
Operasyonel müşteri ilişkileri yönetiminin uygulanmasında, ilk adım, etkili bir
değişim yönetimi programını uygulamak olmalıdır (Yıldırım, 2012, s.16). Operasyonel
müşteri ilişkileri yönetiminde, ikinci olarak, işletmede, süreçlerin, işletme içindeki
uygulayıcılarının belirlenmesi için müşteri merkezli süreçlerin oluşturulması gerekmektedir.
Üçüncü aşamada, müşteri sayısının belirli bir rakama ulaştığı durumda, müşterilerle olan
ilişkileri en iyi bir şekilde yönetebilmek için, otomasyondan yararlanmak gerekli olmaktadır.
Otomasyon aşamasında; pazarlama otomasyonu, satış otomasyonu, ve kurumsal kaynak
planlaması entegrasyonu gerçekleştirilmelidir. Operasyonel müşteri ilişkileri yönetiminin son
aşamasında, müşteri odaklı bir ürün modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada
işletmeler, ürünleri, müşteri odaklı düşünerek, müşterinin alacağı nihai faydaya yakın bir
değer üretmeye çalışmalıdırlar. Ürünler üzerinde yapılabilecek, birtakım değişikliklerle,
tüketiciye sunulacak değer artırılabilmektedir. Bunun içinde işletmeler, esnek üretim
sistemlerinden yararlanmak durumundadırlar. Bu alanda, özellikle, kişiye özel kitlesel üretim
teknikleri işletmelere, tüketicilere sunulan ürünün değerini artırmada önemli avantajlar
sağlamaktadır (Zengin ve Mert, 2002: 804-805; Yıldırım, 2012, s.17).
Operasyonel MİY sürecinde; müşteri veri tabanı oluşturulur. Operasyonel MİY;
tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri, işletmelerin sipariş yönetimi, pazarlama
otomasyonu, servis satış otomasyonu, saha servisi, mobil satış, faturalama gibi operasyonel
işleyişini içermektedir. Pazarlama-satış faaliyetleri ile başlayan süreçte siparişlerin alınması
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ve yerine getirilmesi, satış sonrası destek hizmeti operasyonel MİY’in kapsamındadır.
(Ezerce, 2008; Erol, 2013). Özetle, operasyonel MİY, daha çok kurumsal sistem içerisindeki
pazarlama, finans, insan kaynakları gibi farklı işletme fonksiyonlarının entegre bir yapıya
kavuşturulması için kullanılır.

3.2. Analitik MİY
MİY stratejilerinin belirlediği hedefler doğrultusunda müşterilerden verilerin
toplanması ve bu verilerin yorumlanarak müşteri ilişkilerinin düzenlenmesi için yapılan analiz
çalışmaları, verilerin alınma şekilleri, saklanma yolları, alınma kanalları, modellenmesi
işlerinin tümü analitik MİY başlığı altında toplanmaktadır (Madran ve Canpolat, 2006, s.139;
Akın, 2013, s.29).
Analitik MİY, müşteri değerini inşa etmek için gerekli stratejik planlamanın yanı sıra
bu stratejiyi başarıyla uygulamak için gerekli kültürel, ölçümsel ve örgütsel değişikliklere
odaklanır (Peppers ve Rogers, 2013 s. 30). MİY’ in bu şekli ile kullanıcılara ait verilerin elde
edilmesi, depolanması, işlenmesi, analiz ve tahminlere dönüştürülerek raporlanması işlemleri
gerçekleştirilir. Böylelikle MİY’in operasyonel ve entegrasyon özellikleri üzerine analiz ve
raporlama özellikleri de eklenir. Analitik MİY ile operasyonel kısım ve temas noktalarında
(İşbirlikçi MİY) oluşan tüm müşteri bilgileri derlenir ve detaylı olarak analiz edilebilir.
Müşteri işlemlerinin detaylı analizi sonucunda müşteri davranışlarının anlaşılmasını sağlayan
anlamlı istatistiksel sonuçlar elde edilir. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak satış ve
pazarlama stratejileri geliştirilir (Taşpınar, 2006; Erol, 2013, s.6). Analitik MİY, müşteri
odaklı bir kurumun en önemli uygulamalarından birisidir. Kurum ve müşteri arasında adeta
bir köprü vazifesi görmektedir (Mamaklı, 2005; Erol, 2013, s.6).
Analitik MİY ile müşteri davranışlarını analiz etmek için gerekli olan araçlar
sağlanmaktadır. Analitik MİY sistemleri, her bir müşteriyi ve davranışlarını daha iyi anlamak
için müşteriler hakkındaki bilgiyi değerlendirir ve kullanır (Gebert ve diğerleri, 2002, s.3;
Akın, 2013, s. 29). Operasyonel bölümde oluşan tüm bilginin derlenmesi ve analiz
edilmesiyle veri ambarı uygulamaları ve gerçek zamanlı analitik süreç ve veri madenciliği
sistemleri bu kapsamda yer almaktadır. Analitik MİY’de amaç geçmiş verilere bakarak
geleceği öngörmektir. Analitik MİY, analizler yaparak daha iyi planlama ve yönetim sağlar
Ayrıca analitik MİY, mevcut müşterilerin veri ve faaliyetlerini anlamlı ve kullanılabilir hâle
getirmek için profil yönetimi ve kampanya yönetimi işlemlerini yapar. (Alabay, s.2007: 90;
Akın, 2013, s. 29). Analitik MİY olmadan, bütünleşik projelerin ve operasyonel MİY’in
sağlıklı bir şekilde çalışması mümkün değildir (Taşpınar, 2006, s.62; Ertemel, 2011, s. 77).
Operasyonel MİY alanında Türkiye'de yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bütün
bankaların ve sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri bulunmaktadır. Müşterilere bu çağrı
merkezlerinde pek çok soru sorulmaktadır. Bu noktada bu soruların müşterilere “Analitik
MİY” tarafından iletilmesi gerekmektedir. Çünkü "O müşteri kimdir?", "Hobileri nelerdir?",
"Evli midir, çocuğu var mıdır?", gibi davranışsal alışkanlıkların da biliniyor olması
gerekmektedir. Türkiye'de ise, Analitik MİY'e dayanmadan bu gibi sorular sorulmaktadır.
Burada Analitik MİY'den Operasyonel MİY 'e, Operasyonel MİY'den de Analitik MİY’e,
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verinin dönmesi gerekmektedir. Çünkü amaç doğru kampanyalarla doğru müşteriye
ulaşmaktır. Türkiye'de Operasyonel MİY alanında ciddi atılımlar yapılmış durumdadır. Ancak
Analitik MİY'de henüz yolun çok başında bulunulmaktadır (Ertemel, 2011, s. 78).

3.2.1. Analitik MİY’in Faydaları
Hem Operasyonel hem de Analitik MİY uygulayan işletmelerin elde edebileceği
faydalar şu şekilde sıralanabilir (Cenal, 2013, s.45):
•

Müşterileri kişiselleştirilmiş indirimlerle ödüllendirme

•
Önceki alımlara bakarak belli bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak ürün ve
hizmetleri proaktif bir şekilde sunmak
•
Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların profiline bakarak içeriği dinamik bir
şekilde kişiselleştirmek ve bu yolla satın alım hızını arttırmak
•
ayarlamak
•

Yaşam boyu değere bakarak müşteri başına pazarlama harcamalarını

Müşterinin sonraki alımını ön görmek için temas noktası birleşimlerini analiz

etmek
•
Web sitesi kullanımını daha iyi anlamak ve web tasarımlarını geliştirmek için
bireysel ziyaretçiler ve müşteri bölümlerinden faydalanmak
•
Getirilen müşteri değerine dayanarak
komisyonları ve özendirici uygulamaları kişiselleştirmek

satış

temsilcilerine

uygulanan

•
Bireysel tercihlere dayanarak özendiriciler yoluyla müşterinin şirketi
bırakmasını engellemek
•
Müşterinin geçmişini ve tercihlerini anlayan satış temsilcileri yoluyla en
yüksek değeri sağlamak

3.3. İşbirlikçi MİY
İşbirlikçi MİY ise müşteri ile ilişkilerin kurulduğu arayüzdür (Erol, 2013, s.5).
Müşteriler ile işletme arasında tam anlamıyla bir etkileşim ve koordinasyon ağının oluşmasına
imkân veren işbirlikçi MİY, web, telefon, eposta, çağrı merkezi, mağaza gibi farklı iletişim
kanallarından gelen bilgilerin değere dönüştürülmesini sağlar.
İşbirlikçi MİY’de amaç kişisel, mektup, fax, telefon, elektronik posta benzeri tüm
kanallar boyunca müşteriyle kurulan etkileşime yardımcı olmaktır. Bu yolla insanlar, süreçler
ve veriler; şirketin müşterilerini elde tutarken aynı zamanda da daha iyi hizmet sunmaları için
bir araya getirilir. İşbirlikçi müşteri ilişkileri yönetiminin şirketlere sunduğu faydalar şu
şekilde sıralanabilir (Shanmugasundaram2008, s.11; Cenal, 2013, s.29):
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•

Şirketler müşterileriyle daha etkin ve verimli bir etkileşim kurarlar.

•
Şirketler müşteri hizmetlerinde harcanan giderlerin azaltılması için web
işbirliğini oluşturabilir.
•
Entegre çağrı merkezi yoluyla birden çok kanalı içeren müşteri etkileşimine
yardımcı olur.
İşbirlikçi MİY, organizasyonel sınırlar etrafında iletişim kurmak ve işlem yapmak için
MİY teknolojilerini kullanır. Kara, deniz veya hava yoluyla gönderilen postalar, telefon veya
fax gibi geleneksel teknolojilerin kullanılabilmesine rağmen İşbirlikçi MİY genellikle
Elektronik Veri Değişimi (EDI), portallar, e-ticaret, internet üzerinden sesli iletişim (VoIP),
konferans, konuşma odaları, web oturumu ve elektronik posta gibi daha yeni teknolojilere de
uygulanmaktadır. Bu teknolojiler, şirketler ile iş ortakları veya müşteriler arasındaki veri ve
ses iletişimine izin vermektedir. Bazı MİY teknolojisi sağlayıcıları, ortak veya kanal
yönetimindeki maliyetlerin azaltılması için Ortak İlişki Yönetimi Uygulamalarını (Partner
Relationship Management - PRM) geliştirmiştir. Bu uygulamalar daha çok şirketin fonlarının
dağılımı, promosyonların plan ve kontrolü, sonuçların ölçümü için kurulmuştur. Hatta bazı
durumlarda İşbirlikçi MİY terimi bu ve benzeri teknolojilerin uygulamalarını tanımlamada
kullanılmaktadır. Bu süreçte ortak pazarlama, ürün kategorisi yönetimi, işbirlikçi ön tahmin,
ortaklaşa yeni ürün geliştirme ve ortaklaşa pazar araştırması benzeri uygulamalar kullanılır
(Buttle, 2008, s.11; Cenal, 2013, s.29).
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Uygulamalar
Bu bölümde anlatılanlarla ilgili uygulamalar hakkında bilgi edinmek amacıyla
http://www.uzaktancrmegitimi.com/3199/analitik-crm adresindeki Analitik CRM başlıklı
yazının okunması önerilmektedir.
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Uygulama Soruları
1.Analitik MİY ile Operasyonel MİY arasında nasıl bir işbirliği olmalıdır?
2.İşbirlikçi MİY’de temas noktaları hangi kanallar olabilir?
3.Ülkemizde Analitik MİY uygulamalarına neler örnek gösterilebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde MİY’in mimarisini oluşturan operasyonel, analitik ve işbirlikçi MİY
sistemleri incelenmiştir. Kısaca özetlenecek olursa operasyonel MİY; Ön Ofis ve Arka Ofis
bölümlerinden oluşmaktadır. Operasyonel MİY; işletmelerin sipariş yönetimi, tedarik zinciri
yönetimi, servis satış otomasyonu, pazarlama otomasyonu, saha servisi, mobil satış gibi
operasyonel işleyişini içermektedir. Operasyonel MİY sürecinde; müşteri veri tabanı, analitik
MİY de ise müşteri işlemleri bazında veri ambarı oluşturulur. İşbirlikçi MİY ise müşteri ile
ilişkilerin kurulduğu arayüzdür. Müşteriler ile işletme arasında tam anlamıyla bir etkileşim ve
koordinasyon ağının oluşmasına imkân veren işbirlikçi MİY, web, telefon, eposta, çağrı
merkezi, mağaza gibi farklı iletişim kanallarından gelen bilgilerin değere dönüştürülmesini
sağlar.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi analitik MİY başlığı altına girmez?

a.

Analiz çalışmaları

b.

Verilerin alınması

c.

Verilerin saklanması

d.

Veri toplama kanalları

e.

Verilerin silinmesi

2.

Hangisi MİY sisteminin üç ana unsurundan biridir?

a.

Simetrik MİY

b.

Neopolitik MİY

c.

Operasyonel MİY

d.

Egzantrik MİY

e.

Majestik MİY

3.

Hangisi arka büro unsurlarından değildir?

a.

Tedarik zinciri

b.

Satış

c.

Kurumsal kaynak planlaması

d.

İnsan kaynakları

e.

Finans

4.

Hangisi ön büro unsurlarından değildir?

a.

Pazarlama

b.

Satış

c.

Satış destek

d.

Sipariş alma

e.

Muhasebe
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5.

Hangisi mobil büro unsurlarındandır?

a.

Satış temsilcileri

b.

Muhasebeciler

c.

Finanscılar

d.

Koordinatörler

e.

Kuryeler

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
İşbirlikçi MİY’de amaç tüm kanallar boyunca müşteriyle kurulan etkileşime
yardımcı olmaktır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.

Müşteriyle kurulan etkileşimlere iletişim noktası denir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Veri akışını hızlandırmak, ortak ilişki yönetimi uygulamalarının kurulma
amaçlarındandır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.

Ortak pazarlama, işbirlikçi MİY sürecinde kullanılmaz.

a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
İşbirlikçi MİY, organizasyonel sınırlar etrafında iletişim kurmak ve işlem
yapmak için MİY teknolojilerini kullanır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)e, 5)a, 6)a, 7)b, 8)b, 9)b, 10)a
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4. MİY ÇERÇEVESİNDE MÜŞTERİ ODAKLI VE MÜŞTERİ DEĞERİ
TEMELLİ ÖRGÜT YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.

MİY Çerçevesinde Müşteri Odaklı ve Müşteri Değeri Temelli Örgüt Yapısı

4.1.

Örgütsel Kültür

4.2.

Müşteri Değeri Temelli Örgüt Yapısı

4.3.

Müşteri Değeri Temelli Örgütte Çalışanlarda Bulunması Gereken Nitelikler

4.4.

MİY’in Temel Bileşenleri

4.4.1. İnsan
4.4.2. Süreç
4.4.3. Teknoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.MİY anlayışını benimsemiş bir işletmede örgüt yapısı nasıl olmalıdır?
2.Örgütsel kültür ve MİY arasında nasıl bir etkileşim vardır?
3.MİY’in temel bileşenleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

MİY anlayışını benimsemiş bir
işletmede örgütsel kültürün
değişime ayak uydurmadaki
rolü, örgütsel yapıda değişmesi
gereken unsurlar, çalışanlarda
aranan nitelikler ve MİY’in
temel bileşenleri olan, insan,
süreç ve teknoloji açıklanacaktır.

Kazanım

MİY anlayışını
benmimsemiş bir
işletmede müşteri odaklı
bir örgüt yapısı ve
örgütsel kültür
oluşturabilmek için
nelerin değişmesi
gerektiği öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Örgütsel kültür

•

Müşteri odaklı organizasyon

•

Miy bileşenleri

•

İnsan

•

Teknoloji

•

Süreç
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Giriş
Müşteri ilişkilerine ve müşteri tatminine odaklanmış bir işletmenin örgüt kültürünün
de bu yönde olması, değil ise değişmesi zorunludur. İşletme yönetimi örgütsel kültürün
değişmesini desteklemeli, çalışanların müşteri odaklı olmaları sağlanmalıdır. Örgütsel
kültürün değişiminde en önemli aktör insandır. MİY çerçevesinde iş süreçlerinin değişmesi ve
insan unsurunun bu süreç değişikliklerine ayak uydurabilmesi önem kazanmaktadır. MİY,
çoğu zaman yanlış anlaşıldığı gibi teknolojiden ibaret değildir. MİY’de insan unsurunun hem
teknolojiyi kullanarak hayata geçirecek öğe olması hem de iş süreçlerini planlayacak unsur
olması bakımından teknolojiden daha önemli olduğunu söylemek mümkündür.
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4. MİY Çerçevesinde Müşteri Odaklı ve Müşteri Değeri Temelli
Örgüt Yapısı
MİY, yalnızca satış ve pazarlamaya ait değil, tüm şirketi ilgilendiren bir felsefedir.
Müşterilerin değerlerine odaklanılan bir yaklaşımın işletmelerde hâkim olması aslında bir
hesaplama ya da ölçüm biçiminin tercihinden ibaret değildir (Özmen, 2008, s.84). Çünkü
müşteri değeri ile birlikte yeni bir anlayış aslında işletmenin işleyişine de yansıyacaktır.
Doğal olarak da bu durum işletmenin bütün organizasyon yapısında da bir çeşit kültürel
değişimin yaşanmasını zorunlu kılar.

4.1. Örgütsel Kültür
Bir işletmenin müşteri odaklı olmayı başarmasındaki belirleyici etkenlerden en
önemlisi işletme kültürüdür. İşletme kültürü; bir organizasyonu karakterize eden tecrübeler,
hikâyeler, anekdotlar, inançlar ve normlar olarak tarif edilir (Kotler, 2000, s. 43; Aksoy, 2014,
s.52). MİY çerçevesinde işletmeye değişimi getirmek ve uygulamak için şirketi uyumlu hâle
getirmeye yönelik kültürel konuların öncelikle ele alınması gerekir (Aksoy, 2014, s.52).
Müşterilere yönelik tutumlar açısından üç tür örgütsel kültürden söz edilebilir (Odabaşı
2003, s.177; Aksoy, 2014, s.52);
i. “Müşteriye karşı küstah kibirli
ii. Müşteriye karşı rahat
iii. Müşteriye karşı tutkulu ve canlı (müşteri odaklı)”
Müşteri odaklı olabilmek için gereken kültürel değişim ancak "öğrenen örgüt”
yapısıyla söz konusu olabilir. O hâlde öncelikle yapılması gerekli iş, çalışanları ve yöneticileri
eğitmek ve bunu yaşayan bir şirket kültürü hâline getirebilmektir (Kaynak, 2004, s. 99;
Aksoy, 2014, s.52).
“Kültür, işletmenin her kademesindeki insanların davranışlarını gayri resmi olarak
yönlendirir. Yapılan araştırmalardan mükemmel işletmelerin güçlü ve açıkça tanımlamış
kültürlerinin bulunduğu saptanmıştır. İşletmenin stil ve kültürüne uygun olmayan pazarlama
stratejilerinin uygulanması çok zor olur. İçinde yaşadığımız hızlı değişim ortamında rekabette
başarılı olmak isteyen organizasyonlar için kurumsal öğrenmeyi sağlayıcı becerilerle
donatılmak önem kazanmaktadır. Öğrenen organizasyon, bilgi üretimi, temini ve üretimi
alanlarında etkin olan ve kurumsal davranışları yeni bilgi ve öngörüler çerçevesinde
dönüştüren organizasyonlardır” (Örgüt 2001, 196; Aksoy, 2014, s.53).
Bir işletmenin başarı faktörlerinden biri olarak kabul ettiğimiz kültürün, müşteri odaklı
bir kültür olarak değişim göstermesi için; üst yönetimin bu değişime katılım sağlaması ve
kararlı olması, tüm birimler arasındaki iletişimin kesintisiz sağlanması, her yönetim
kademesinin becerilerini geliştirmesi ve müşteri odaklı organizasyon ve yönetim modellerinin
benimsenmesinin sağlanmasına bağlıdır (Tek 1999, s. 22; Aksoy, 2014, s.53).
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Müşteri odaklı bir yönetim kültürü işletmenin başarısı için önem taşıyan bir unsurdur.
Müşteri odaklı bir işletme kültürüne sahip olmak ve öğrenen örgüt için değişim yönetimi
süreci zorunludur. Değişim yönetimi şu özelliklerin farkında olmayı zorunlu kılar (Odabaşı
2003, s. 193; Aksoy, 2014, s.53).
i. “Değişim sürekli bir süreçtir ve yöneticiler bu değişimlerle sürekli bağlantılı
olmalıdırlar.
ii. Değişimle yaşamak zorunda olan bireyler, değişim sürecinde rol almalıdır.
iii. Yeni vizyon belirleme müşteriye hizmet sonuçları, amaçları, müşteri ilişkilerinin
şimdiki durumda yürütülmesini basitleştirmeyi ve geliştirmeyi gerekli kılmaktadır.”
Müşterilerle ilişkilerin ve süreçlerin anlaşılması, hangi süreçlerin gelecekte değişmesi
gerektiğinin belirlenmesi, değişimlerin uygulanması ve başarılı değişim uygulamalarının
değerlendirilmesi adımları, müşteri odaklı değişimin adımları olarak tanımlanmaktadır
(Aksoy,2014, s.54).

4.2. Müşteri Değeri Temelli Örgüt Yapısı
Klasik organizasyon yapısında ürün ya da marka yöneticileri sorumlu oldukları marka
ya da ürünün sorumluluğunu taşırlar (Özmen, 2008, s.85). Ürün ya da marka ile ilgili tüm
işleyişin başında bulunan bu yöneticiler reklâm ajansları, üretim, araştırma ve geliştirme, satış
gücü gibi birimlerin marka ya da ürünün işleyişi ile ilgili faaliyetlerinin bir bütün hâlinde
işleyişinden sorumludurlar. Yani her bir ürün ya da marka yöneticisi sorumlu olduğu birimin
tüm faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar. Aslında bu sistem bugün de pek çok işletme
tarafından uygulanmaktadır. Ancak müşteri odaklılık anlayışının önem kazanması ve
müşterinin işletme için bir varlık olarak görülmeye başlanmasıyla birlikte ürün ya da marka
temeline göre oluşturulan organizasyon yapısı da yerini müşteri temelli organizasyon yapısına
bırakmak zorunda kalmaktadır. Organizasyonun ürün ya da marka temeline göre
oluşturulması durumunda müşteri karlılığı hedefine göre hareket edebilmek neredeyse
olanaksızdır. Çünkü farklı ürünlerden sorumlu olan yöneticilerin her birinin aynı müşterileri
kendi ürünlerine göre dikkate almaları durumunda işletmenin müşteriyi bir bütün olarak
karlılığına göre değerlendirmesi çok zordur. Örneğin bir üründen çok sık satın alan çok iyi bir
müşteri aynı işletmenin bir başka ürününe göre kötü bir müşteri olabilir. Böyle bir durumda
farklı ürünler arasında aynı müşteri bakımından farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Oysa
müşteri yönetiminin uygulanması durumunda, işletmenin kendisine sunduğu mal ya da
hizmetler bakımından müşterinin karlılığı ya da ömür boyu değeri hesaplanır ve çıkan sonuca
göre müşterinin değeri belirlenir. Örneğin aynı otomobil şirketinin bir markasından bir üst
markaya geçmesi durumunda bu müşterinin davranışı müşteri değerine göre şekillenen bir
anlayışta arzulanan bir harekettir (Özmen, 2008, s.85). Diğer yandan marka temelli bir
anlayışın hâkim olması durumunda müşterisini kaybeden bir marka ile diğer marka arasında
aynı şirkette olmalarına rağmen olumsuzluk yaşanması söz konusu olabilir. Yani müşteri
yönetimi sisteminde bir müşterinin işletmenin tüm ürünleri bakımından sergilediği durum
görülebilir. Oysa ürün yönetiminde tek bir ürüne odaklanılması dar kapsamlı bir bakış
anlamına gelecektir. Genellikle, her bir ürün ya da marka yöneticisi müşterinin kendi
ürününden ne kadar aldığını bilir, yani kendi sorumlu olduğu ürüne göre nasıl bir müşteri
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olduğunu bilir, ancak müşterinin işletmenin tamamı bakımından ne kadar değeri olduğunu,
işletmenin müşteriden ne kadar pay aldığını bilemez (Gupta ve Lehmann, 2005, s.138;
Özmen, 2008, s.84). Bu bilgi eksikliği pek çok olası sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.
Örneğin, işletme bu yüzden büyük olasılıkla çapraz satış fırsatını kullanamaz. Müşteri bir
ürün için çok iyi müşteri durumunda olabilir, ancak diğer yandan işletme tarafından kendisine
sunulmakta olan tüm ürünler göz önünde bulundurulduğunda işletme bu müşteriye mal ya da
hizmet sunuyor olmakla zarar ediyor dahi olabilir (Özmen, 2008, s.85).
İşletmenin organizasyon yapısı müşteri temelli olarak farklı biçimlerde oluşturulabilir.
Bu konudaki karar verilirken müşterilerin işletmenin sunduğu mal ya da hizmetlerle ilgili
olarak nasıl davrandıklarına bakmak gerekir. Örneğin istekleri, gereksinimleri ve satın alma
davranışları bakımından homojen bir yapıya sahip olan müşteriler işletmenin gerçekleştirdiği
müşteri edinme, müşteri tutma ve ilave satış programlarına farklı tepkiler gösteriyor
olabilirler. Böyle bir durumda bir pazarlama yöneticisinin idaresi altında müşteri edinme,
müşteri tutma ve ilave satış bölümleri oluşturularak her birinden sorumlu yöneticiler
görevlendirilebilir. Bu organizasyon yapısı ile müşteri edinme yöneticisi müşteri edinme
aşamasında hedeflenen ve kazanılmaya çalışılan olası müşterilerle ilgili olarak
gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacaktır. Aynı şekilde
müşteri tutma ve ilave satış birimlerinin yöneticileri de kendi birimlerinin amaçları
doğrultusunda çalışacaklardır. Bu anlayışta müşteriler müşteri gurupları olarak hatta bireysel
olarak yaşam süreçleri boyunca işletme tarafından izlenmiş olacaklar ve ömür boyu
değerlerinin yükseltilmesi amacı doğrultusunda hareket edilmiş olacaktır (Özmen, 2008,
s.85).
Ortak özelliklerine göre oluşturulmuş, farklı homojen müşteri guruplarını yönetmekle
sorumlu olan müşteri geliştirme guruplarından oluşmuş organizasyon yapısı bir diğer tercih
olabilir. Bu organizasyon yapısında her bir yönetim gurubu yukarıda belirtilmiş olan müşteri
edinme, tutma ve ilave satış gibi farklı işlevleri kendi içinde yerine getirmek üzere
oluşturulur. Böylelikle her bir müşteri gurubuna odaklanma sağlanmış olur ve işletme için
kaynakların ölçek ekonomisine göre kullanımı da gerçekleşir. Bu müşteri geliştirme
takımlarının her birinde pazarlama, muhasebe, araştırma ve geliştirme, müşteri hizmetleri gibi
bölümlerden temsilciler bulunmalı ve her bir takım işlevler bazında da müşteri guruplarına
göre uzmanlaşmalıdır. Her bir müşteri gurubunun kendi alanındaki işleyişinden ilgili temsilci
sorumlu olur. Ancak bu organizasyon yapısının tercih edilmesi durumunda müşteri edinme,
tutma ve ilave satış hedeflerinin tek bir takımın kontrolüne verilmiş olması bu üç önemli
hedefe odaklanırken bazı sorunların çıkmasına neden olabilir (Özmen, 2008, s.86).
Müşteri değeri temelli olarak seçilen bir müşteri yönetimi organizasyonu aynı
zamanda işletmenin bütününde buna uygun bir organizasyon yapısıyla desteklenmelidir. Yani
işletmenin diğer işlevlerinin de bu yapı doğrultusunda oluşturulması gereklidir. Örneğin
müşteri bilgilerinin müşteri değeri yönetiminde çok önemli olduğu düşünülecek olursa, veri
tabanlarının ve bunların yönetiminin müşteri davranışlarının zamanında ve doğru olarak
izlenmesi ve ileriye dönük kestirimlerin eksiksiz biçimde yapılmasını sağlayacak biçimde
organize edilmesi gerekmektedir (Özmen, 2008, s.86). İşletmenin teknolojik altyapısının ve
bilgi yönetiminin müşteri kârlılığı amacına hizmet edecek doğrultuda oluşturulması
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gereklidir. Öte yandan işletmenin muhasebe ve finans bölümü yapacağı muhasebe kayıt ve
finansal hesaplamalarında müşteri değeri anlayışını temel almalıdır. Hesaplanacak olan
müşteri değeri ile birlikte başka finansal hesaplamalar da yapılır ve müşteri değerinin
işletmenin sahip olduğu piyasa değeri ya da hisse değeri ile ilişkilendirilmesi gerekir. Müşteri
değerinde ortaya çıkacak olan değişimlerin finansal boyutunun zaman içinde izlenmesi
gerekir. Bu durum bazı yeni finansal rapor ve tabloların hazırlanması gerektirebilir. Örneğin
nakit akışlarının izlendiği nakit akım tabloları gibi müşteri değerinin izlenmesi amacıyla
müşteri değeri akım tabloları hazırlanabilir. Yani müşteri değeri anlayışıyla birlikte muhasebe
ve finans bölümlerinde hem personelin bakış açılarında hem de bu kişilerin kullandıkları
muhasebe araçlarında bazı değişimler olacaktır. İşletme içinde pazarlama ile ilgili olarak
pazar araştırması yapan bir birim de bulunabilir. Bu birimin müşterilerle ilgili hangi bilgilerin
müşterinin değerinin arttırılmasına yardımcı olacağını doğru tespit etmiş olması gereklidir.
Müşteri özelliklerini sürekli olarak takip etmekte olan bu birimin müşterilerin işletmeye olan
bağlılıklarını, yakınlıklarını takip ederek, bu müşterilerin ileriye dönük olarak sürekli
müşteriler durumuna getirilmeleri kararının verilmesinde gerekli bilgileri sunması gereklidir.
İşletmenin araştırma-geliştirme ve ürün geliştirme gibi bölümlerinin müşterilerin yaşam
süreçleri boyunca elde tutulmaları ve ilave ya da üst satışlarla karlılıklarının arttırılması
amacıyla ürün geliştirme kararlarını vermeleri gerekir. Dolayısıyla bu karar verilirken müşteri
değeri yönetiminden sorumlu bölümlerle birlikte hareket etmek gerekecektir (Özmen, 2008,
s.87).

4.3. Müşteri Değeri Temelli Örgütte Çalışanlarda Bulunması Gereken
Nitelikler
Müşteri değeri temelli anlayışı uygulamaya geçirecek olan çalışanların bu doğrultuda
sahip olmaları gereken niteliklere genel olarak bakmak gerekirse hem bireysel olarak hem
bireylerin çalıştıkları bölümler bazında sahip olmaları gereken nitelikler; teknik, analitik,
sentezleyici, tasarım ve iletişim ve etkileşim alt başlıkları altında incelenebilir (Özmen, 2008,
s.87).
Teknik nitelikler işletmenin sahip olması gereken veri tabanlarını uygun biçimde
yönetebilmeyi ve bu veri tabanlarında bulunan verileri kullanarak müşteri davranışlarını
doğru biçimde takip ederek, kestirimler yapabilmeyi gerektirir. Günümüzde özellikle büyük
perakendeciler gibi işletmeler çok büyük ve farklı veri tabanlarını kullanmaktadırlar. Bu gibi
çok büyük verilerin bulunduğu veri ambarlarını bir bütünlük içinde kullanabilmek aynı
zamanda işletmenin muhasebe ve finans bölümlerinin de müşteri değeri amacı doğrultusunda
hareket edebilmesini kolaylaştıracaktır (Özmen, 2008, s.87).
Analitik nitelikler müşterilerle ilgili verileri işletmenin pazarlama çabaları
doğrultusunda kullanabilecek şekle dönüştürebilme yeterliliğidir. Yani verilerle ortaya
çıkacak sonuçları müşteri edinme, müşteri tutma, ilave satış gibi faaliyetlerin sonuçlarını
görecek ve değerlendirecek biçimde analiz edebilmektir. Böylelikle eldeki verilerden
hareketle müşteri değeri oluşturma amacına ulaşılıp ulaşılmadığı ve etkinliği ölçülebilir. Bu
yeterliğe sahip olunması durumunda müşterilerle ilgili sahip olunan verilerin analiziyle
pazarlama, finans ve yönetim bilgi sistemi gibi farklı alanların gerek duyacakları ileri düzeyde
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analizler yapılabilir. Şüphesiz ki bu nitelik müşteri değeri kavramının tüm işletmeyi
ilgilendiren bir anlayış olduğunu kavramış, bu doğrultuda derin analizler yapabilen
çalışanların sahip olması gereken bir özelliktir. Bu çalışanlar, müşteriler ya da müşteri
guruplarını farklılıklarına göre çok iyi tanıyan bunun için de gerekli bilgilere ulaşıp bunları
doğru biçimde kullanabilen kişilerdir (Özmen, 2008, s.88).
Analitik özellikler her ne kadar önemli olsa da, müşteri değeri doğrultusunda hareket
ederken, bu yaklaşıma göre biçimlendirilmiş organizasyon yapısı bir bütün olarak hareket
edebilmelidir. Sentezleyicilik, işletmenin bir bütün olarak, organizasyon yapısı içinde
anlaşmazlıklar ya da çatışmalar çıkmadan müşteri karlılığının arttırılması amacına göre
hareket etmesini sağlayan niteliktir. İşletme için müşteri bir varlık olarak çok değerlidir,
ancak bu müşterilere mal ya da hizmet satma amacı da asla göz ardı edilmemelidir. Yani bir
yandan yönetilmesi gereken müşteri portföyü ya da tabanı söz konusu iken, diğer yandan da
yönetilmesi gereken bir ürün portföyü vardır. Özellikle araştırma ve geliştirmenin ya da ürün
geliştirmenin büyük önem kazandığı türden ürünlerin söz konusu olduğu sektörlerde,
mühendislik ya da ürün geliştirme gibi bölümlerle diğer bölümler arasında müşteri değeri
yönetimi anlayışı doğrultusunda uygun sentezin sağlanmasında bazen sorunlar
yaşanabilmektedir. Bu gibi sorunlar ancak işletme amaçlarını daha yüksek bir noktadan
sentezleyici bir bakış açısıyla görebilen ve müşteri değeri kavramının ortaya çıkarmış olduğu
değişimi kavramış yöneticiler tarafından ortadan kaldırılabilir. Aslında bu değişim, aynı
zamanda araştırma ve geliştirme ya da ürün geliştirme gibi bölümlerin de bir değişim
yaşamakta olduğu anlamına gelmektedir (Özmen, 2008, s.88).
Teknik ve analitik niteliklerin gerekli girdileri sunması ve sentezleyici niteliğin
uygulanması gereken hareket kalıbını belirlemesi ile birlikte, tasarım niteliğinin pazarlama
karmasını müşteri değeri hedefine uygun bir bütün hâlinde belirlemesi gerekir. Fiyatlama,
tutundurma, pazarlama kanalı, iletişim, ürün politikaları gibi karar verilmesi gereken alanlarda
bireysel müşterilerin ya da müşteri gruplarının davranışları dikkate alınarak hareket
edilmelidir (Özmen, 2008, s.89).
Müşteri değeri temeline göre hareket edilmesi iletişim ve etkileşim niteliklerini çok
önemli gereklilikler durumuna getirmiştir. Özellikle yeni müşterilerin edinilmesi ve daha
sonra bunların sürekli müşteriler olarak elde tutulması amacına ulaşmak için uygun iletişim
tekniklerinin kullanılması ve etkileşime dayalı bir ilişki kurulmalıdır. Gerektiğinde çok farklı
alt gruplara göre farklı iletişim stratejileri oluşturulabilmeli, her bir müşteri grubuna uygun
mesajlarla hem müşteri edinme, hem müşteri tutma, hem de ilave satışlar aşamalarında
ulaşılabilinmelidir. Müşteri değerinin arttırılmasının temel amaç olduğu bir anlayışta, bu
müşterinin tanınması çok önemlidir ve bunun için de etkileşime dayalı bir ilişki gereklidir
(Özmen, 2008, s.89).

4.4. MİY’in Temel Bileşenleri
MİY standart olarak insan, iş süreçleri ve teknoloji bileşenlerinden oluşmaktadır. MİY
bileşenlerine, MİY’in kapsamı açısından bakıldığında, bileşenlerin yapıdaki yerleri aşağıdaki
gibidir (Akça, 2007; Erol, 2013, s.6):
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İnsan → Operasyonel MİY, işbirlikçi MİY
Süreç → Operasyonel MİY, işbirlikçi MİY

Teknoloji → Operasyonel MİY, Analitik MİY, işbirlikçi MİY’dir (Akça, 2007).
MİY’in işletme kültürü olarak benimsetilmesinde ve teknolojik altyapıların MİY ile
kullanılabilmesinde insan faktörünün önemi tartışılmaz bir gerçektir. MİY’in temel üç
unsurunu oluşturan insan, süreçler ve teknoloji yapılanmasında insan unsurunu oluşturan
işletme personeli müşterinin istek ve beklentilerini çok iyi anlayabilir ve onlara beklentilerin
ötesinde hizmet sunabilir. Süreç unsuru ile müşterilerin istek ve beklentilerine göre şekillenen
talepleri müşteri odaklı bir işletme anlayışı ile dedeğerlendirilir. Teknoloji unsuru ile de
müşterilerin istek ve beklentilerinin ne olduğu ve ne olabileceği tespit edilerek işletmenin
müşterilerin istek ve beklentilerine göre hizmet sunacağı yapılanmanın hızlı bir şekilde
oluşturulabilmesi sağlanmaktadır (Çetiner, 2012, s.40).

4.4.1. İnsan
MİY projelerinin başarısız olmasının en büyük nedenlerinden biri, değişim sürecinde
insan faktörünün rolünü işletmenin anlamamasıdır (Menekşe 2000, 23; Aksoy, 2014, s.54).
Müşteri ilişkileri yönetimini başarılı bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler, kaliteli ve yetkin
çalışanları işletmelerine almalıdırlar. Müşterilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için, iyi
eğitimli ve dürüst çalışanlar işletmeye kazandırılmalıdır. İşletmede insan kaynaklarını başarılı
ve etkili bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler, müşterilerine yönelik yapmış oldukları
ödüllendirme programlarını, işletme çalışanlarına da uygulamaları gerekmektedir. Bu
bağlamda, işletme çalışanlarına müşteri gibi davranmak ve onları uzun dönemde işletmede
tutmaya çalışmak, etkili ve önemli bir yönetim uygulamasıdır (Gel, 2007: 78; Yıldırım, 2012,
s. 14).
Müşteri merkezli bir işletmenin çalışanlarının, müşterileri tanıyabileceği geniş bir
arayüzü vardır. Bu işletmede çalışanlar, müşterileri yeni ürünler, destek sistemleri ve her iki
taraf için de yararlı olabilecek yöntemler üzerinde iş birliği yapmaya davet edebilirler.
İşletmede çalışan personele, müşteri taleplerini anında ve tam olarak karşılayabilmeleri için,
gereken yetki verilmelidir. İşletme çalışanlarına verilen bu yetki sayesinde, çalışanlar aynı
zamanda sorunlar ortaya çıkmadan önce bu sorunları ortadan kaldırabilme yeteneğine de
sahip olmaktadırlar (Acuner, 2001: 65; Yıldırım, 2012, s. 14).

4.4.2. Süreç
“Süreç, bir girdiyle başlayan (iç veya dış müşteriden gelen bir talep, bilgi veya
hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak amaçlanan bir çıktı (ürün veya hizmet) üreten
birbiriyle bağlantılı adımlar, işlemler dizisidir (Aksoy, 2014, s.56). MİY sürecini ise, müşteri
temas noktalarında MİY bakış açısıyla geliştirilmiş veya iyileştirilmiş olan iş süreçleri olarak
tanımlamak mümkündür” (Gel 2003, 104; Aksoy, 2014, s.56). Giderek küreselleşen ve
rekabetin her alanında çok yaygın olduğu dünyamızda, müşteri memnuniyetini sağlamanın ve
dahası sadık müşteriler yaratmanın önemi herkesçe bilinmektedir. Müşteriye sunulan her mal
veya hizmet istek ve beklentilerine uygun ve firma için az maliyetli şekilde çalıştırmak için,
süreci incelemek gerekmektedir (Aksoy, 2014, s.56)
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“MİY’i uygulamaya karar veren işletmeler, işlevsel rollerin değişimiyle birlikte
süreçleri de değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Geleneksel olarak ürün ve hizmet odaklı
geliştirilen ve fonksiyonel olarak birbirinden ayrılmış süreçlerin müşteri odaklı olarak ve
müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmeyi sağlayacak şekilde yeniden ele alınması gerekmektedir.
İşletme içinde pazarlama, satış, servis gibi müşteri ile yüz yüze olmak durumunda olan
fonksiyonların süreçleri birbirinden ayrı olarak işlese dahi, müşteriler bunu görmez veya
görmek istemez. Müşteri karşısında tek bir işletme görür ve departmanlar arasındaki işleyiş ve
bilgi kopuklukları ile baş etmek bir müşterinin isteyeceği son şeydir” (Gel 2003, 104 – 107;
Aksoy, 2014, s.56).
Süreçlerin tekrardan dizaynı konusunda deneyimli yürütücülerin gereken özeni
göstermemesi, işletme çapında kapsamlı olarak satış süreçlerinin dizaynı konusunda vizyon
geliştirilmesi için gereken zamanın ayrılmaması, önemsiz taktik değişiklikleri üzerinde vakit
kaybedilmesi ve süreçlerin nasıl işlediğinin net olarak bilinmemesi, süreçlerin satın alınan
teknolojiye uydurmaya çalışmak, süreçlere bu sistemi kullanacak insandan daha çok değer
vermek ve satış süreçlerinin otomasyonunun bir finans ve pazarlama departmanındaki ile aynı
olacağını düşünmek, MİY uygulamasında süreçlerle ilgili yapılan en yaygın hatalardır
(Aksoy, 2014, s.57).
“Günümüzde, işletmeler artan bir trend ile birbirine ekli süreçler etrafında
yönetilmektedir. Süreç sahipleri adı verilen yeni idari roller belirlenmiş durumdadır. Bu
müdürler, sınırlı bir departman olmaksızın tüm ölçüm, iyileştirme ve yeniden tasarım gibi
konulardan sorumlulardır” (Hammer, 2003, s.84; Aksoy, 2014, s.57). MİY’de süreçlerin
doğru tanımlanması ve süreçlerin doğru yönetilmesi MİY’den beklenen faydanın artmasını
sağlayacaktır.

4.4.3. Teknoloji
Teknolojiyi genel olarak girdileri çıktılara çevirmeye yarayan fiziki ve fikri araçlar
topluluğu olarak tanımlamak mümkündür (Aksoy, 2014, s.57). Postmodern anlayış içerişinde
farklı kültürlerin, detayların, farklı ve sonsuz düşünce temellerine dayalı taleplerin geçerli
olduğu bir kitle söz konusudur. Bu da sonsuz sayıda müşteri talebini yani ürün çeşitliliğini
beraberinde getirmekte ve müşteri odaklılığı ön plana çıkarmaktadır. Bugün özellikle, müşteri
taleplerini karşılayabilmek için MİY ve birebir pazarlama uygulamasına geçen işletmelerin
sayılarının artmasının nedeni bunu gerçekleştirebilecek teknolojiye sahip olabilmeleridir.
Teknoloji sayesinde raporlama, analiz ve tahmin yapılabilmektedir (Aksoy, 2014, s.57).
MİY’in temel felsefesi bir bakkalın tanıdığı şekilde müşteriyi tanımak, takip etmek ve
ona uygun ürün üretebilmektedir. MİY’den önce işletmelerin elinde milyonlarca, milyarlarca
birbirinden bağımsız müşteri işlemi mevcuttu. Bunları yorumlayacak teknoloji (donanım, veri
tabanı yazılım ve sorgulama- analiz yazılımları) kullanılmıyordu. Daha önce, az sayıda
müşteriyle bire-bir ilişkiler şahsi olarak kullanılabilirken, fazla sayıda müşteri ile benzer
ilişkiler kurabilmenin imkânı yoktu. MİY’in önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır (Aksoy,
2014, s.58).
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Bilişim araçlarındaki gelişmeler sayesinde bunu gerçekleştirmek de artık daha kolay
olmaktadır. MİY tamamen otomatize edilebilmektedir. Siebel ve Generix gibi bu konuda
oldukça yüksek performanslı yazılımlar piyasaya süren işletmeler vardır. Sürekli gelişen
teknolojiler ve ortaya çıkan birçok uygulama göz önüne alındığında bir şirket için MİY
yazılımının seçilmesi kolay olmayacaktır.
Bir MİY yazılımı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar mevcuttur:
•
MİY yazılımı, aktivitelerinin planlanmasını ve çalışanlara görev atanmasını
sağlayabilmelidir.
•
Pazarlama materyalleri
bilgilendirilebilmesi gerekir.

konusunda

satış

ekiplerinin

otomatik

olarak

•
Ayrıca pazarlama faaliyetlerinde ortaya çıkan maliyetler takip edilebilmeli ve
yeni bir müşteri kazanmanın şirkete maliyeti ve getirisi izlenebilmelidir.
•
İnternet, telefon ve diğer kanallardan başvuran müşteriler bir veri tabanında
kaydedilebilmeli ve ilgili satış ekibine yönlendirilebilmelidir.
•
Satış ekiplerinin yürütmesi gereken temel satış aktivitelerinin planlanabilmesi,
denetlenebilmesi ve işletmenin farklı müşteri grupları için uyguladığı satış prosedürlerinin
tanımlanabilmesi gerekir (Aksoy, 2014, s.58).
•
Müşteri bilgilerinin takibi, görev atama gibi sürekli olarak gerçekleştirilen
işlerin otomatikleştirilmesi veya yardımcı araçlarla kolaylaştırılması ile satış personelinin
zamanını daha verimli kullanmasının sağlanabilmesi gerekir. Bu şekilde hem satış döngüsü
kısalacak hem de satış harcamaları düşecektir.
•
Müşterilerin satın alma alışkanlıkları ve ürünlere dair görüşlerinin toplanması
ve analizi sağlanmalıdır.
•
Geçmiş dönem bilgileri ve etken olabilecek diğer faktörlere bağlı olarak satış
eğilimleri konuşunda tahminler yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.
•
Müşteri bilgilerinin tek bir veri tabanında tutularak, müşteri ile kontağı olan
tüm çalışanların ortak müşteri bilgilerine ulaşabilmesi sağlanmalıdır (Aksoy, 2014, s.58).
•
Finansman, muhasebe veya servis kayıtlarının takibinde kullanılan diğer iş
uygulamaları ile entegre olmalıdır.
•
Web tabanlı olarak çalışabilmeli, artan kullanıcı sayısına bağlı olarak kapasitesi
artırılabilmelidir.
•
Değişen iş ihtiyaçlarına bağlı olarak, ekranlara ve raporlamalarda değişiklikler
kolaylıkla yapılabilmelidir.
•
Sahada çalışan satış ekipleri, GPRS ve sms gibi mobil teknolojileri kullanarak,
akıllı telefon ve notebook gibi farklı uçbirimler üzerinden kullanılabilmelidir (Aksoy, 2014,
s.59).
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Uygulamalar
CRM söz konusu olduğunda hemen herkes teknolojiyi öne çıkarır. Oysa gerçek
dağılım şu şekildedir:

Teknoloji %20
Süreç %30
İnsan %50
CRM’de 2000 yılına gelene kadar projelerin büyük çoğunluğunun başarısız olmasının
nedeni, teknolojinin her sorunu çözeceği yanılgısıydı.
Kaynak: http://ugurozmen.com/cem/turkiyede-ilk-defa
65

Uygulama Soruları
1.Müşteri odaklı örgüt kültürüne sahip olduğunu düşündüğünüz işletmeler hangilerdir?
2.Müşteri odaklı örgüt olabilmek için nasıl bir örgüt yapısı gereklidir?
3.MİY’nin en önemli unsuru teknoloji midir?

66

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MİY anlayışını benimsemiş bir işletmede örgütsel kültürün değişime ayak
uydurmadaki rolü, örgütsel yapıda değişmesi gereken unsurlar, çalışanlarda aranan nitelikler
ve MİY’in temel bileşenleri olan, insan, süreç ve teknoloji açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Müşteri odaklı bir kültür oluşturmak için hangisi gerekli değildir?

a.

Yönetimin katkı sağlaması

b.

Müşterilerin katkı sağlaması

c.

Yönetimin kararlı olması

d.

Kesintisiz iletişimin sağlanması

e.

Yönetimin becerilerini geliştirmesi

2.

Hangisi başarılı bir değişim için farkında olunması gerekenlerden değildir?

a.

Değişimin sürekli bir süreç olduğu

b.

Değişimin kaçınılmaz olduğu

c.

Değişimle yaşamak zorunda olanların rol alması gerektiği

d.

Yöneticilerin değişimlerle sürekli bağlantılı olmaları

e.

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesini basitleştirmeyi gerekli kıldığı

3.

Hangisi müşteri odaklı değişimin adımlarından değildir?

a.

Müşterilerle ilişkilerin ve süreçlerin anlaşılması

b.

Hangi süreçlerin gelecekte değişmesi gerektiğinin belirlenmesi

c.

Değişimlerin uygulanması

d.

Başarılı değişim uygulamalarının değerlendirilmesi

e.

Başarısız adımların yeniden denenmesi

4.
değildir?

Hangisi marka yöneticilerinin işleyişinden sorumlu oldukları bir unsur

a.

Reklam ajansları

b.

Üretim

c.

Ar-Ge

d.

Satış gücü

e.

Finans
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5.

Hangisi MİY 'in temel felsefelerinden değildir?

a.

Müşteriyi tanımak

b.

Müşteriyi takip etmek

c.

Müşteriyi yönlendirmek

d.

Müşteriye uygun ürün hazırlayabilmek

e.

Müşteriyle bağlantı içinde olmak

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Müşteri ilişkilerine ve müşteri tatminine odaklanmış bir işletmenin örgüt
kültürünün de bu yönde olması zorunlu değildir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.

MİY, satış ve pazarlamaya ait , tüm şirketi ilgilendirmeyen bir felsefedir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Bir işletmenin müşteri odaklı olmayı başarmasındaki belirleyici etkenlerden en
önemlisi işletme kültürüdür.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Müşteri odaklı olabilmek için gereken kültürel değişim ancak "öğreten örgüt”
yapısıyla söz konusu olabilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
Yapılan araştırmalardan mükemmel işletmelerin güçlü ve açıkça tanımlamış
kültürlerinin bulunduğu saptanmıştır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)e, 4)e, 5)c, 6)b, 7)b, 8)a, 9)a, 10)a
69

5. İLİŞKİ KAVRAMI VE İLİŞKİ KALİTESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.İlişki Kavramı ve İlişki Kalitesi
5.1.İlişki Kavramı
5.2.İlişkide Meydana Gelen Değişimler
5.3.İlişki Yapıtaşları
5.3.1.Güven
5.3.1.1.Güvene Dayalı Bir İlişkinin Faydaları
5.3.1.2.Güven Oluşumuna Katkı Sağlayan Faktörler
5.3.2. Taahhüt
5.4.İlişki Kalitesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
İşletmeleri ve müşterileri ilişki kurmaya ve sürdürmeye veya tam tersi şekilde
davranmaya iten sebepler nelerdir?
•

İlişki kalitesinin bileşenleri nelerdir?

•

İlişki zaman içinde hangi aşamalardan geçer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İlişki, güven, taahhüt, ve
ilişki kalitesi kavramlarına
değinilecektir.

İlişkinin tanımı, başarılı
ilişkilerin özellikleri, ilişkide
güven ve tahhüdün önemi
üzerinde durulacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İlişki

•

Güven

•

Taahhüt

•

İlişki kalitesi
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Giriş
Müşterilerle oluşturulacak güçlübir ilişki işletmeye rekabet avantajı sağlar. Müşteriyle
ilişkinin gelecekte devam edip etmeyeceğinin belirleyicisi ise ilişknin kalitesidir. Alıcı ve
satıcı etkileşimleri, ilişkisel çevrede veya geçmişte yaşanan davranış ve algılamalarla ortaya
çıkar. Alıcı ve satıcı arasındaki yüksek ilişki kalitesinin temelinde her iki tarafın uzun
dönemde sağladığı karşılıklı fayda vardır.
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5. İlişki Kavramı ve İlişki Kalitesi
Müşteri ilişkileri yönetiminin İngilizce karşılığı olan CRM de “R” harfi ya da
“relationship” kelimesi ilişkiyi ifade eder. Bu ilişki kelimesi ile kastedilen iki birey arasındaki
ilişki değil, müşteri ve tedarikçi arasındaki ilişkidir. İlişki kalitesi ise bir ilişkinin müşteri
ihtiyaçlarını karşılama derecesidir. İlişkinin kalitesinin göstergesi ise güven ve taahhüttür.

5.1. İlişki Kavramı
İşletmenin müşterileri ve diğer çevresi ile yürüttüğü ilişkilerin kalitesli olması,
işletmeye, diğer işletmelerin kolayca taklit edemeyeceği üstünlükte değerlere sahip olma
imkânı verir (Selvi, 2007, s.102) Müşteri ve tedarikçi arasındaki ilişkinin özelliği interaktif
olmasıdır. Diğer bir ifadeyle marketten bir defa kireç sökücü almak durumunda bir ilişki söz
konusu olmaz. İkili ilişkilerde iki taraf arasındaki zaman içindeki bu etkileşimi vurgulayarak
“ilişki”yi tanımlayacak olursak, “ilişki, iki kişi arasında zaman içinde meydana gelen bir seri
interaktif anlar dizisidir” (Buttle, 2009, s.27).
İnteraktif anlar ile kastedilen ise şudur: Yaşanan anların zaman bakımından bir
başlangıcı ve sonu vardır ve kişiler bu olayları isimlendirebilir. Bir satış temsilcisi ile müşteri
arasındaki ilişkide meydana gelen her bir anı tanımlamak mümkündür. Örneğin, satın almanın
gerçekleştiği an, ürün hakkında bilgi toplandığı an, satış ziyaretinin yapıldığı an, pazarlık
unsurlarının tartışıldığı an, itirazları karşılama anı veya restoranda yenen bir öğle yemeği anı
gibi (Buttle, 2009, s.27).
Yaşanan her bir anda bir seri etkileşim olur. Etkileşim, bir eylemi ve eyleme verilen
tepkiyi içerir. Yaşanan her anda her iki taraf da birbirine göre hareket eder ve birbirleri ile
etkileşime girer. Her an, konuşmalar, eylemler ve beden dili gibi bir seri iletişim
davranışından oluşur. Bununla birlikte bazı uzmanlar bu tanımlamanın eksik olduğunu
duyguların da bu etkileşimde söz konusu olduğuna vurgu yaparlar (Buttle, 2009, s.27; Barnes,
2000).
Benzer şekilde, bir ilişkinin söz konusu olabilmesi için taraflar arasında birinin
diğerine bağımlı olması veya karşılıklı bağımlılık olması gerekir. Bir müşteri herhangi bir
anda herhangi bir kafeden kahve satın aldığında bu bir ilişki değildir, bir işlemdir. Ancak
müşterinin kafenin atmosferini, kahvenin tadını, kahveyi sunan baristayı sevdiği için tekrar
tekrar bu kafeye gelmesi durumunda ilişkiden söz edilebilir. Bu örnekte, müşterinin kafeye
bağımlılığı söz konusudur ancak karşılıklı bağımlılık sözkonusu değildir. Bu nedenle,
ilişkinin tarafları, aralarında bir ilişki olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahip
olabilirler. Örneğin, uluslararası/çok uluslu bir örgütün satın almadan sorumlu personeli
tedarikçileri ile arasındaki ilişkinin işlemsel (münferit) olduğunu düşünürken tedarikçiler çok
uluslu müşterileri ile ilişki inşa etmeye başladıklarını düşünebilirler (Buttle, 2009, s.28).
Özetle, ilişki sosyal bir süreçtir. Eğer insanlar bir ilişkinin varlığına inanır ve ona göre
hareket ederlerse bir ilişki var denebilir. Bu durumda ilişki tek taraflı olabileceği gibi
karşılıklı da olabilir. Diğer bir ifadeyle ilişkinin sadece bir tarafı veya her iki tarafı bir
ilişkileri olduğuna inanabilir.
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5.2. İlişkide Meydana Gelen Değişimler
İlişkiler zaman içinde değişir. Taraflar birbirine yakınlaşır veya uzaklaşır. Etkileşimlerin
sıklığı artar veya azalır. İlişki geliştiği için yaşanılan anların sayısı ve çeşitliliği ve her bir
andaki etkileşimler oldukça değişkenlik gösterebilir. Dwyer et.al., (1987) müşteri ile tedarikçi
arasındaki ilişkinin beş fazdan oluştuğunu ifade etmiştir (Buttle, 2009, s.28):
1.

Farkındalık

2.

Keşif

3.

Açılım

4.

Taahhüt

5.

Tasfiye
Şekil 4: Öğrenme İlişkisi Süreci

Farkındalık: Bu aşamada taraflar birbirlerini uygun ilişki partnerleri olarak tanımlar.
Keşif: Bu aşama ilişki için deneme dönemidir. İlişkinin tarafları, diğerinin hedefe
uygunluğunu, dürüstlüğünü ve performans kabiliyetini belirleme çabası içinde araştırma ve
deneme faaliyetleri yürütürler (Peppers ve Rogers, 2013 s.74). Deneme amaçlı satın almalar
yapılır. Deneme amaçlı satınalma başarısızlık ile sonuçlanmışsa ilişki kolaylıkla sonlandırılır
çünkü bunun bedeli çok ağır olmaz. Keşif aşamasının kendi içinde beş alt süreçten oluştuğu
ifade edilmektedir. Bunlar: Cazip bulma, iletişim ve pazarlık, gücün adilane kullanımı,
normlar geliştirme ve beklentilerin oluşmasıdır (Buttle, 2009, s.28).
Açılım: Karşılıklı bağımlılığın arttığı aşamadır. Çok sayıda işlem gerçekleşir ve güven
oluşmaya başlar (Buttle, 2009, s.28).
Taahhüt: Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin rolünü ve hedeflerini anladığı ve
adaptasyonun arttığı aşamadır. Satınalma sürecinin otomatikleşmesi taahhüdün
gerçekleştiğinin en önemli göstergesidir (Buttle, 2009, s.28).
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Tasfiye: Her ilişki taahhüt aşamasına gelemeyebilir. Pek çok ilişki bu aşamaya
gelmeden sonlanabilir. İlişkiyi sürdürmenin maliyetinin faydasına ağır basması durumunda
tasfiye gerçekleşir. Güvenin ihlal edilmesi taraflardan birini ilişkiyi gözden geçirmeye
zorlayabilir. Tedarikçiye duyulan ihtiyaç ortadan kalkmış olabilir. İlişki tek taraflı veya
karşılıklı olarak sonlandırılabilir. Her iki tarafında ilişkiyi sonlandırma konusunda hemfikir
olması hâlinde karşılıklı sonlandırma söz konusu olur. Bu durumda her iki taraf da ilişkiye
yaptıkları yatırım çerçevesinde verdiklerini geri almak isteyebilir. İlişkinin bir tarafının
ilişkiyi sonlandırması hâlinde tek taraflı sonlandırma söz konusu olur. Müşteriler hizmet
alırken sık sık sorun yaşarlarsa veya ürün ihtiyaçları değişmişse ilişkiyi sonlandırabilirler.
Tedarikçiler ise satış hacmi veya karlılık hedeflerine ulaşamadıkları için ilişkiyi
sonlandırabilirler. Böyle bir durumda müşteriye hizmetin maliyeti düşürülebilirse ilişki devam
ettirilebilir (Buttle, 2009, s.29).

5.3. İlişki Yapıtaşları (İlişki Kalitesinin Bileşenleri)
İlişki yapıtaşları; gereklilik, verimlilik ve istikrar gibi ilişkilerin oluşma nedenleri ile
karıştırılmamalıdır (Oliver, 1990; Peppers ve Rogers, 2013, s.76). İlişki yapıtaşları, ilişkiye
kaynak teşkil eden neden fark etmeksizin, ilişkinin ortaya çıkan yapısını eşit oranda etkilerler.
Aşağıda ilişkinin yapıtaşları diğer bir ifadeyle ilişki kalitesinin bileşenleri olan güven ve
taahhüt kavramları açıklanmıştır.

5.3.1. Güven
Güven taraflardan birinin diğer tarafın güvenilirliğine, kalıcılığına ve dürüstlüğüne
itimadı ve eylemlerinin güvenen tarafın çıkarlarına hizmet ederek olumlu sonuçlar
doğuracağına inancı olarak tanımlanır. Güvenin varlığı başarılı ilişkilerin temelini oluşturur
(Moorman et al., 1993; Peppers ve Rogers, 2013, s.77). Örneğin bir abonenin bir dergiye
yıllık aidat ödemesi durumunda ödeme tarihinde henüz dergi üretilmediği, içeriği ve kalitesi
de bilinemeyeceği hâlde hizmet sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirceğine duyulan
güven, alışverişin gerçekleşmesine olanak tanır.

5.3.1.1. Güvene Dayalı Bir İlişkinin Faydaları
Güvene dayalı bir ilişkinin faydaları şöyle özetlenebilir (Peppers ve Rogers, 2013,
s.77):
İşbirliği: Güven belirsizlik ve risk duygularını azaltarak, ilişki tarafları arasında
işbirliğinin artmasını sağlar (Dagger et al., 2009). Aralarındaki işbirliği seviyesi yükselen
taraflar, ortak çabanın, bireysel olarak elde edilenleri aşan sonuçlar doğurduğunu öğrenir.
Taahhüt: Bir ilişki yapıtaşı olan taahhüt kırılganlığa da yol açabilir ve sadece
güvenilir taraflar arasında gerçekleşebilir.
İlişki süresi: Güven, ilişkinin taraflarını, ilişkiyi korumaya ve kısa vadeli kazanımlar
elde etme ve/veya fırsatçı davranma dürtüsüne karşı koyma yönünde teşvik eder. Bir satıcı
firmanın güveni, alıcının gelecekte iş yapma yani ilişkinin süresine katkıda bulunma
ihtimaliyle olumlu yönde ilişkilidir (Dagger et.al., 2009).
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Kalite: Güvenen taraflar, güvenilen taraftan bilgi elde etme ve kullanma karşılığında
elde edilen bilgiden daha büyük bir fayda elde etme eğilimindedirler. Güvenin varlığı,
anlaşmazlıkların verimli ve dostane yollarla çözülmesini sağlar. Güvenin olmaması hâlinde
anlaşmazlıklar gelecek sıkıntıların habercisi olarak algılanır ve genellikle ilişkinin
sonlanmasına yol açar.

5.3.1.2. Güven Oluşumuna Katkı Sağlayan Faktörler
Güvenilen taraf olmak kolay değildir ve düzenli çaba gerektirir. Güven oluşumuna
katkı yapan faktörler (Peppers ve Rogers, 2013, s.77):
Ortak değerler: Değerler, güven gelişiminin temel unsurlarıdır. Bir ilişkinin
taraflarının, uygun davranışlara, hedeflere ve politikalara ilişkin inançları ne ölçüde paylaştığı,
birbirine güvenin oluşabilmesini etkiler. Diğer bir ifadeyle tarafların, kendileri ile aynı fikirde
olmayan bir tarafa güvenmeleri zor olabilir.
Birbirine bağımlılık: Birbirine bağımlılık güven oluşumuna katkı yapar ancak
kırılganlık riski de içerir. Taraflar bu riski azaltabilmek için güvenilebilecek başka taraflarla
ilişki arayışına girebilirler.
Kaliteli iletişim: İletişimin güven oluşumuyla sonuçlanması için sık ve kaliteli olması
gerekir. İletişim, anlamlı, zamanında ve güvenilir olmalıdır. Geçmiş olumlu iletişimler güvene
yol açarken güven de daha iyi iletişime yol açar.
Fırsatçı olmayan davranışlar: Fırsatçı davranış işlemsel (münferit) alışverişin temel
unsurudur. Çünkü ilişkinin taraflarının faydayı maksimize etmek için tek seferlik bir şansları
vardır. Güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler ise tarafların ortak uzun vadeli faydaları arttırmak
için çabalamalarını gerektirir.

5.3.2. Taahhüt
İlişkinin ikinci yapıtaşı taahhüttür. Taahhüt, başarılı ve uzun vadeli bir ilişki için
olmazsa olmaz olan en önemli unsurdur (Buttle, 2009, s.30). Taahhüt, bir başkasıyla ilişkinin,
onu sürdürmek için azami çaba gerektirecek kadar önemli olduğu inancıdır. Güven gibi
taahhüt de müşteri ilişkilerinin oluşumunda son derece önemlidir. Morgan ve Hunt’un (1994)
makalelerinde belirttikleri gibi “ilişki taahhüdünün ve ilişki güveninin varlığı başarılı bir ilişki
pazarlamasının özünü oluşturur… Taahhüt ve güven, işbirliği davranışlarına yol açar” (Buttle,
2009, s.30).
Tahhüt taraflar arasında güven, paylaşılan değerler ve yerine başkasını koymanın zor
olduğu inancı olması durumunda ortaya çıkar. Taahhüt ilişkiye yatırımı sürdürmek için
tarafları işbirliği içinde olmaya motive eder (Buttle, 2009, s. 30). Taahhüt hesaplı ve duygusal
olmak üzere iki türlü olabilir. Hesaplı taahhüt, taahhütte bulunmanın maliyetlerinin ve
faydalarının ekonomik analizinden doğar. Hesaplı taahhüt güvenle olumsuz yönde ilişkilidir.
Bu nedenle uzun vadeli ve başarılı bir ilişkiye katkı yapmaz. Duygusal taahhüt, sadece kısa
vadeli ekonomik faydaları nedeniyle değil, aynı zamanda taraflardan her birinin ilişkinin diğer
tarafına duygusal ya da psikolojik bağ hissetmesi nedeniyle, ilişkinin devamlılığına dayalıdır.
Duygusal taahhüt güvenle olumlu yönde ilişkilidir (Peppers ve Rogers, 2013, s.79).
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Taahhüt kırılganlık içerdiğinden, taraflar güvenilir olan taraflarla ilişki arayışına
girerler. Bu nedenle güven, taahhüde katkı yapar. İlişkinin güçlüsü konumunda olan ve
yapabileceği hâlde zorlayıcı taktiklere başvurmayan taraf, diğer tarafça olumlu algılanır ve
ilişkiye uzun vadeli taahhüt (ilişkinin uzun vadede sürdürülmesinin istenmesi) ihtimalini
arttırır (Peppers ve Rogers, 2013, s.79).
Tarafların taahhüdünün göstergesi ilişkiye yapılan yatırımın büyüklüğüdür, çünkü
ilişkiye yapılan yatırım arttıkça ilişkiyi sonlandırmak daha da maliyetli olacaktır. Bu nedenle,
taahhüdün yüksek olduğu ilişkileri bitirmenin maliyeti yüksektir ve bu tip ilişkiye yapılan
yatırımlar geri de alınamaz. Ayrıca, alternatif tedarikçiye geçmek arayış maliyeti, öğrenme
maliyeti ve psikolojik maliyet olmak üzere maliyetler de içerir (Buttle, 2009, s.30)

5.4. İlişki Kalitesi
Güven ve taahhüt ile ilgili yukarıda verilen bilgiler bazı ilişkilerin diğerlerinden daha
kaliteli olabileceğini göstermektedir. İlişki kalitesi konusunda yapılmış çalışmalar, kaliteli
ilişkinin en temel iki özelliğinin güven ve taahhüt olduğunu vurgulamaktadır (Buttle, 2009,
s.30). Örneğin, verilen sözlerin ve teslim tarihlerinin güven üzerinde önemi büyüktür. Taraflar
arasındaki alışverişlerin sıklığı arttıkça güven oluşmaya başlar (Nevin, 1995; Selvi, 2007,
s.108). Güven sayesinde ilişkide uyum ve istikrar artar (Bauer vd., 2002; Selvi, 2007, s.108).
Güven anlaşmazlıkların yapısal çözümünü, fırsatçı davranışların ve işlem maliyetlerinin
azalmasını sağlar. Geçmişte yaşanan tecrübelere dayanmasına rağmen güvenin etkileri
gelecekte görülür.
Taahhüt iş ilişkileri bağlamında istikrarlı bir ilişki geliştirmek için istek, ilişkiyi
sürdürmek için gönüllü olarak özveride bulunma ve ilişkinin istikrarına olan itimattır
(Anderson ve Weitz, 1992; Selvi, 2007, s.108). Taahhüt işletmeye karşı bağlılık ve
sorumluluk şeklinde gösterilen yüksek seviyeli ilişkisel bağları temsil etmektedir (Bennett ve
Barkensjo, 2005; Selvi, 2007, s.30). Grayson ve Ambler (1999), alıcı ve satıcı arasındaki
ilişkinin kalitesinin yüksek algılanması ve tedarikçilerin ilgisinin yüksek olması durumunda
alıcıların ilişkiye daha fazla taahhütte bulunduklarını ortaya koymuşlardır (Selvi, 2007,
s.109).
Güven ve taahhüdün yanısıra ilişkiden memnuniyet, karşılıklı hedefler ve ortak
normlar olmak üzere diğer özellikler de kaliteli ilişkinin özellikleridirler (Buttle, 2009, s.30).
İlişkiden memnuniyet ile taahhüt aynı şey değildir. Tedarikçiye taahhütte, taahhütte
bulunan taraf, geçmişte tedarikçi ile olan işlemlerinden memnun kalmışsa ilişkiye yatırım
yapar. Diğer bir ifadeyle taraflar memnun kaldıkları ilişkilere yatırım yaparlar (Buttle, 2009,
s.30).
Karşılıklı hedeflerin söz konusu olması ise tarafların ortak amaçları olmasına ve bu
amaçların sadece birlikte hareket etmeleri ve ilişkiyi sürdürmeleri durumunda gerçekleşecek
olmasına bağlıdır (Buttle, 2009, s.31).
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Ortak normlar, problemlerin çözümü için ilişkinin taraflarının bir program dahilinde
ve birlikte çalışmaları durumunda söz konusu olur (Buttle, 2009, s.31).
Müşteriler ile yakın ve değer temelli ilişkiler geliştirmek amacı taşıyan MİY’de
yöneticilerin müşterileri ile ilişkilerinin kalitesi konusunda bilgili olmaları oldukça önemlidir
(Buttle, 2009, s.31).
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Uygulamalar
Bu bölümde anlatılanlarla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek amacıyla aşağıdaki
çalışmanın okunması önerilmektedir.
Bakırtaş, H. (2015). İlişkisel pazarlama ve Müşteri Bağlılığı: Bankacılık Sektöründe
Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(22).
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Uygulama Soruları
1.İlişkiyi inşa eden en temel unsurlar nelerdir?
2.Bir ilişkinin kurulduğu ilk andan itibaren sürdüğü süre boyunca geçen zaman
zarfında yaşananlar ilişkide ne gibi değişimler meydana getirir?
3.Güvene dayalı ilişkinin ne gibi yararları vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İki kişi arasında bir ilişkinin varlığından söz edebilmek için etkileşim ve karşılıklı
bağımlılık gibi koşulların oluşmsı gerekir. Bununla beraber ilişkilerde duygusal bir boyut
olduğu da gözardı edilmemelidir. Müşteri ve işletme arasındaki ilişkiler zaman içinde bazı
değişikliklere uğrar. Kimi ilişkiler zaman içinde çözülüp sonlanabilir. Ancak başarılı ilişkileri
güven ve taahhüt temeline dayanan ilişkilerdir ve daha uzun ömürlü olurlar. Güven ve taahhüt
ilişki kalitesinin en önemli bileşenleridir.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi bir satış temsilcisi ile müşteri arasındaki anlardan değildir?

a.

Satın almanın gerçekleştiği an

b.

Ürün hakkında bilgi toplandığı an

c.

Satış ziyaretinin yapıldığı an

d.

Pazarlık unsurlarının tartışıldığı an

e.

Ürünün kullanılmaya başlandığı an

2.

Hangisi müşteri ile tedarikçi arasındaki ilişkinin fazlarından değildir?

a.

Farkındalık

b.

Keşif

c.

Terk

d.

Açılım

e.

Taahhüt

3.

Hangisi ilişkinin deneme sürecindeki faaliyetlerden değildir?

a.

Muhatabın hedefe uygunluğunu belirleme

b.

Muhatabın dürüstlüğünü belirleme

c.

Muhatabın performans kabiliyetini belirleme

d.

Araştırma

e.

Alternatif arama

4.

Hangisi ilişkilerin oluşma nedenlerinden değildir?

a.

Gereklilik

b.

Bilgi eksikliği

c.

Verimlilik

d.

İstikrar

e.

İhtiyaç
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5.

Hangisi ilişki yapıtaşlarından biridir?

a.

Güven

b.

İstikrar

c.

Kalite

d.

Sadakat

e.

Değerler

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
kalitesidir.

Müşteriyle ilişkinin gelecekte devam edip etmeyeceğinin belirleyicisi ilişknin

a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Alıcı ve satıcı arasındaki yüksek ilişki kalitesinin temelinde her iki tarafın uzun
dönemde sağladığı karşılıklı güven vardır
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.

Müşteri ve tedarikçi arasındaki ilişkinin özelliği reaktif olmasıdır.

a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
inanabilir.

Bir ilişkide ilişkinin sadece bir tarafı veya her iki tarafı bir ilişkileri olduğuna

a.

Doğru

b.

Yanlış

10.

Her ilişki taahhüt aşamasına gelir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)e, 4)b, 5)a, 6)a, 7)a, 8)b, 9)a, 10)b
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6. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.Müşteri İlişkilerinin Avantajları ve Dezavantajları
6.1.Müşteriler ile İlişkilerin İşletmeler Açısından Yararları
6.1.1.Müşteri Tutma Oranının Artması
6.1.2.Pazarlama Maliyetlerinin Azalması
6.1.3.Daha İyi Müşteri İçgörüsü Elde Etme
6.1.3.1.Değer Merdiveni
6.2.İşletmelerin Müşteriler ile İlişki Kurmaktan Kaçınma Nedenleri
6.2.1.Kontrolü Kaybetme Korkusu
6.2.2.Çıkış Maliyeti
6.2.3.Kaynak Taahhüdü
6.2.4.Fırsat Maliyetleri
6.3.Müşteri İlişkilerinin Müşteriler Açısından Avantajlı olduğu Durumlar
6.3.1.B2B Pazar
6.3.1.1.Ürünlerin Karmaşık Olması
6.3.1.2.Ürünün Stratejik Önemi
6.3.1.3.Hizmet Gereksinimleri
6.3.1.4.Finansal Risk
6.3.1.5.Karşılıklılık
6.3.2.B2C Pazar
6.3.2.1.Tanınma (Recognition)
6.3.2.2.Kişiselleştirme
6.3.2.3.Güç
6.3.2.4.Riski azaltma
6.3.2.5.Statü
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6.3.2.6.Üyelik
6.4.Müşterilerin İşletmeler ile İlişki Kurmaktan Kaçınma Nedenleri
6.4.1.B2B Pazar
6.4.1.1.Bağımlılık Korkusu
6.4.1.2.Değer Algısının Düşük Olması
6.4.1.3.Tedarikçiye Güvenmeme
6.4.1.4.İlişkisel Oryantasyonun Olmaması
6.4.1.5.Teknolojideki Hızlı Değişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Müşteri ilişkilerinin firmalar ve müşteriler açısından getirileri neler olabilir?
2.Müşteri ilişkilerinin firmalar ve müşteriler açısından olumsuzlukları olabilir mi?
3.B2B ve B2C pazarda müşteri ilişkilerinin müşteriler ve işletmeler açısından olumlu
ve olumsuz yönleri benzerlik gösterir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Müşteri ilişkilerinin
işletmeler ve müşteriler
açısından avantajları ve
dezavantajlarına
değinilecektir.

B2B ve B2C pazarda müşteri
ilişkilerinin müşteriler ve
işletmeler açısından olumlu
ve olumsuz olduğu
durumların kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Müşteri ilişkilerinin avantajları

•

Müşteri ilişkilerinin dezavantajları

•

Değer merdiveni

•

Çıkış maliyeti

•

Fırsat maliyeti
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Giriş
İşletmelerin müşterileri ile ilişki kurmak istemelerinin en önemli nedeni ilişkinin
sağladığı ekonomik faydalardır. Bu faydalar kısaca, müşteri tutma oranının artması, bunun bir
sonucu olarak pazarlama maliyetlerinin azalması, müşteri içgörüsü elde etme ve böylece
müşterilerin değer merdivenindeki konumlarına göre harcama oranlarının tahmin edilebilmesi
olarak özetlenebilir. Bu finansal yararlarına rağmen kimi zaman işletmeler müşterileri ile
ilişkiden kaçınırlar. İlişkiden kaçınma nedenleri olarak; kontrolü kaybetme endişesi, ilişkiyi
sonlandırmanın maliyetlerinin (çıkış maliyeti) yüksekliği, ilişkinin kaynak taahhüdü
gerektirmesi ve bir firma ile ilişkide olmanın diğer firmalarla ilişkide olmamayı tercih etme
(fırsat maliyeti) anlamına gelmesi sayılabilir.
İlişki kurmanın, ilişkinin diğer tarafı olan müşteriler açısından da olumlu getirileri
vardır. B2B pazarda, ürünün karmaşık olduğu durumlar, ürünün stratejik önem taşıdığı
durumlar, hizmet ihtiyaçlarının yüksek olduğu durumlar, finansal riskin yüksek olduğu
durumlar ve karşılıklı birbirine ihtiyaç duymanın yüksek olduğu durumlar müşterilerin
işletmeler ile ilişki kurmaya önem verdikleri durumlar olarak görülür. Bununla birlikte B2B
pazardaki işletmeler, bağımlılık korkusu, değer algısının düşük olması, tedarikçiye
güvenmeme, ilişkisel oryantasyonun olmaması ve teknolojideki hızlı değişim gibi nedenlerle
ilişki kurmaktan kaçınabilirler.
B2C pazarda ise, müşteri ilişkileri müşterilere tanınma, kişiselleştirme, güç, algılanan
riski azaltma, statü ve ortaklık gibi konularda avantaj sağlar.
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6. Müşteri İlişkilerinin Avantajları ve Dezavantajları
Bu bölümde B2B (endüstriyel pazar) ve B2C (tüketici pazarı) pazarlarda müşteri
ilişkilerinin işletmeler ve müşteriler açısından olumlu ve olumsuz yönleri açıklanmıştır.

6.1. Müşteriler ile İlişkilerin İşletmeler Açısından Yararları
İşletmelerin müşterileri ile ilişki geliştirmek istemelerinin en temel nedeni ekonomidir.
İşletmeler müşteri tabanlarını, müşteri tanılama, elde etme, memnun etme ve karlı müşterileri
elde tutma amaçlarına yönelik olarak kullandıklarında çok daha iyi sonuçlar elde ederler.
Müşteri tanılama, müşteri kazanımı, müşteri memnuniyeti ve müşteri tutma MİY
stratejilerinin temel amaçlarını oluşturur. Aşağıda müşteri ilişkilerinin işletmeler açısından
yararlarına değinilmiştir (Buttle, 2009, s.31).

6.1.1. Müşteri Tutma Oranının Artması
Müşteri elde tutma oranının arttırılması müşteri tabanının da büyüklüğünün artması
sonucunu doğurur. Tablo 1’de iki işletmenin karşılaştırılması görülmektedir. A işletmesinin
müşteri kaybı oranı yıllık % 5’tir. B’nin ise %10’dur. Diğer bir ifadeyle bu işletmelerin
müşterileri elde tutma oranları sırasıyla % 95 ve % 90’dır. 2012 yılı itibariyle mevcut müşteri
sayıları ve her yıl elde edilen yeni müşteriler açısından aynı konumda olan bu iki işletme 4 yıl
sonra karşılaştırıldığında, A’nın müşteri tabanının 1268 toplam müşteri ile toplam 1066
müşteriye sahip olan B’den % 19 daha büyük olduğu görülmektedir (Buttle, 2009, s.31).
Tablo 2: Müşteri elde tutmanın müşteri tabanı büyüklüğü üzerindeki etkisi
A işletmesi (Müşteri Kayıp Oranı % 5)

B işletmesi (Müşteri Kayıp Oranı % 10)

Mevcut
Müşteriler

Yeni
Müşteriler

Toplam
Müşteri
Tabanı

Mevcut
Müşteriler

Yeni
Müşteriler

Toplam
Müşteri
Tabanı

2012

1000

100

1100

1000

100

1100

2013

1045

100

1145

990

100

1090

2014

1088

100

1188

981

100

1081

2015

1129

100

1229

973

100

1073

2016

1168

100

1268

966

100

1066

Yıl

Müşteri tabanını amaçsızca büyütmek anlamsızdır. İşletmenin amacı hem mevcut
müşterileri elde tutmak hem de gelecekteki karlılık potansiyeli yüksek olan veya diğer
stratejik amaçlar açısından önemli olan yeni müşteriler elde etmek olmalıdır. Bir işletmenin
tüm müşterileri aynı düzeyde önemli değildir. Kimi müşteriler çeşitli nedenlerle kazanmaya
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veya elde tutmaya değmeyecek müşterilerdir. Örneğin, hizmet etme maliyeti çok yüksek olan
müşteriler, borcu yüksek olan müşteriler, ödemelerini geç yapanlar, tedarikçisini sık
değiştiren müşteriler gibi.
Diğer tüm durumlar sabitken, müşteri tabanı daha büyük olan işletmenin performansı
da daha iyi olur. Benzer şekilde müşteri elde tutma oranı arttıkça (müşteri kaybı azaldıkça)
müşterinin ortalama kıdemi (müşteri olarak kalma süresi) de artar. Bu durum tablo 1 de
gösterilmiştir (Buttle, 2009, s.32).
Tablo 3: Müşteri Elde Tutma Oranı ve Müşteri Olarak Kalma Süreleri
Müşteri Elde Tutma Oranı (%)

Ortalama Müşteri Süresi (Kıdem)

50

2 yıl

67

3 yıl

75

4 yıl

80

5 yıl

90

10 yıl

92

12,5 yıl

95

20 yıl

96

25 yıl

97

33,3 yıl

98

50 yıl

99

100 yıl

Müşteri elde tutma oranındaki küçük bir iyileşme, elde tutma düzeyi arttıkça
müşterilerin müşteri olarak kalma süresi üzerinde çok daha büyük etki yapmaktadır. Örneğin
müşteri elde tutma oranı % 95’den % 96’ya çıktığında ortalama müşteri süresi de 20 yıldan 25
yıla çıkmaktadır. Müşteri süresini müşteri kayıp oranını azaltmak suretiyle yönetmek de kritik
önemdedir. Çünkü müşteriyi ilk elde etmenin maliyetlerinin karşılanması için yaklaşık 13 yıl
geçmesi gerekmektedir (Buttle, 2009, s.32).
Müşteri elde tutmanın ve müşterilerin süresini uzatmanın işletmelere iki önemli yararı
vardır. Bunlardan ilki pazarlama maliyetlerinin azalması, diğeri ise müşteriler hakkında daha
iyi içgörü elde edebilmektir.
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6.1.2. Pazarlama Maliyetlerinin Azalması
Müşteri elde tutma oranının iyileşmesi, işletmenin pazarlama maliyetlerinin
azalmasını sağlar. Sebebi ise kaybedilen müşterilerin yerine yenilerini koymak için daha az
harcama yapılmasını sağlamasıdır (Reichheld, ve Detrick, 2003; Buttle, 2013 s. 33). Örneğin,
bir reklam ajansının yeni bir müşteri elde etmesi, mevcut bir müşterisini elde tutmaktan en az
20 kat daha maliyetlidir. Büyük ajanslar, büyük bir müşteriyi kazanabilmek amacıyla
araştırma, stratejik analiz ve yaratıcı çalışmalar için 4 milyon dolara yakın harcama yaparlar
ve bu sürecin her aşamasında 4’e yakın yaratıcı takım görev alır. Bir ajans kaybettiği bir
müşterisinin yerine yenisini koyabilmek için bu maliyetlere birkaç kez katlanmak zorunda
kalabilir (Ang ve Buttle, 2002; Buttle, 2013 s.33). Müşteri elde tutmadaki başarı sayesinde,
müşteri kazanma maliyetleri azaldığı gibi, mevcut müşterilere hizmet sunmanın maliyetleri de
zaman içinde düşme eğilimine girer. Bazı B2B pazarlarda olduğu gibi ilişki tam manasıyla
otomatiğe bağlanır. Kimi tedarik zinciri ilişkilerinde elektronik veri değişimi (EDI-Electronic
Data Interchange) kullanılmaya başlanır ve böylece siparişler, stoklar ve faturalama süreçleri
otomatik olur. Elektonik veri değişimi, ilişkiye yapılan bir yatırımdır ve ilişkiyi bitirmek için
bir çıkış engeli oluşturur (Buttle, 2013 s.33).

6.1.3. Daha İyi Müşteri İçgörüsü Elde Etme
Müşterinin müşteri olarak kalma süresi uzadıkça (kıdemi arttıkça), diğer bir ifadeyle
müşteriler ile daha uzun süre çalıştıkça tedarikçiler müşterilerinin ihtiyaçlarını ve
beklentilerini daha iyi anlamaya başlarlar. Müşteriler de tedarikçilerinin kendileri için neler
yapabileceğini daha iyi anlamaya başlarlar. Sonuç olarak, tedarikçiler müşterilerin
ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp onları memnun edebildikleri için daha çok kar ederler ve
ellerinde tuttukları bu müşterilerine daha çok ürün ve hizmet satabilirler. Zaman içinde ilişki
derinleştikçe, taraflar arasında, güven ve taahhüt de karşılıklı olarak artar. Bu şartlar altında
müşterilerden elde edilecek gelir ve karlar da daha fazla sağlama alınmış olur. Yapılan bir
araştırma, ilişkinin 31. ile 36. ayları arasında ortalama bir online giyim alışverişi yapan
müşterinin ilişkinin ilk 6 ayına kıyasla % 67 daha fazla, market müşterisinin ise % 23 daha
fazla harcadığını göstermiştir. (Buttle, 2013, s.33). Özetle, hem maliyetler hem de gelirler,
müşteri elde tutma konusundaki performanstan etkilenmektedir.

6.1.3.1. Değer Merdiveni
Bazı işletmeler, müşterilerinin kıdem açısından nerede durduklarını “değer merdiveni”
olarak bilinen bir model ile açıklarlar (Payne vd, 1991; Gordon, 1998; Buttle, 2013, s.34).
Müşteriler, tipik olarak alışverişlerini birbirine çok ya da az benzeyen alternatifler veya
tedarikçilerden yaparlar. Örneğin, büyük ve orta ölçekli işletmeler, çoğunlukla 1’den fazla
banka ile çalışırlar. Son tüketiciler markalı birkaç ürün arasından örneğin gazlı içecek
tercihlerini yaparlar. Müşteriler merdivende yukarı doğru çıktıkça işletme için değerleri artar.
Diğer bir ifade ile müşterilerin o işletmenin ürün ve hizmet portföyü için ayıracakları cüzdan
payı artar. Aşağıdaki tabloda, müşteri yolculuğundaki 7 aşama gösterilmiştir (Buttle, 2013
s.34).
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Tablo 4: Müşteri Yolculuğu

Şüphe Duyulan (Suspect)

Olası (Prospect)

Potansiyel müşterinin profili hedef pazarın
profili ile örtüşüyor mu?
Müşterinin profili hedef pazar profili ile örtüşür
ve müşteri ile ilk görüşme yapılır.

İlk kez alışveriş yapan müşteri
(First-time Customer)

Müşteri ilk satın almayı yapar.

Tekrarlayan Alışverişler Yapan
Müşteri (Repeat Customer)

Müşteri diğer seferlerde de satın alır ancak
müşterinin portföyünde işletmenin ürün ve
hizmetlerine ayırdığı pay küçüktür.

Alışverişinin Çoğunluğunu Aynı
İşletmeden Yapan Müşteri
(Majority Customer)

Müşteri işletmeyi tedarikçisi olarak seçmiştir.
Müşterinin portföyünde işletmenin ürün ve
hizmetleri önemli bir yer tutar.

Sadık Müşteri
(Loyal Customer)
Taraftar/Avukat
(Advocate)

Müşteri tedarikçisini değiştirmeye karşı
dirençlidir ve işletmeye veya işletmenin ürün ve
hizmetlerine karşı pozitif tutum içindedir.
Müşteri olumlu ağızdan ağza iletişimde bulunur,
işletmeye referans olur ve böylece daha fazla
kazanç elde edilmesini sağlar.

Müşterilerin “müşteri olmama”dan “her zaman müşteri olma” ya giden yoldaki
ilerleyişleri farklılık gösterebilir. Kimi müşteriler sadakat aşamasında daha fazla kalırken,
kimileri daha kısa kalabilir, kimileri ilk kez alışveriş yapan müşteriden tekrarlayan alışverişler
yapan müşteri aşamasına kimileri de olası müşteriden ilk kez alışveriş yapan müşteri
aşamasına hiç geçmeyebilirler. MİY yazılımları işletmelere, müşterilerinin bu yolculukta
hangi aşamada olduklarını izleme olanağı sağlar. Böylece işletmeler kaynaklarını, değer
yolundaki konumlarına göre daha uygun pozisyonda olan müşterilere yönlendirebilirler
(Buttle, 2013 s.34).
Müşteri yolculuğunun farklı aşamalarında katlanılacak maliyetler ve elde edilecek
gelirler değişkenlik gösterir. Erken aşamalarda, işletmeler olası müşterileri ilk kez alışveriş
yapan müşterilere dönüştürmek için önemli yatırımlar yaparlar. İlk kez ilişki başlatmak için
yapılan yatırımların geri dönüşü biraz zaman alır. Örneğin, kredi kartı satın almaları için
yapılan müşteri kazanmaya yönelik yatırımların geri dönüşü 2 yılı bulabilir (Reichheld ve
Sasser, 1990; Buttle, 2009, s.34). Benzer şekilde, ortalama bir online giyim alışverişi yapan
müşterinin kazanılması için katlanılan maliyetlerin geri kazanılması (başabaş noktası için) 12
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ayı, market müşterisi için ise 18 ayı bulur (Buttle, 2013 s.34). Daha sonraki yıllarda ise ilişki
boyunca gerçekleşen işlemler rutine dönüşmeye başlar ve tamamlanmasının maliyeti azalır
çünkü iki taraf da artık birbirini daha iyi tanımakta ve birbirlerine güvenmektedirler.

6.2. İşletmelerin Müşteriler ile İlişki Kurmaktan Kaçınma Nedenleri
Finansal faydalarına karşın işletmeler kimi zaman müşterileri ile ilişki kurmaya direnç
gösterirler. B2B pazarda işletmelerin müşterileri ile ilişki geliştirmekten kaçınmalarının
nedenleri aşağıda açıklanmıştır.

6.2.1. Kontrolü Kaybetme Korkusu
Olgunlaşmış ilişkilerin hem iyi hem de kötü yanları vardır. Karşılıklı ilişkide
tedarikçiler, kaynaklarının kontrolünü tek taraflı olarak karşı tarafa devretmek zorunda
kalabilirler. Örneğin, mühendislik hizmetleri sunan bir tedarikçi, yeni bir proje için mevcut
müşterisine satış öncesi danışmanlık hizmetini yüksek maliyeti nedeniyle bedelsiz olarak
vermek istemeyebilir. Bununla birlikte ilişkinin diğer tarafı olan müşteri, proje kapsamında
hangi faaliyetlerin yerine getirileceği ve her iki tarafın ne kadar kaynak ayıracağı konusunda
net bir şekilde bilgi edinme beklentisi içinde olabilir (Buttle, 2009, s.40).

6.2.2. Çıkış Maliyeti
Her ilişki sonsuza kadar sürmez. Bir ilişkiyi bitirmek her zaman kolay veya maliyet
açısından avantajlı (etkin) değildir. Kimi zaman ilişkiye yapılan yatırım geri dönemeden ilişki
sonlanabilir. İlişkiye yapılan yatırımlar önemsiz olabileceği gibi (örneğin ortak markalama)
büyük boyutlu da olabilir (örneğin, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni bir ürün
hattı oluşturmak). İşletmeler yeni üretim operasyonları gerektiren durumlar söz konusu
olduğunda büyük oranda endişe duyabilirler (Buttle, 2009, s.40).

6.2.3. Kaynak Taahhüdü
İlişkiler, insan, zaman ve para yatırma taahhüdünde bulunmayı gerektirir. İşletmeler
kaynaklarını müşteri ilişkileri yönetimine mi yatırırlarsa ya da işletmenin operasyonel
işleyişine veya ar-ge faaliyetlerine mi yatırırlarsa daha iyi olur bir karar vermek zorundadırlar.
Kaynaklar bir alana yönlendirildiklerinde batık maliyete dönüşme ihtimalleri her zaman
vardır. Batık maliyetler, geri kazanılamamış olan geçmiş harcamalardır. Bir ilişkiyi sürdürüp
sürdürmeme kararında normalde batık maliyetler dikkate alınmaz çünkü ilişki sürse de
sürmese de bu maliyetlerin geri dönüşü olmaz. Bununla birlikte batık maliyetler ilişki
kararlarını yönlendirmektedir (Buttle, 2009, s.40).

6.2.4. Fırsat Maliyetleri
Bir müşteriye kaynak ayrıldığı anda o kaynaklar başka bir müşteri için harcanamaz.
İlişkilerin fırsat maliyeti yüksektir. İşletme A müşterisi ile ilişkileri için yatırım yapma
taahhüdünde bulunmuşsa, B müşterisi ile ilişki daha avantajlı olsa bile B müşterisi ile ilişki
kurma ve iş yapma ihtimalinden vazgeçmiş olmaktadır (Buttle, 2009, s.40).
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6.3. Müşteri İlişkilerinin Müşteriler Açısından Avantajlı Olduğu
Durumlar
Müşteri ilişkilerinin müşterilere getirileri ve özellikle B2B pazarda müşterilerin
işletmeler ile ilişki kurmak istemelerinin altında yatan nedenler aşağıda açıklanmıştır.

6.3.1. B2B Pazar
Endüstriyel pazarda müşteriler:
-

Ürünlerin karmaşık olması

-

Ürünün stratejik önemi

-

Hizmet gereksinimleri

-

Finansal risk

Karşılıklılık gibi nedenlerden ötürü tedarikçileri ile uzun dönemli ilişkiler
kurmak isterler (Buttle, 2009, s.40).

6.3.1.1. Ürünlerin Karmaşık Olması
Müşterinin satın aldığı ürün veya ürünle ilgili uygulamalar karmaşık ise örneğin,
network altyapısı kurma gibi, müşteriler tedarikçileri ile uzun vadeli ilişkilerinin olmasını
isterler (Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.2. Ürünün Stratejik Önemi
Üretimin kesintiye uğramaması için üretimde gerekli hammaddenin temini gibi kritik
önemde ürünleri sağlıyorsa müşteriler tedarikçileri ile uzun vadeli ilişkilerinin olmasını
isterler (Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.3. Hizmet Gereksinimleri
Makinelerin bakımı gibi temel hizmet ihtiyaçları söz konusu ise müşteriler
tedarikçileri ile uzun vadeli ilişkilerinin olmasını isterler (Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.4. Finansal Risk
Finansal risk yüksekse örneğin büyük sermaye yatırımlarına yönelik alımlar söz
konusu ise müşteriler tedarikçileri ile uzun vadeli ilişkilerinin olmasını isterler (Buttle, 2009,
s.41).

6.3.1.5. Karşılıklılık
Finansal denetim gibi, her iki tarafın da birbiri için vereceği referanslardan fayda
sağlayacağı durumlar söz konusu ise yakın ilişkiler geliştirmek yararlı olur (Buttle, 2009,
s.41).

6.3.1.6. B2C Pazar
Tüketici pazarında müşteriler işletme ile ilişkide olduklarında, ürünü/hizmeti satın
almanın, tüketmenin veya kullanmanın ötesinde fayda sağlayan deneyimler yaşıyorsa ilişki
kurma önem kazanır (Buttle, 2009, s.41). Bu durumlar aşağıda açıklanmıştır:
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6.3.1.7. Tanınma (Recognition)
Müşteriler, firmada çalışanlar onları tanıdığında veya isimleri ile hitap ettiklerinde
örneğin, bir banka şubesinde veya sürekli uçtukları havayolu hattında, kendilerini daha
değerli hissederler (Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.8. Kişiselleştirme
Ürünler veya hizmetler kişilere göre uyarlanabilir. Örneğin, sürekli gidilen kuaför
müşterisinin tercihlerini ve beklentilerini daha iyi anlar ve o doğrultuda hizmetini
kişiselleştirir (Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.9. Güç
Tedarikçi ile ilişki kurmak müşteriyi güçlendirir. Örneğin müşteriler bankaları veya
şubeleri ile bireysel ilişkileri olduğunu hissederlerse, bankalar ve müşterileri arasındaki
ilişkide görülen güç asimetrisi tersine dönebilir (Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.10. Riski Azaltma
Riskin, performans, fiziksel, finansal, sosyal ve psikolojik olmak üzere farklı türleri
vardır. Algılanan riskin yüksek olması pek çok müşteriyi rahatsız eder. İlişki ise algılanan
riski azaltır hatta ortadan kaldırır. Örneğin, müşteri arabasını götürdüğü servis ile ilişki
geliştirirse algıladığı performans ve fiziksel risk azalır. İlişki müşteri için, işin yetenekli
kişiler tarafından yapıldığının ve arabanın sürüş için güvenli olduğunun garantisini oluşturur
(Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.11. Statü
Müşteriler tedarikçileri ile ilişkide olurlarsa statülerinin artacağını bildiklerinden
(örneğin, spor kulübünde elit üyelik koşulları elde etme, platinyum özellikli kredi kartına
sahip olma gibi) ilişkide olmayı tercih ederler (Buttle, 2009, s.41).

6.3.1.12. Üyelik
Ticari veya ticari olmayan ilişkiler, bireylerin sosyal ihtiyaçlarını tatmin etmelerini
sağlar. Bu nedenle pek çok kişi profesyonel oluşumların veya toplulukların üyesi diğer bir
ifadeyle müşterisidirler (Buttle, 2009, s.41).
Farklı müşteri segmentlerinin tedarikçileri ile ilişki kurmaya isteklilikleri farklıdır.
Örneğin büyük şirketlerin kendi bünyelerinde hazine/mali işler bölümü vardır ve bu nedenle
banka ile ilişkinin büyük şirketlere sağlayacağı değer oldukça azdır. Benzer şekilde küçük
hesap sahibi bireysel müşterilerin, ilişkinin sağlayacağı ek hizmetlere ihtiyaçları yoktur.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve varlıklı bireysel müşterilerin ise banka ile
kurulacak yakın ilişkilerden en çok fayda sağlayacak kesimler olduklarını söylemek
mümkündür (Buttle, 2009, s.41).

6.4. Müşterilerin İşletmeler ile İlişki Kurmaktan Kaçınma Nedenleri
Daha önce belirtildiği gibi işletmeler çoğunlukla ekonomik nedenlerden dolayı
müşterileri ile ilişki kurmak isterlerken tüm müşteriler tedarikçileri ile yakın ilişkide olmak
istemeyebilirler. Bunun nedenlerine aşağıda değinilmiştir.
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6.4.1. B2B Pazar
B2B pazardam üşterilerin işletmeler ile ilişki kurmak istememelrinin altında yatan
nedenler:
-

Bağımlılık korkusu

-

Değer algısının düşük olması

-

Tedarikçiye güvenmeme

-

İlişkisel oryantasyonun olmaması

-

Teknolojideki hızlı değişim gibi faktörlerle açıklanmaktadır (Buttle, 2009,

s.42).

6.4.1.1. Bağımlılık Korkusu
Pek çok faktör bu türlü bir endişeye sebep olabilir. Örneğin müşteriler, tedarikçilerin
fiyatları yükseltmek gibi kendilerinin aleyhine olacak fırsatçılıklar yapacaklarından endişe
duyabilirler. Diğer alternatifleri olabilecek tedarikçilerle çalışabilme esnekliğini
kaybetmekten korkabilirler. Bireysel otoritelerini kaybetme ve kontrolün kendilerinin
otoritesinden çıkması gibi endişeleri de olabilir (Buttle, 2009, s.42).

6.4.1.2. Değer Algısının Düşük Olması
Müşteriler ürün ve hizmetin ötesinde ve üstünde bir değer elde edeceklerini
düşünmediklerinde ilişkiden kaçınabilirler. Örneğin, müşteriler ilişki sayesinde işlem
giderlerinin azalarak maliyet tasarrufu elde edeceklerine inanmayabilirler. Benzer şekilde
rekabetçi konumlarının güçleneceğine, ek gelirler elde edeceklerine veya sosyal faydalar elde
edeceklerine inanmayabilirler (Buttle, 2009, s.42).

6.4.1.3. Tedarikçiye Güvenmeme
Müşteriler potansiyel partneri güvenilir bulmaz, küçük, stratejik olarak önemsiz ve
itibarı düşük olarak görür veya yeterince yenilikçi olmadığını düşünürse ilişki kurmaktan
kaçınabilir (Buttle, 2009, s.42).

6.4.1.4. İlişkisel Oryantasyonun Olmaması
Her işletmenin kültürü ilişki geliştirmeye eşit düzeyde yatkın olmayabilir. Kimi
işletmeler münferit (işlemsel) işlemleri daha çok tercih edebilir. Örneğin kimi perakendeciler,
mallarının büyük çoğunluğunu o anda özel teklifler sunan tedarikçilerden temin etmeyi tercih
edebilirler. İşletmenin oryantasyonunun ilişkisel mi işlemsel mi olduğu işletmenin satın alma
süreçlerinden ve ödüllendirme sistemlerinden anlaşılabilir (Buttle, 2009, s.43).

6.4.1.5. Teknolojideki Hızlı Değişim
Teknolojinin hızlı değiştiği endüstrilerde tek bir tedarikçiye bağımlı olma müşterinin
diğer tedarikçilerle çalışarak elde edebileceği yeni gelişmeleri kaçırması anlamına
geleceğinden müşteri uzun vadeli ilişkiden kaçınabilir (Buttle, 2009, s.43).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1.
tartışınız.

B2B pazarda tekstil sektörü için müşteri ilişkilerinin faydaları neler olabilir,

2.
B2C pazarda beyaz eşya sektörü için müşteri ilişkilerinin faydaları neler
olabilir, tartışınız.
3.
İşletmelerin tedarikçileri, müşterilerin
kaçınmalarının nedenleri neler olabilir, araştırınız.

firmaları

ile

ilişki

kurmaktan
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin müşterileri ile ilişki kurmak istemelerinin en önemli nedeni ilişkinin
sağladığı ekonomik faydalardır. İşletmelerin müşterileri ile ilişkiden kaçınma nedenleri
olarak; kontrolü kaybetme endişesi, ilişkiyi sonlandırmanın maliyetlerinin (çıkış maliyeti)
yüksekliği, ilişkinin kaynak taahhüdü gerektirmesi ve bir firma ile ilişkide olmanın diğer
firmalarla ilişkide olmamayı tercih etme (fırsat maliyeti) anlamına gelmesi sayılabilir.
B2B pazarda, ilişki kurmanın, müşteriler açısından olumlu getiriler sağladığı durumlar
ürünün karmaşık olduğu durumlar, ürünün stratejik önem taşıdığı durumlar, hizmet
ihtiyaçlarının yüksek olduğu durumlar, finansal riskin yüksek olduğu durumlar ve karşılıklı
birbirine ihtiy*aç duymanın yüksek olduğu durumlardır. Bununla birlikte B2B pazardaki
işletmeler, bağımlılık korkusu, değer algısının düşük olması, tedarikçiye güvenmeme, ilişkisel
oryantasyonun olmaması ve teknolojideki hızlı değişim gibi nedenlerle ilişki kurmaktan
kaçınabilirler. B2C pazarda ise, müşteri ilişkileri müşterilere tanınma, kişiselleştirme, güç,
algılanan riski azaltma, statü ve ortaklık gibi konularda avantaj sağlar.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi MİY’nin işletmeye sağladığı faydalardan değildir?

a.

Müşteri tutma oranının artması

b.

Pazarlama maliyetlerinin azalması

c.

Müşteri içgörüsü elde etme

d.

İşletme ve müşteri arasında güven ve taahhüdün artması

e.

Müşteri tabanının küçülmesini sağlaması

2.

Hangisi işletmenin ilişkiden kaçma nedenlerinden değildir?

a.

Kontrolü kaybetme endişesi

b.

İlişkiyi sonlandırmanın maliyetleri

c.

Kaynak maliyeti

d.

İlişkinin kaynak taahhüdü gerektirmesi

e.

Fırsat maliyeti

3.
Hangisi B2B pazarlarda müşterilerin işletmeler ile ilişki kurmaya önem
verdikleri durumlara örnek olamaz?
a.

Ürünün karmaşık olduğu durumlar

b.

Tecrübeye dayalı ürünlerde

c.

Ürünün stratejik önem taşıdığı durumlar

d.

Hizmet ihtiyaçlarının yüksek olduğu durumlar

e.

Finansal riskin yüksek olduğu durumlar

4.
Hangisi B2B pazarlardaki işletmelerin ilişki kurmaktan kaçınmalarına neden
olan faktörlerden değildir?
a.

Bağımlılık korkusu

b.

Değer algısının düşük olması

c.

Tedarikçiye güvenmeme

d.

Teknolojideki hızlı değişim

e.

Formal ilişkilerin varlığı
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5.

Hangisi müşteri yolculuğundaki aşamalardan değildir?

a.

Kayıp müşteri

b.

Olası müşteri

c.

İlk kez alışveriş yapan müşteri

d.

Şüphe duyulan müşteri

e.

Sadık müşteri

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
İşletmelerin müşterileri ile ilişki kurmak istemelerinin en önemli nedeni
ilişkinin sağladığı ekonomik faydalardır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Müşteri yolculuğunun farklı aşamalarında katlanılacak maliyetler ve elde
edilecek gelirler değişkenlik göstermez.
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Finansal faydalarına karşın işletmeler kimi zaman müşterileri ile ilişki kurmaya
direnç gösterirler.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Makinelerin bakımı gibi temel hizmet ihtiyaçları söz konusu ise müşteriler
tedarikçileri ile uzun vadeli ilişkilerinin olmasını istemezler.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
Müşteriler ürün ve hizmetin ötesinde ve üstünde bir değer elde edeceklerini
düşünmediklerinde ilişkiden kaçınabilirler.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)e, 5)a, 6)a, 7)b, 8)a, 9)b, 10)a
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7. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, MÜŞTERİ SADAKATİ VE İŞLETME
PERFORMANSI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.

Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve İşletme Performansı

7.1.

Müşteri Memnuniyeti

7.1.1.

Müşteri Memnuniyetine Katkı Yapan Faktörler

7.1.2.

Müşteri Memnuniyetinin Ölçümü

7.1.2.1. Müşteri İhtiyaçları ve Beklentileri
7.1.2.2. Müşteri Değeri Yaratılması
7.2.

Müşteri Sadakati

7.2.1.

Müşteri Sadakatinin Oluşturulmasında Etkili Olan Temel Değişkenler

7.2.1.1. İmaj
7.2.1.2. Müşteri Alışkanlıkları
7.2.1.3. Karar Verme Kolaylığı
7.2.1.4. Pazar ve Rekabet Koşulları
7.2.1.5. Müşterilerin Risk Almaktan Kaçınma İsteği
7.2.1.6. Uyma Eğilimi
7.2.2.

Müşteri Sadakatinin Getirileri

7.2.3.

Müşteri Sadakatinin Ölçümü

7.2.3.1. Davranışsal Sadakat
7.2.3.2. Tutumsal Sadakat
7.2.3.3. Sadakat Modeli
7.2.4.

Müşteri Sadakat Programları

7.3.

Müşteri Tatmini ile Sadakati Arasındaki İlişki

7.4.

İşletme Performansı

7.4.1.

Balanced Scorecard

7.4.2.

Cüzdan Payı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Müşteri memnuniyeti nasıl oluşur?

2.

Müşteri sadakati ile menuniyet ilişkili kavramlar mıdır?

3.

İşletme performansı müşteri memnuniyetinden va sadakatinden etkilenir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Müşteri memnuniyeti,
müşteri sadakati ve
işletme performansı
konularının açıklanması
ve bu kavramlar
arasındaki ilişkilerin
ortaya konması

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Müşteri memnuniyeti kavramı,
ölçümü, müşteri sadakati
kavramı, ölçümü, müşteri
memnuniyeti ve sadakat
arasındaki ilişki, ve bu
kavramların işletme performansı
ile ilişkisi öğrenilecektir.

Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Müşteri memnuniyeti

•

Sadakat

•

Tutumsal sadakat

•

Davranışsal sadakat

•

Cüzdan payı

•

Balanced scorecard
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Giriş
MİY’in işletmelerin performansını arttırmasının altında yatan en önemli sebepler,
müşteri memnuniyetinin artmasına paralel olarak müşteri sadakatinin oluşmasıdır. İşletmeler
elde ettikleri müşteri içgörüsü sayesinde müşterilerini daha iyi anlayabilmektedirler böylece
müşteriler için anlam ifade eden değer önemeleri geliştirebilmekte ve müşterilerine daha iyi
deneyimler yaşatabilmektedirler. Bu doğrultuda müşterilerin memnuniyeti arttıkça tekrar
alışveriş yapma niyetleri de artış göstermektedir (Anderson, 2000; Buttle, 2009, s.44). Niyet,
davranışın en önemli öncülü olduğundan artan niyet büyük oranda gerçek satınalma
davranışına dönmekte ve bu sayede işletmenin performansı artmaktadır. Bu bölümde bu
kavramlar, kavramlar arasındaki ilişkiler ve ölçümlerine ilişkin yaklaşımlar ayrıntılı olarak
açıklanacaktır.
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7. Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve İşletme Performansı
MİY’in işletmelerin performansını arttırmasının altında yatan en önemli sebepler,
müşteri memnuniyetinin artmasına paralel olarak müşteri sadakatinin oluşmasıdır. İşletmeler
elde ettikleri müşteri içgörüsü sayesinde müşterilerini daha iyi anlayabilmektedirler böylece
müşteriler için anlam ifade eden değer önemeleri geliştirebilmekte ve müşterilerine daha iyi
deneyimler yaşatabilmektedirler. Bu doğrultuda müşterilerin memnuniyeti arttıkça tekrar
alışveriş yapma niyetleri de artış göstermektedir (Anderson, 2000; Buttle, 2009, s.44). Niyet,
davranışın en önemli öncülü olduğundan artan niyet büyük oranda gerçek satınalma
davranışına dönmekte ve bu sayede işletmenin performansı artmaktadır. Şekil 1’de özetlenen
bu ilişkilerin oluşturduğu modelin değişkenleri aşağıda açıklanmıştır.
Şekil 5: Memnuniyet-Kar Zinciri3

7.1. Müşteri Memnuniyeti
İngilizce “satisfaction” kelimesinin Türkçe karşılığı “memnuniyet, hoşnutluk, kanaat,
tatmin vb.”dir. Bu kavramla ilgili olarak Türkçe yayınların bir kısmında “memnuniyet” bir
kısmında ise “tatmin” kelimesinin tercih edildiği görülmektedir (Taşdemir, 2005: 141; Bişkin,
2011, s. 82). Bu dersimizde bu kavram “memnuniyet” olarak ele alınmıştır. Müşteri
memnuniyeti geçmişten günümüze pek çok araştırmaya konu olmuş, ölçümü ve tanımına
ilişkin pek çok farklı görüşün söz konuğu olduğu bir kavramdır. Bunlar içerisinde önemli
görülenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir (Varinli, 2004, s.36; Aksoy, 2014, s.62):
i. “Müşteri memnuniyeti, hizmetten yararlandıktan sonra tüketicinin hizmetten ne
kadar hoşlandığını veya hoşlanmadığını yansıtan satın alma sonrası bir olaydır.
ii. Müşteri memnuniyeti, bir işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetleri kullanması
sonucunda müşterinin, mal ya da hizmetin değeri hakkındaki olumlu ya da olumsuz
duygularıdır.

3

Anderson, E. W., & Mittal, V. (2000). Strengthening the satisfaction-profit chain. Journal of Service research, 3(2), 107-120.
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iii. Memnuniyet, müşterinin tüketimle ilgili tatmin olma tepkisidir.
iv. Memnuniyet, müşterilerin bir mal veya hizmeti kendi ihtiyaç beklentilerini
karşılayıp karşılayamamasına göre değerlendirmesidir.
v. Müşteri memnuniyeti, müşterinin talep ve isteklerinin karşılanması, uygun koşullar
sunulması, ürüne ilişkin kalite algısının beklentilerine eşit veya beklentilerinin üzerinde
olması hâlinde yaşayacağı mutluluk veya haz durumudur.
Özetle, müşteri memnuniyeti, müşterinin yaşadığı deneyimin tümüne veya bir
bölümüne verdiği olumlu tepki olarak tanımlanabilir (Buttle, 2009, s.44). Memnuniyetsizlik
ise olumsuz tepki geliştirmedir. Deneyimin tümü veya bir bölümü ile kastedilen ise
memnuniyetin yaşanılan toplam deneyime veya toplam deneyime katkı yapan unsurlara bağlı
olarak oluşabileceğini ifade etmektedir. Ürünün kendisi, hizmet, süreçler gibi müşteri
deneyimine katkı yapan her şey müşteri deneyiminin unsurlarını oluşturur (Buttle, 2009,
s.44).

7.1.1. Müşteri Memnuniyetine Katkı Yapan Faktörler
Müşteri memnuniyetinin sağlanması birçok kritere bağlıdır. Müşteri memnuniyetinin
belirleyicileri aşağıda özetlenmiştir (Aksoy, 2014, s.63; Zeithaml, 2000, s.37):
i. Mal veya hizmetin özellikleri: Müşteri memnuniyeti, mal veya hizmetin özellikleri ile ilgili
değerlendirmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu özelliklerle ilgili olumlu görüşler
memnuniyeti, olumsuz görüşler ise memnuniyetsizliğin doğmasına sebep olur.
ii. Müşterinin duyguları: duygular, mal veya hizmete ilişkin algılanan kaliteyi
etkileyebilmektedir. Örnek olarak, müşterinin hayatının mutlu bir döneminde olması ya da
hizmet aldığı anda olumsuz bir ruh hâline sahip olması satın aldığı mal veya hizmet ile ilgili
algılarını etkileyebilmektedir.
iii. Sunulan hizmetin başarısı ya da başarısızlığı ile ilgili atıflar: Olayların sebepleriyle ilgili
müşteri algıları, müşterinin memnuniyet değerlendirmelerini etkiler. Örneğin, başarısızlığın
gerekçesi olarak müşterinin kendisini görmesi, firma ile ilgili olumsuz düşünmesini
engelleyebileceği gibi, hizmet karşılamasının sorunsuz geçmesini firmanın tecrübesine
atfedebilir. Her iki durumda da müşteri memnuniyeti etkilenir.
iv. Adilve dürüst algılanma: Mal veya hizmet sağlayıcısının müşteriye adil ve dürüst davranıp
davranmadığıyla ilgili müşteri algıları, memnuniyeti etkilemektedir.
v. Diğer insanlar: Müşteri memnuniyetini etkileyen bir diğer unsur ise diğer insanlardır (aile,
arkadaşlar, işletme personeli vb.). Örneğin, bir mal veya hizmetin alınması öncesinde bir
arkadaşın deneyimlerini paylaşması, çalışanların tutum ve davranışları, ailenin diğer
üyelerinin algı ve değerlendirmeleri memnuniyet ve memnuniyetsizliği etkileyebilir.
Müşterilerin memnun edilebilmesi için öncelikle bir şeylerden memnun kalmamış
olmaları gerekmektedir. İşletmelerin birinci hizmet önceliği müşterileri memnun etmeyen tüm
unsurları kaldırmak olmalıdır. Çünkü bunlar müşterilerin işletmeyi terk etmesine sebep
olabilen unsurlar hâline dönüşebilirler. Daha sonra müşterileri tatmin etmeye ve bunun
sonucunda da mutlu etmeye yatırım yapılabilmektedir (Bişkin, 2011, s83; Donnely, 1992:
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84). İşletmede müşteri memnuniyetini sağlayan kriterlerin doğru belirlenmesi ve bu kriterlere
göre MİY stratejisinin oluşturulması işletmenin başarı şansını artıracaktır.

7.1.2. Müşteri Memnuniyetinin Ölçümü
Müşteri memnuniyetini ölçmede en sık başvurulan yöntem müşterinin yaşadığı
deneyime ilişkin algısının beklentileri ile karşılaştırılmasıdır (Buttle, 2009, s.44). Bu yönteme
göre, müşterilerde beklentilerinin karşılandığı yönünde bir algı oluşursa müşteriler memnun
olur. Müşteriler beklentilerinin altında bir performans algılarsa memnuniyetsizlik oluşur.
Müşteriler beklentilerinin üzerinde bir performans algıladıklarında ise bu onları olumlu yönde
şaşırtır ve keyiflendirir. Bu yöntem müşterilerin beklentilerinin olduğu ve müşterilerin
performansı değerlendirebilecekleri varsayımına dayanır. Ancak kimi zaman müşteriler
beklentileri karşılandığı hâlde memnun olmayabilirler. Bu durumun oluşmasının nedeni
müşterilerin beklentilerini düşük tutmalarıdır. Örneğin, “uçağın gecikeceğini düşünüyordum,
öyle de oldu, çok mutsuzum!” (Buttle, 2009, s.44).

7.1.3. Müşteri İhtiyaçları ve Beklentileri
Müşteri memnuniyeti müşterilerin beklentilerinin ne derece karşılandığıyla ilgilidir.
Müşteri beklentileri ise bir mal ve hizmetin özelliklerine ilişkin ya da gelecekteki bir zamanda
tercih edilmesi konusundaki inançlardır (Olson ve Dover, 1979: 184; Bişkin, 2011, s.84).
Diğer bir bakış açısına göre beklentilerin mal ve hizmetin genel performansına ilişkin olarak
önceki deneyim, işletmenin ürünle ilgili iddiaları, ürün bilgisi ya da kulaktan kulağa sözlerle
önceden oluşturulan inançlar olduğu ifade edilmektedir (Yi, 1989: 32; Bişkin, 2011, s.84).
İhtiyaç ve beklentilerin bazıları açık olmakla birlikte bazılarının keşfedilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda işletmelere önemli görevler düşmektedir. İşletmeler müşterilerinin beklentilerini
karşılamada başarılı olamadıklarında müşteri kaybedebilirler (Bişkin, 2011, s.84). Pek çok
işletme, müşteriler için neyin önemli olduğunu bulabilmek için müşterilerin ihtiyaçlarını ve
beklentilerini ortaya çıkaracak araştırmalar yaparlar. Daha sonra da önemli olduğuna kanat
getirdikleri kriterler açısından müşterilerin kendilerinin ve rakiplerinin performansını nasıl
algıladıklarını ölçer ve sonuçları karşılaştırırlar (Buttle, 2009, s.44).
Müşterilerin ortak beklentilerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Kotler 2005, 66;
Aksoy, 2014, s.65):
i. “Önemsenme, kendisine önemli biri olduğu duygusunun verilmesi,
ii. Ayrıntılar konusunda duyarlı olunması,
iii. Sunulan hizmetin izlenmesi ve servis sonrası memnuniyetinin sorulması,
iv. Kendisine kişisel ilgi gösterilmesi,
v. Açıklık ve dürüstlük,
vi. Kendisine zaman ayrılması,
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vii. Temiz işçilik,
viii. Hizmet garantisi.”

7.1.4. Müşteri Değeri Yaratılması
Günümüz rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için
müşterilerine değer sunmaları gerekmektedir. Fiyat, kalite, performans, seçim, kullanım
kolaylığı vb. gibi belirli değerlerden oluşan birleşime müşteri değer önerisi adı verilmektedir
(Tekin ve Çiçek, 2005: 66). Bu bağlamda müşteri değeri, müşterinin bir mal ve hizmeti satın
alırken ortaya çıkan maliyetlerle, elde ettiği toplam faydanın olumlu farkından elde
edilmektedir. Diğer bir ifade ile değer, müşterinin ödediğinden daha fazlasını elde etmiş
olduğu durumu ifade eden bir kavramdır. Ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdan oluşan
geleneksel pazarlama karması ile sunulan hizmet müşteri için oluşturulacak değeri hem
sağlayabilir hem de ortadan kaldırabilir. Değerin artması ya da ortadan kalkması müşteri
beklentilerini ne derece karşılayıp karşılamadığına bağlıdır (Stinnet, 2005: 201; Bişkin, 2011,
s.85).
Müşteri merkezli düşünen işletmeler müşterilerine benzersiz değerler sunabilirler.
Yaratılan değer müşteri ile işletme arasında duygusal bir bağın kurulmasına olanak
sağlamalıdır. Bu durum ise müşteri açısından yeniden satın alma ile müşteri sadakatini
yaratmayı ortaya çıkartabilmektedir. Müşteri açısından algılanan değer yalnızca somut
yararlardan değil, duygusal yararlardan da oluşmaktadır. Güven duyma, ün, güvence ve
ilişkinin düzeyi bu konunun temellerini oluşturur. (Bişkin, 2011, s.86; Odabaşı, 2000: 48-57).
Müşteri için değer yaratma sonucunda elde edilebilecek müşteri memnuniyeti
işletmelere şu yararları getirebilecektir (Bişkin, 2011, s.87; Odabaşı, 2000:48-51):
•
•
yükselmesi

Daha yüksek oranda tekrarlanan satın almaların artması
Maliyetlerin ve giderlerin daha bilinçli yönetilmesi sonucu kâr marjlarının

•
Yaratıcılık destekleneceğinden çalışanların motivasyonlarının yükselmesi ve
işletmeden ayrılma oranlarının düşmesi
•

Yüksek değer elde eden müşterilerin duygularını yakınlarına aktarmaları.

7.2. Müşteri Sadakati
Müşteri sadakati de müşteri memnuniyeti kadar üzerinde çok araştırma ve çalışma
yapılmış kavramlardandır. Müşteri sadakati ile ilgili olarak literatürde yapılan
tanımlamalardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır (Çatı ve Koçoğlu, 2008, 169-170; Aksoy,
2014, s.68):
•
“Müşteri sadakati, müşterilerin tercihlerinde herhangi bir değişikliğe sebep
olabilecek durumlara ve pazarlama çabalarına rağmen, sürekli olarak tercihte bulunduğu mal
ve hizmetleri tekrar satın alması, tekrar tekrar o işletmenin hizmetinin müşterisi olma
konusunda kendisini adamasıdır.
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•

Müşteri sadakati, firma müşterileri ile derin ve kuvvetli ilişkiler oluşturmaktır.

•
Sadakat, bir firmanın hizmetlerinden yararlanma derecesi, müşterinin tercih ve
niyetindeki eğilim veya marka bağlılığına yol açan psikolojik bir süreçtir.
•
istemesidir.

Sadakat, müşterinin bir firma ya da marka ile olan ilişkisini devam ettirmek

•
Müşteri sadakati, müşterinin ürüne, hizmete, markaya ya da işletmeye duyduğu
güçlü bağlılıktır.
•
Müşteri sadakati, sürekli alış veriş yaptığı işletmeyi, tutumsal olarak,
çevresindeki kişilere tavsiye etme ya da ilişkisini devam ettirme arzusudur”.
“Müşteri sadakati, tekrar satın alma davranışına ek olarak, işletmeleri daha düşük
maliyetlerle satış yapma, müşterileri ürün ya da hizmetleri tavsiye etme istekliliğine ve
işletmeye karşı taahhüde yönlendiren, böylece rakip firmalara karşı işletmelerin rekabet
avantajı elde edebileceğine işaret eden bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, müşteri
sadakatinin, müşterinin geçmiş tecrübelerine dayalı ve gelecek tercihlerini etkileyen bir
özelliğe sahip olduğu, müşterinin alternatif işletmelere yönelmesini engelleyici bir olgu
olduğu düşünülmektedir. Müşteri sadakatinin günümüzde işletmeler için artan önemi, bu
olgunun her yönden daha iyi anlaşılmasını zorunlu hâle getirmektedir.” (Çatı ve Koçoğlu
2008, s.171; Aksoy, 2014, s.69).

7.2.1. Müşteri Sadakatinin Oluşturulmasında Etkili Olan Temel
Değişkenler
Müşteri sadakatinin oluşturulmasında etkili olan bazı temel değişkenler vardır. Bu
değişkenlere aşağıda değinilmiş ve açıklanmıştır. (Kotler 2003, s.39; Aksoy, 2014, s.69):
•

İmaj

•

Müşteri Alışkanlığı

•

Karar Verme Kolaylığı

•

Pazar ve Rekabet Koşulları

•

Müşterilerin Risk Almaktan Kaçınma İsteği

•

Uyma Eğilimi

•

Müşteri Tatmini

7.2.1.1. İmaj
Bir ürünün, bir kişinin, bir şeyin “Nasıl?” bilindiğidir. İmaj çok satmak amacıyla
yapılan her şeydir. Hayatta olan her şey bir psikolojidir. Hareket hâlinde olan her şeyde bir
psikoloji vardır. Hayatın tamamında psikoloji vardır. Dolayısı ile imajda psikolojik bir
süreçtir. Satın alma, hayran kalma, hayran bırakma, ikna etme ve ikna olma gibi süreçler
insanların psikolojileriyle ilgilidir. Bu yüzden imaj yaratırken çevrenin, toplumun psikolojisi
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önemli bir kaynak olacaktır. Ürün ya da kişi, hangi kesime hitap edecektir. Ulaşılmak
istenilen hedefin kim? ve kimler? olduğu önemlidir.
Şirketler tüketicide iyi bir imaj oluşturabilmek için reklam, tanıtım, katalog vb.
çalışmalarında verdikleri mesajlara dikkat etmektedirler. Şirketler, duyulara daha derinden
temas eden mesajlar geliştirmek için antropologlara ve psikologlara yönelmektedirler.
Tüketiciye verilmek istenen imaj oluşturulurken üç özelliğe dikkat edilmelidir” (Tek,
1999, 329; Aksoy, 2014, s.70):
i. İmaj, ürünün temel niteliğini ve konumunu yansıtan tek bir mesaj taşıyıp
nakletmelidir.
ii. Müşterinin sadece aklını değil, duygularım da (emosyonlannı) harekete geçirici
olmalıdır.
iii. Vermek istediği mesajı rakiplerinkiyle karışmayacak şekilde ayırıcı bir şekilde
nakletmelidir.”

7.2.1.2. Müşteri Alışkanlıkları
Müşteri alışkanlığı, tüketicinin bir mal veya hizmet aldığı markanın sunduklarını
yeterli bularak farklı arayışlar içerisine girmemeyi ifade etmektir. Bu alışkanlığın
oluşmasında işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetin kalitesi, işletme ile müşteri arasındaki
duygusal bağ, müşterinin deneyimleri, tatmin duygusu gibi faktörler etkili olabilmektedir. Bu
faktörler içerisinde tatmin duygusu en önemli yere sahiptir (Aksoy, 2014, s.70).
“Tüketicinin tatmini ya da tatminsizliği daha sonra ki davranışlarına etki edecektir.
Eğer tatmin olmuş ise bir dahaki sefere tekrar alacaktır. Ayrıca, çevresindekilere de iyi şeyler
söyleyecektir. Bu durumda zamanla müşteri alışkanlığına dönüşecektir” (Tek, 1999; 217;
Aksoy, 2014, s.70).

7.2.1.3. Karar Verme Kolaylığı
“Herhangi bir zaman diliminde ortalama bir tüketici muazzam bir ürün, marka veya
şirket kararlan dizisiyle karşı karşıya kalır; en basit ihtiyaçları bile tatmin etmek için son
derece fazla alternatif arasından bir seçim yapmak durumundadır. Tüketicinin rasyonel bir
karar vereceği kabul edilse bile, bu kadar çok alternatifi değerlendirmek tüketicinin önemli
zamanını alacaktır. Böyle durumlarda sadakat müşterinin alması gereken kararların sayısını
azaltır. Sadakat aynı ihtiyacın ortaya çıkısında yeni bir karar vermenin etkin olmadığı
varsayımına dayanır” (İrik, 2005, s.17; Aksoy, 2014, s.70). Müşteriye karar verme kolaylığı
sağlayan bir satış ve müşteri ilişkileri yönetimi politikası uygulanması müşteri memnuniyetini
ve müşteri sadakatini olumlu yönde etkileyebilir (Aksoy, 2014, s.70).

7.2.1.4. Pazar ve Rekabet Koşulları
“Müşteri sadakati pazar koşullarından da kaynaklanabilir. Örneğin pazarda başka bir
alternatif mevcut değilse, tüketici ya mevcut olana sadık olacak yada hiçbir şey almayacaktır.
Kimi durumlarda ise satış sözleşmeleri tüketiciyi sadakate zorlayabilir. Örneğin, tekrar
yapılan alışverişler için indirimler müşteri sadakat duygusunun gelişmesine neden olabilir.
Ayrıca etrafta başka bir rakibin olmaması da sadakati doğurur” (İrik, 2005, s.18). İşletmenin
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pazardaki rekabet şartlarına göre müşteri sadakatini artırmak için farklı stratejiler uygulaması
gerekmektedir (Aksoy, 2014, s.71).

7.2.1.5. Müşterilerin Risk Almaktan Kaçınma İsteği
Sadakat, bazı müşterilerde risk almaktan kaçınma isteği sonucunda da ortaya
çıkabilmektedir. Müşteri daha önce tecrübe edindiği bir hizmette olumsuz bir durumla
karşılaşmadığı takdirde aynı ihtiyacın yeniden doğması hâlinde yine aynı işletmeyi tercih
edebilmektedir. Farklı bir işletmenin ürün veya hizmetini satın alarak denemesi durumunda
olumsuzluklarla karşılaşabileceği hissiyatı oluşabilmektedir. Bu durumun oluşabilmesi için en
önemli etken ise müşterinin alışveriş yaptığı işletmenin sunduğu kalitenin müşteri tatmininde
olumlu yer edinmesidir (Aksoy, 2014, s.71).

7.2.1.6. Uyma Eğilimi
“Uyma davranışı durağanlıkla yakından ilgilidir. Uyma davranışı ürün, markanın ya da
şirketin imajının tüketicinin yakın çevresindeki insanlara tatminkâr olarak değerlendirilen
normlarla uyumluysa, tüketicinin sürüden ayrılmamak için, bu ürüne, markaya ya da şirkete
karşı sadakat geliştirebilme eğilim demektir. Birey yakın çevresindekilerin yargılarım
sorgulamak istemeyebilir. Bu durumda sırf çevreye uymak için kişisel olarak en iyi olduğunu
düşünmediği bir ürüne, markaya ya da şirkete karşı sadakat geliştirilebilir” (Öztürk 2002,
s.133; Aksoy, 2014, s.71). Müşteri sadakatini artırmak için stratejiler geliştirilirken müşteri
portföyünün satın alma davranışlarına göre uyma eğilimi de hesaba katılmalıdır.

7.2.2. Müşteri Sadakatinin Getirileri
Sadık müşterilerin, yeni kazanılacak müşterilere veya yeni müşterilere göre avantajları
vardır. Bu avantajlar şu şeklide sıralanabilir (Bilgi, 2014, s.6):
•
Ele geçirme maliyeti daha düşüktür. Reklam, doğrudan posta, satış
komisyonları ve yönetim zamanı gibi maliyetler göz önüne alındığında, yeni müşteriler
kazanmak oldukça pahalıdır. Yeni bir müşteri kazanmanın maliyeti, eski müşteriyi elde tutma
maliyetinden altı katı fazla olduğu tahmin edilmektedir.
•
Gelir büyümesinde katkısı daha fazladır. Sadık müşteriler, harcamalarını
zaman içerisinde arttırırlar. Şirketin ürün hattını daha iyi öğrenir ve şirkete daha çok
güvendikleri için de daha fazla iş bağlantısı kurarlar.
•
Faaliyet maliyetleri daha düşüktür. Müşteriler şirketi daha iyi tanıdıkça, onlara
hizmet sunmanın maliyeti azalır. Soruların cevaplanmasında ve her iki tarafın nasıl hareket
ettiğinin öğrenilmesi sürecinde daha az zaman harcanır.
•
Şirketi, çevresine tavsiye etme olasılığı yüksektir. Tatmin olmuş müşteriler,
potansiyel müşterilere tavsiyelerde bulunurlar. Pek çok pazarda tavsiyeler, yeni işler
kazanmanın en önemli yoludur. Genelde kişisel tavsiyeler reklam ve bedeli ödenmiş diğer
iletişim yollarından daha fazla ikna gücüne sahiptir.
•
Fiyatların yükselmesine daha dayanıklıdır. Eski müşteriler, yenilere nazaran
fiyat konusuna daha az duyarlıdır. Yeni müşteriler çoğunlukla indirim yapılarak şirkete
çekilir, bu ise düşük kar marjı yaratır (Bilgi, 2014, s.6; Tolon, 2009).
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Müşteri sadakati oluşturmak işletmenin performansını olumlu yönde etkilediğinden
geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamaktadır.

7.2.3. Müşteri Sadakatinin Ölçümü
Sadakatin ölçümüne ilişkin iki ana yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımlardan biri
sadakatin davranışsal boyutuna diğeri ise tutumsal boyutuna vurgu yapar (Buttle, 2009, s.44).
Sadakate ilişkin iki yaklaşım da geçerli olmakla birlikte, ayrı ayrı kullanıldıklarında işletmeler
açısından farklı anlamlar içerirler. İşletmelere müşteri sadakatini arttırmak için önerilen yol,
iki sadakat yaklaşımını aynı anda ele almalarıdır.

7.2.3.1. Davranışsal Sadakat
Davranışsal sadakat, müşterinin satınalma davranışını temel alır. Bu yaklaşıma göre,
bir müşterinin işletmeye sadık kabul edilmesi için ondan alışveriş yapması ve sonrasında da
alışveriş yapmaya devam etmesi yeterlidir. Diğer bir ifade ile sürekli müşteri olma ve
tekrarlayan satın almaların olması hâlinde müşteri sadakati vardır. Sadakatin davranışsal
boyutu “müşteri hala aktif mi?” ve firma “müşterinin harcama payını koruyabilmiş mi?”
olmak üzere iki açıdan ele alınabilir. Müşterilerin satın almayı tedarikçilerden oluşan bir
portföyden yapması hâlinde, diğer bir ifadeyle ürün ve hizmetlerin birbirine çok benzeyen
veya hiç benzemeyen çok sayıda tedarikçiler arasından satın alınması durumunda müşteri
harcamalarının payı daha çok önem kazanır (Buttle, 2009, s.45).
Davranışsal sadakat, tutumlar veya tercihler yerine yeniden satın alma faaliyeti ile
ilgilidir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 99). Dolayısıyla, bir müşteri firmadan gerçekten
hoşlanmasa da başka nedenlerden ötürü bir markaya sadık olması teorik olarak mümkündür.
Örneğin, kötü hizmet standartları bulunan ucuz bir hava yolu şirketinin, fiyatları diğer hava
yolu şirketlerinden ciddi ölçüde daha düşükse, davranışsal olarak sadık olmakla birlikte
tutumsal olarak sadık olmayan müşterileri olabilir. Karmaşık hizmetler satan bir B2B firması
da yüksek kurulum maliyetlerini yeterli oranda telafi etmek için uzun vadeli sözleşmeler
yapabilir. Bu durumda müşteri açısından davranışsal sadakat işletmeye yönelik hiçbir
duygusal içerik ya da bağ olmaması olarak da tanımlanabilir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 99).
Davranışsal tanımda, müşteri sadakati, marka tercihinin nedeni değil sonucudur ve
marka tercihi davranışsal sadakate yol açabilecek tek unsur değildir. Davranışsal müşteri
sadakatini arttırmak isteyen bir işletme, müşterilerin yeniden satınalma miktarını arttıracak
taktiklere odaklanır. Örneğin, ürün kalitesini iyileştirme, müşteri memnuniyetini arttırma,
uzun vadeli sözleşmeler yapma, düşük fiyatlar vb. (Peppers ve Rogers, 2013 s. 99).
Davranışsal müşteri sadakati nesnel olarak gözlemlenebildiğinden ölçülmesi daha
kolaydır. Doğrudan pazarlama işletmelerinin çoğu davranışsal sadakati ölçmek için “Recency,
Frequency, Monetary (RFM)” yaklaşımını kullanır. Bu yaklaşımda recency, en son
satınalmadan bu yana geçen süreyi yani satınalma aralığını ifade eder. Frequency, belli bir
zaman aralığında kaç kez satınalma yapıldığını yani sıklığı ifade eder. Monetary ise belli bir
zaman aralığında gerçekleşen satınalmaların parasal değerini ifade eder. Bu üç değişkenin
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tümündeki skoru yüksek olan müşteriler sadık müşteriler olarak kabul edilirler (Buttle, 2009,
s.45).

7.2.3.2. Tutumsal Sadakat
Tutumsal sadakat, tutumları oluşturan inançları, hisleri ve satınalma niyetini temel alır
Tercihlerinde firmaya öncelik veren, ilgilenimi yüksek olan, tedarikçi ile uzun vadeli iş
yapma taahhüdü olan müşterilerin tutumsal sadakatlerinin yüksek olduğu kabul edilir (Buttle,
2009, s.45). Diğer bir ifade ile sadakatin tutumsal tanımı, bir müşterinin sadakatinin onun ruh
hâlinde yattığını belirtir. Bu tanıma göre, bir markaya ya da şirkete yönelik olumlu bir tutum
benimseyen müşteri sadıktır. Şirketi, ürünlerini, hizmetlerini ya da markalarını sever ve
dolayısıyla alışverişlerini rakipleri yerine bu işletmeden yapmayı tercih eder. Tutumsal
sadakate iktisadi açıdan bakıldığında, ürünler neredeyse eşdeğer olsa bile, A markasına B
markasından daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olan herkesin A markasına sadık
olduğunun kabul edilmesi şeklinde bir anlam çıkmaktadır ancak burada fiili davranış değil
isteklilik vurgulanmaktadır. Bu durumda, bir müşterinin tutumsal sadakatinin arttırılması,
müşterinin marka tercihinin arttırılmasıyla neredeyse eşdeğerdir. Marka tercihi ise müşteri
memnuniyeti ile yakından ilişkilidir ve sadakati arttırmak isteyen bir işletme, ürününü,
imajını, hizmetini veya müşteri deneyiminin diğer unsurlarını rakiplerine kıyasla iyileştirmeye
odaklanmalıdır (Peppers ve Rogers, 2013 s. 99).
Tutumsal sadakat gözlemlenemediğinden değerlendirilmesi daha zor ve pahalı aynı
zamanda da öznel ölçme tekniklerini gerektirmektedir. Tutumsal sadakat en az davranışsal
sadakat kadar önemlidir çünkü işletme, sadık davranış gözlemlese bile müşteri tutumsal
açıdan sadık değil ise diğer bir ifade ile firmaya karşı olumlu tutumu yoksa ilişki bir rekabet
durumunda son derece hassas olur ve kolay zedelenebilir. Örneğini bir rakip, pazara benzer
fiyatla girerse, bir zamanlar işletmenin ürününe ucuz olduğu için sadık olan müşteri kolaylıkla
rakibin ürününü tercih edebilir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 99).
Bu durumda, davranışsal sadakatin söz konusu olmayıp sadece tutumsal sadakatin
olması durumunun işletmeye finansal faydası yoktur. Bununla birlikte, tutumsal sadakat
içermeyen davranışsal sadakat de sürdürülebilir değildir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 100).

7.2.3.3. Sadakat Modeli
Son dönemlerde sadakatin davranışsal ve tutumsal boyutunu bir arada ele alan
modeller geliştirilmiştir. Bunlardan biri Dick ve Basu’nun (1994) geliştirdiği modeldir. Dick
ve Basu (1994), “nispi tutumların etki derecesi” ve “tekrarlayan satınalma davranışı”na göre
dört farklı sadakat türü tanımlamışlardır (Buttle, 2009, s.45).
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Tablo 5: İki Boyutlu Müşteri Sadakati Modeli4
Tekrarlayan Satın Alma

Güçlü

Düşük

Sadık Müşteriler

Gizli Sadık Müşteriler

Zayıf

Nispi Tutum

Yüksek

Sahte Sadık Müşteriler

Sadakatsiz Müşteriler

Sadık müşteriler, tekrar satınalma düzeyi yüksek ve nispi tutumları güçlü olan
müşterilerdir. Sahte sadık müşterilerin tekrar satınalma düzeyi yüksektir ancak nispi tutumları
zayıftır. Bu müşterilerin tekrarlayan satın alımlarının sebebi, tembellik, tercih değiştirmenin
yüksek değiştirme maliyeti getirmesi veya alternatifler arasında fark algılamama olabilir.
Gizli sadakat ise güçlü nispi tutumların tekrarlayan satın alımlar ile desteklenmemesi
durumunda oluşur. Bu ise işletmenin dağıtım stratejisinde bir sorun olması nedeniyle
müşterinin ürün veya hizmete istediği anda ulaşamaması veya bulamaması gibi bir sorunun
habercisi olabilir (Buttle, 2009, s.45).
Pratik yani uygulama açısından sadakatin davranışsal açıdan tanımlanması daha
çekicidir çünkü satışlar ve karlılık tutumların değil satınalma davranışının çıktısıdır. Bununla
birlikte müşterilerin zayıf veya negatif tutumlarının nedenlerinin anlaşılması müşterilerin
satınalmasının önündeki engellerin anlaşılması açısından önemlidir. Aynı zamanda güçlü
veya pozitif tutumların anlaşılması da müşterilerin rakipler yerine neden firmayı tercih
ettiklerinin anlaşılması açısından eşit derecede önemlidir. Ancak, Dick ve Basu’nun
modelinde tutumun mu davranışa; davranışın mı tutuma yol açtığı net olarak açıklanmamıştır.
Pek çok araştırmacı genellikle nedenselliğin tek yönlü değil döngüsel olduğunu kabul
etmektedir. Diğer bir ifade ile tutumlar davranışları, davranışlar da tutumları etkilemektedir
(Buttle, 2009, s.46).

7.2.4. Müşteri Sadakat Programları
İşletmeler müşteri sadakati oluşturmak için pek çok yöntem geliştirebilirler. Selvi
(2007), müşteri sadakati oluşturmak için bir işletme tarafından yerine getirilmesi gerekenleri
şu şekilde özetlemektedirler (Selvi, 2007; Ersoy, Ed. Odabaşı, 88):

4

Dick, A. S., & Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual
framework. Journal of the academy of marketing science, 22(2), 99-113.
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• Müşteri isteklerini karşılayan hizmeti vererek ilişkinin sürekli tutulması
• Müşterilerin satış öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçlarının karşılanarak müşteri tatmininin
sağlanması
• Müşteri tatminini arttırmaya yönelik çalışmaların süreklilik arz edecek biçimde
programlanması, sürekli iyileştirme
• Satılan ürün ya da sunulan hizmetle ilgili kusurun düzeltilerek müşteri
hoşnutsuzluğunun giderilmesi ve etkin bir şikâyet yöntemi.
Bunların dışında işletmeler sadakat programları uygulamak suretiyle de müşteri
sadakati yaratmak için çaba göstermektedirler.
Müşteri Sadakat Programları, son yıllarda, müşteriyi elde tutma ve müşteri ilişkileri
yönetimi bağlamında uygulayıcı ve akademisyenlerin yoğun ilgisini kazanmıştır. Bu
programların temel yönetsel amacı, sadık müşteri davranışını özel hizmetler ve indirimlerle
ödüllendirmek; aynı zamanda, uzun dönemli iş ilişkilerinin ekonomik yararını kavrayarak
sadakat davranışını güçlendirmektir (Yenidoğan, 2009; Ersoy, Ed. Odabaşı, 88).
Bir müşteri sadakat programı en basit anlatımla müşteriyi tanımak ve ödüllendirmek
için geliştirilmiş bir mekanizmadır. En temelinde ise, müşterinin yaptığı harcama miktarına
göre puan kazandırması ve müşterilerin kazandıkları bu puanları, gelecekte aynı mağazada
yapacakları alışverişlerde indirim olarak kullanabilmeleri vardır. En tipik müşteri sadakat
programı uygulamalarında, üyelik kartları kullanılarak, satın alma noktalarında alışveriş
miktarı kaydedilmekte ve ödül miktarı bu verilere göre belirlenmektedir. Benzer şekilde
Ziliani ve Bellini (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, kartlar yoluyla müşterilerin kişisel
bilgilerinin yanı sıra satın alma davranışları da aynı veri bankasına kaydedilmektedir. Turner
ve Wilson (2006) ise, mağaza sadakat kartlarının mağaza sadakatine etkisi ile olarak; mağaza
kartı sahipliğinin mağaza sadakati üzerinde pozitif etkisi olduğu ifade etmişlerdir (Yeniçeri ve
Erten, 2008; Ersoy, Ed. Odabaşı, 88).
Mağazaların sadakat programlarının müşterilerce algılanmasının, mağaza sadakati
üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Too ve diğerleri, (2001) bu uygulamaların mağaza
sadakati ile ilişkisinden yola çıkarak, müşterilerin sadakat programı ile ilgili algılarının
mağazaya olan sadakatlerini bu uygulamaların kendisinden daha fazla etkileyeceği
düşünmektedirler (Yeniçeri ve Erten, 2008; Ersoy, Ed. Odabaşı, 88).
Müşteri sadakati oluşturmak ve sürdürmek için işletmeler tarafından uygulanan sıklık
programları da, sık ya da fazla alışveriş yapan müşterileri mükâfatlandırmak için yapılır.
Sıklık programlarının satış arttırıcı etkisinde, müşterilerin yaptıkları alışverişlerle kazandıkları
puanlar ve bu puanlar karşılığında işletme tarafından verilen ödüller söz konusudur. Taylor ve
Neslin’e (2005) göre, müşterilerin topladıkları puanlar karşılığında ödül kazanmak için başka
bir işletmeye yönelmeleri söz konusu değildir. Yani sıklık programları müşteriler için
alışveriş yaptığı mağazayı değiştirmede bir engeldir (Varinli ve Acar, 2011; Ersoy, Ed.
Odabaşı, 88).
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İşletme yöneticileri, müşteri sadakati oluşturmak için müşteri istek ve ihtiyaçlarını
eksiksiz karşılama ve müşterilerin güvenini kazanma konusunda çalışanlarını eğitmelidirler.
İşletmelere, müşteri sadakati oluşturmak ve sürdürmek için müşteri sadakat programlarının
dışında dört basamaklı bir strateji önerilmektedir (Selvi, 2007; Ersoy, Ed. Odabaşı, 88):
• Müşterilerin bakış açısından hareketle sadakat ve işletmeyi terk nedenlerini anlamak
• Doğru müşteriler üzerine odaklanan bir sadakat stratejisi geliştirmek
• Sistematik olarak müşterilere hak ettikleri değer sunmak ve bu konuda yapılan
hatalar varsa bu hataları düzeltmek
• Müşteri odaklı davranışı teşvik etmek için ölçüm ve ödül sistemi uygulamak.

7.3. Müşteri Memnuniyeti ile Sadakati Arasındaki İlişki
Müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti arasında yakın bir ilişkinin oluşundan söz
edilebilir. Bir müşterinin beklentilerinin hangi düzeyde olduğu müşteri memnuniyet düzeyini
temsil ederken, o müşterinin hangi olasılıkta bir işletmeye geri geleceği ve geri gelmeye
devam edeceği, müşterinin işletmeye olan sadakatini göstermektedir. Her müdavim, memnun
edilmiş müşteridir; ancak her memnun edilen müşteri devamlı müşteri değildir (Bowen ve
Shoemaker, 1998; Ersoy, Ed. Odabaşı, 89). Goderis’e (1998) göre, müşteri sadakat düzeyinin
artması için müşteri hoşnutluğunun en üst düzeyde olması, hatta %100 olması gerekmektedir.
İşletmelerde tümüyle hoşnut edilmiş müşterilerin, sadece memnun edilmiş müşterilere göre
altı kez daha fazla sadık kaldıkları görülmüştür (Bowen ve Shoemaker, 1998; Ersoy, Ed.
Odabaşı, 89). Müşteri sadakati ve müşteri memnun arasındaki ilişkinin yanında, müşteri
memnuniyeti ile müşteri tutundurma arasında da yakın bir ilişki vardır. Müşterilerin elde
tutulması için örgüt yapılanmasının müşteri hoşnutluğu doğrultusunda oluşturulması
gerekmektedir (Kotler ve Armstrong , 2010; Ersoy, Ed. Odabaşı, 89). Memnun olmuş bir
müşterinin, işletmesini ya da satıcısını değiştirmesi için çok az güdüleyici mevcuttur; müşteri
memnuniyetinin arttırılmasının daha fazla duygusal sadakate ve gelecekte yeniden satın alma
niyetine ve davranışına yol açtığı belirtilir. Dolayısıyla memnun olan müşterilerin sadık olma
eğilimlerinin yüksek olduğu, memnuniyetin sadakate olumlu bir katkı sağladığı ve sadakat ile
memnuniyetin ilişkili olduğu burada vurgulanmaktadır. Müşteri memnuniyeti ile müşteri
sadakati ilişkisinde, müşterilerin sadece memnun edilmiş olmaları ile tam olarak
memnuniyetlerinin sağlanmış olmasının, sadakat düzeyini farklı etkilediği, yüksek düzeydeki
bir müşteri memnuniyetinin uzun dönemli sadakati geliştirmeye daha fazla yardım ettiği
belirlenmiştir. Buna göre, rekabet ortamı memnuniyet-sadakat ilişkisini etkilemektedir; tercih
yapmakta özgür müşterilerin memnun edilmeleri onların sadık kalmaları için yeterli değildir.
Gerçek sadık müşteriler, tam memnun olmuş müşterilerdir. Müşterilerin memnuniyet ve
sadakat düzeyleri arasındaki ilişkinin ele alındığı diğer bir karşılaştırmada dört kategori ile bu
ilişki gösterilmektedir (Bayuk ve Küçük, 2007; Ersoy, Ed. Odabaşı, 89).
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• Memnun olmuş/ Sadık: İşletmeler müşterilerini, hem oldukça yüksek memnun olmuş
olan hem de yeniden satın almaya oldukça istekli müşterileri içeren “memnun olmuş /sadık”
lar grubu içerisine koymaya çabalamalıdırlar. Bu müşteriler yalnızca ürünün tatmin edici
olduğunu değil, aynı zamanda bunun kendi ihtiyaçları için en iyisi olduğunu hissedenlerdir.
• Memnun olmamış/ Sadakatsiz: Bunlar geleneksel olarak memnun olmayan mutsuz
müşterilerdir. Ürünü ya da hizmeti beğenmezler ve diğer alternatif ürün ya da hizmetlere
yönelirler.
• Memnun olmamış/ Sadık: Sahte bir şekilde sadık müşteriler olan bu grup, satıcıdan
ya da üründen memnun olmuş değildir ve bir alternatifin mevcut olmamasından dolayı
potansiyel olarak rehine tutulurlar.
• Memnun olmuş/ Sadakatsiz: Satıcıdan memnuniyet oranları yüksek olmasına karşın,
belirli bir ürünü yeniden satın almayacak olanlardır. Yani, memnun olduklarını belirttikleri
hâlde sadakatsiz olan müşterilerdir. Bu grubun en önemli niteliği, kendilerine sunulan çıkarı
elde ettikten sonra başka arayışlara girmeleridir. Ayrıca burada, işletmenin kendi yaptırdığı
tatmin anketi sonuçlarının yüksek görünüp, yanıltıcı olabileceğine de işaret edilir. Bununla
birlikte bu son iki gruptaki bireylerin gelecekteki davranışlarının ne yönde olacağı ya da bu
nitelikteki müşterilerin tespitinin zor olduğu kabul edilir. Bu nedenle, bu müşterilerin özel bir
ilgi ve önemsemeyi gerektirdikleri ifade edilir (Bayuk ve Küçük, 2007; Ersoy, Ed. Odabaşı,
89).

7.4. İşletme Performansı
İşletmenin performansını ölçmenin farklı pek çok yolu vardır. Son zamanlarda, 3 aylık
kar, hisse başına kazanç gibi kısa vadeli finansal göstergeler tercih edilmemeye başlanmıştır
(Buttle, 2009, s.46). Zaman içinde, kısa vadeli bakış açısı yerini belli aralıklarla tekrarlanan
ve pek çok göstergeyi bir arada ele alan balanced scorecard gibi ölçümlere bırakmıştır
(Kaplan ve Norton, 1996; Buttle, 2009, s.46).

7.4.1. Balanced Scorecard
Balanced scorecard, birbiriyle ilişkili 4 temel performans göstergesi itibariyle
performansı değerlendirir. Bunlar (Buttle, 2009, s.46):
•

Finansal göstergeler,

•

Müşteriler ile ilgili göstergeler,

•

Süreç göstergeleri ve öğrenme göstergeleri,

•

Büyüme göstergeleridir.
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Bu dört göstergenin birbiri ile ilişkisini ifade edecek olursak, insanlar (öğrenme ve
büyüme göstergeleri), müşteriler (müşteri göstergeleri) için işleri (süreç göstergeleri) yaparlar
ve bu yapılanlar işletmenin performansını (finansal göstergeler) etkiler. Müşteriler ile ilgili
temel performans göstergeleri (Buttle, 2009, s.46):
•

Müşteri memnuniyet düzeyi

•

Müşteri elde tutma oranları

•

Müşteri elde etme maliyetleri

•

Kazanılan yeni müşteri sayısı

•

Ortalama müşteri olarak kalma süresi (kıdem)

•

Davranışsal ve tutumsal müşteri sadakati

•

Müşteri başına satışlar

•

Gelir artışı

•

Pazar payı

•

Müşteri cüzdan payı

Balanced scorecard, MİY sistemlerine kolaylıkla adapte edilebilir. Balanced scorecard
uygulayan işletmelerin sormaları gereken sorular şunlardır (Buttle, 2009, s.46):
•

Finansal performansımızın artması için hangi müşteri çıktılarına ihtiyacımız

•

Hangi süreç çıktıları müşterilerimiz nezdinde performansımızı arttırır?

•

Hangi öğrenme ve büyüme çıktıları süreç performansımızı arttırır?

var?

Yukarıda değinildiği gibi, memnuniyet-kar zinciri modeli, müşteri memnuniyeti ve
sadakatin işletme performansını arttıran müşteri çıktıları olduğunu savunmaktadır.

7.4.2. Cüzdan Payı
Müşterinin cüzdan payı, MİY sistemlerinin performansını değerlendirmede sık
başvurulan bir göstergedir (Buttle, 2009, s.46). Bir işletme MİY stratejisi çerçevesinde bir
pazar bölümünü hedefleme kararı aldığında o pazar bölümündeki müşterilerin harcamalarının
payındaki artışı hem ölçmek hem de o payı arttırmak için çabalamak durumundadır. Şekilde
görüldüğü gibi, müşteri payı, hedeflenen müşterilerin cüzdan payını (işletmeye dönük
harcamalarını) arttırmayı hedefler, yani amaç pazar payını arttırmak diğer bir ifade ile daha
fazla müşteri elde etmek değildir.
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Şekil 6: Müşteri payı- Pazar payı Farkı
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Uygulamalar
Gazete Sadakat Kartı
FMCG'de sadakat projesini satın alma sırasında kullanılacak kart ile yapamazsınız.
Neredeyse 10 yıl olmak üzere… Bir gazete zinciri, sadakat kartı çıkarmaya karar
vermiş. Bu amaçla çok sayıda toplantı yapmışlar. Kafalarında gazete sadakat kartının nasıl
çalışacağını da bulmuşlar.
Biri onlara benim bu konulardan anladığımı söylemiş. Bir toplantıda buluştuk.
Konu: Gazete sadakat kartı
Amaç: Gazete alan müşteriyi birey olarak (pazar araştırmalarından daha fazla)
tanımak. Bu sayede bazı sektörlerden daha fazla reklam parası istemek.
Patron, danışmanlar, gazetenin yöneticileri, bankanın yöneticileri… oldukça
kalabalığız. Bizim bankanın bir yöneticisi işi bana yıkmak ama kendi prim yapmak
peşindeydi. Patronun danışmanı ise sık sık “Şimdi olaya bir de şu açıdan bakalım” cümleleri
kuruyordu.
Kafalarında oluşan modeli anlatmaya başladılar.
•

Kendi gazetelerinde form yayınlayacaklar.

•

Doldurup bayilere bırakan müşterilere kart basıp gönderecekler.

•

Bu kartlar her gazete satın alırken kullanılacak.

•

Hangi gazete istediğinizi söyleyeceksiniz.

•

Bayi elindeki (POS terminaline benzeyen) alete giriş yapacak.

•

Müşteriye gazeteyi verecek.

•

Genel Müdürlük hangi gazeteyi, kimin, nereden aldığını bilecek.

•

Ona göre reklamverenlerle pazarlık edecekler.

•

Reklam gelirlerini arttıracaklar.

Nadiren uslu dururum. Sözlerini kesmeden, not alarak tüm senaryoyu dinledim.
“Gazete sadakat kartı almak için form dolduran olur mu?” diye bile sormadım. Büyük
ihtimalle kendilerini inandırdıkları senaryolar hazırlamışlardı.
Onun yerine “İçinizde 50 veya 75 kuruş verip kendi gazetesini kendi alan var mı?”
diye sordum. Sonuç sıfır. Herkesin gazetesini başkası alıyordu. Çoğunluğu sabah masasında
bulunan gazetenin oraya nasıl geldiğini bilmiyordu.
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“Gelin, gazete satın alma deneyimini saptayalım” dedim.
Apartmanın kapıcısı elinde bir liste ile gidiyor.
•

8 Zürriyet,

•

3 Saman,

•

4 Bosta,

•

6 Hamhumiyet

… (sayılara ve gazete isimlerine takılmayın). Apartmanın tüm gazetelerini alıyor.
Onları her bir dairenin kapısına istedikleri gazeteye göre bırakıyor.
Burada mutabık kaldık. Ben soru sormaya devam ettim.
•

Kapıcı, bayie gittiği zaman kaç tane kart verecek?

Bir kartın üstüne “1 Zürriyet, 1 Saman”; diğerinin üstüne “1 Bosta, 1
Hamhumiyet” diye her biri başka gazeteler yazılı 15 tane kart vermesini mi bekliyoruz?
•

•

Birkaç dakika sürmesi gereken gazete satın alma sürecinin ne kadar uzadığını

düşündük mü?
•

Kapıcının, bayiin, hatta apartman sakinlerinin bunu hoş karşılamasını bekliyor

muyuz?
Aslında sormak istediğim şuydu: Projenin içindeki paydaşların deneyimleri dikkate
alındı mı? O paydaşların katkısı olmadan bu projenin hayata geçmesi umuluyor muydu?
•

Kaç tane gazete var?

•

POS benzeri cihazın ekranına kaç tanesi sığacak?

•

Yukarı – aşağı tuşlarıyla her seferinde satın alınan gazeteyi bulup tıklayacak

mı?
Sadece sizin gazeteleriniz için sadakat kartı kullanıp diğerlerini satın almak
daha kolaysa, müşteri kaybına yol açmaz mı?
•

soruları da sırada bekliyordu.
Şirketlerin ve yöneticilerin çoğunluğu, kendi kafalarına göre bir beklenti veya proje
oluşturur ve onun başarılı olmasını bekler.
Defalarca söyledim ve yazdım. İster CRM, ister sadakat, ister başka pazarlama projesi
olsun… Müşteri deneyimini ciddiye almadan proje yapılamaz.
Kaynak: http://www.uzaktancrmegitimi.com/7042/sadakat-gazete
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Uygulama Soruları
1.

Memnuniyet ve sadakat arasında nasıl bir ilişki vardır?

2.
Balanced scorecard memnuniyet-kar zinciri modelindeki hangi değişkenin
ölçümünde yararlanılan araçlardan biridir?
3.

Cüzdan payının pazar payından farkı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Memnuniyet, müşterilerin bir mal veya hizmeti kendi ihtiyaç beklentilerini karşılayıp
karşılayamamasına göre değerlendirmesidir. Müşteri memnuniyetini ölçmede en sık
başvurulan yöntem müşterinin yaşadığı deneyime ilişkin algısının beklentileri ile
karşılaştırılmasıdır.
Müşteri sadakati, müşterilerin tercihlerinde herhangi bir değişikliğe sebep olabilecek
durumlara ve pazarlama çabalarına rağmen, sürekli olarak tercihte bulunduğu mal ve
hizmetleri tekrar satın alması, tekrar tekrar o işletmenin hizmetinin müşterisi olma konusunda
kendisini adamasıdır. Müşteri sadakati önceleri davranışsal ve tutumsal açıdan ölçülmekte idi
ancak son dönemlerde sadakatin davranışsal ve tutumsal boyutunu bir arada ele alan modeller
geliştirilmiştir. Bunlardan biri Dick ve Basu’nun (1994) geliştirdiği modeldir. Dick ve Basu
(1994), “nispi tutumların etki derecesi” ve “tekrarlayan satınalma davranışı”na göre dört farklı
sadakat türü tanımlamışlardır. Bunlar, sadık müşteriler, gizli sadık müşteriler, sahte sadık
müşteriler, sadakatsiz müşterilerdir.
İşletme performansının ölçümünde çok sayıda göstergeyi esas alan balanced
scorecarddan veya cüzdan payından yararlanılabilir.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi müşteri memnuniyetine katkı yapan unsurlardan değildir?

a.

Mal veya hizmetlerin özellikleri

b.

Müşterinin duyguları

c.

Adil ve dürüst algılanma

d.

Diğer insanlar

e.

Finansal durum

2.

Hangisi müşterilerin ortak beklentilerinden değildir?

a.

Önemsenme

b.

Ayrıntılara duyarlı olunması

c.

Servis sonrası memnuniyetin sorulması

d.

Açıklık ve dürüstlük

e.

Ürünün ucuz olması

3.

Hangisi geleneksel pazarlama karması öğelerinden biri değildir?

a.

Ürün

b.

Kalite

c.

Fiyat

d.

Tutundurma

e.

Dağıtım

4.

Hangisi müşteri memnuniyetinin işletmelere faydalarından değildir?

a.

Değişken maliyetlerin azalması

b.

Tekrar satın almaların artması

c.

Maliyetlerin daha bilinçli yönetilmesi

d.

İşten ayrılma oranının düşmesi

e.

Müşterilerin duygularını yakınlarına aktarmaları
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5.
değildir?

Hangisi müşteri sadakatinin oluşturulmasında etkili olan temel değişkenlerden

a.

İmaj

b.

Uyma eğilimi

c.

Pazar ve rekabet koşulları

d.

Karar verme kolaylığı

e.

Müşteri beklentileri

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Müşterinin hayatının mutlu bir döneminde olması ya da hizmet aldığı anda
olumsuz bir ruh hâline sahip olması satın aldığı mal veya hizmet ile ilgili algılarını etkilemez.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Müşterilerin memnun edilebilmesi için öncelikle bir şeylerden memnun
kalmamış olmaları gerekmektedir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Müşteri memnuniyetini ölçmede en sık başvurulan yöntem müşterinin yaşadığı
deneyime ilişkin algısının, deneyimin sonuçları ile karşılaştırılmasıdır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Memnuniyet, müşterilerin bir mal veya hizmeti kendi ihtiyaç beklentilerini
karşılayıp karşılayamamasına göre değerlendirilemez.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
Ürünün kendisi, hizmet, süreçler gibi müşteri deneyimine katkı yapan her şey
müşteri deneyiminin unsurlarını oluşturur.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)b, 4)a, 5)e, 6)b, 7)a, 8)b, 9)b, 10)a
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8. MÜŞTERİ ÖMÜR BOYU DEĞERİ

134

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.

Müşteri Ömür Boyu Değeri

8.1.

Gerçek Değer ve Potansiyel Değer

8.2.

Gerçekleşmemiş Potansiyel Değer

8.3.

Müşteri Ömür Boyu Değeri ve Pareto İlkesi

8.4.

Müşteri Ömür Boyu Değerinin Ölçümü

8.4.1. Müşterileri Değerlerine Göre Sınıflandırmada RFM (Recency, Frequency,
Monetary Value) Modeli
8.4.2. Müşteri Ömür Boyu Değeri Modelleri
8.5.

Müşteri Yaşam Döngüsü

8.5.1. Olası Müşteriler
8.5.2. İlk Defa Satın Alanlar
8.5.3. Erken Tekrarcılar
8.5.4. Çekirdek Müşteriler
8.5.5. Rakiplere Geçenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Müşteri ömür boyu değeri ölçülebilir mi?

2.

Gerçek değer ve potansiyel değer kavramlarının birbirinden farkı nedir?

3.

Müşterilerin yaşam döngüsü aşamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Müşteri ömür boyu
değeri konusu
ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.

Müşteri ömür boyu değeri ile
ilgili kavramlar, müşterilerin
değer sınıflandırmasında RFM
Modeli, müşteri ömür boyu ölçüm
modelleri ve müşteri yaşam
döngüsü konuları öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Gerçek değer

•

Potansiyel değer

•

Gerçekleşmemiş potansiyel değer

•

Müşteri ömür boyu değeri

•

Pareto ilkesi

•

Müşteri yaşam döngüsü
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Giriş
Bir işletmenin yarattığı tüm değer müşterilerinden gelir. Müşteri ya da alıcı olmadan
işletmeler hissedar değeri yaratamaz. Bir işletmenin var olma nedeni, müşteriler yaratıp onlara
hizmet etmek ve bunu yaparken de paydaşlarına ekonomik değer kazandırmaktır. Ancak bazı
müşteriler bir işletme için diğerlerinden daha fazla değer yaratır ve müşteriler arasında her
birinin yaratacağı ya da yaratabileceği değer açısından farklılıklarını anlamak, bireysel
müşteri ilişkileri yönetimi açısından kritik önemdedir.
Müşteri ömür boyu değeri, yeni potansiyel müşteriler bulmak ve onları gerçek
müşterilere dönüştürmek yerine mevcut müşterileri elde tutmaya, onları sadık müşterilere
dönüştürmeye odaklanmaktadır. MİY ile gelen temel değişim, müşteriyi bireysel olarak satın
alma öznesi olarak görme yerine onu yaşam boyu iş ortağı biçiminde kabullenme olarak
açıklanabilir (Odabaşı, 2013, s.58).
Bu bölümde müşterilerin bir işletme için temsil ettikleri, gerçek değer, potansiyel
değer, müşteri ömür boyu değeri, Preto İlkesi, müşterileri sınıflandırmada RFM Modeli,
müşteri ömür boyu değer modelleri ve müşteri yaşam döngüsünün yönetimi açıklanmıştır.
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8. Müşteri Ömür Boyu Değeri
Müşterilerinin değeri hakkında içgörü sahibi işletmeler kaynaklarını daha iyi tahsis
eder, satış, pazarlama ve hizmet çabalarının öncelik sırasını doğru olarak belirleyebilirler
(Peppers ve Rogers, 2013, s. 171).
Müşteriler temelde iki açıdan farklıdır: Farklı müşteriler işletmeye farklı değerler
kazandırır ve farklı müşteriler işletmeden farklı ihtiyaçlarını karşılar. İşletme ile müşteri
arasındaki tüm değer önermesi, müşterinin firma için sağladığı değer ve firmanın müşteri için
sağladığı değer (yani firmanın müşteri için karşıladığı ihtiyaçlar) açısından ele alınabilir.
Müşterilerin demografik ve psikografik özellikleri, işlem geçmişleri, tutumları gibi farklılık
oluşturan tüm özellikleri, pazarlamacılar açısından bu en temel iki farklılığa ulaşmak için
(işletme için müşterilerin değerlerinin farklılığı ve müşterilerin ihtiyaçlarının farklılığı)
kullanabilecekleri araçlar ve kavramlardır (Peppers ve Rogers, 2013, s. 171).
İşletmenin en değerli ve en az değerli müşterilerinin kimler olduğunun bilinmesi daha
yüksek getiri sağlama olasılığı yüksek müşterilere nispeten daha çok zaman, çaba ve kaynak
ayrılmasını sağlar. Bir müşterinin değer profilinin anlaşılması, firmanın o müşteriye yönelik
finansal hedeflerini belirler ancak o hedeflere ulaşmak için uygulanacak strateji ve taktiklerin
belirlenebilmesi için o müşterinin ihtiyaçlarının anlaşılması gerekir (Peppers ve Rogers, 2013,
s. 171). Dokuzuncu bölümde müşterilerin ihtiyaçlarının nasıl farklılaştığı anlatılmıştır.

8.1. Gerçek Değer ve Potansiyel Değer
Müşterinin işletme için temsil ettiği değer, diğer tüm finansal varlıkların temsil
edeceği değerle aynı türde bir değer olarak düşünülür. Bazı müşterilerin işletme için
diğerlerinden daha fazla değer taşıması, bu müşterilerin varlık olarak diğerlerinden daha
değerli olduğu anlamına gelir. Müşteriyi stratejisinin temeline koyan bir işletmenin ana
hedefi, müşteriler işletmenin tüm kısa vadeli gelirlerinin ve uzun vadeli değer yaratımının
kaynağı olduğu için, müşteri tabanının değerini arttırmak olacaktır. Ancak bu basit bir hedef
değildir. Çünkü diğer tüm finansal varlıkların değerlemesinde olduğu gibi, bir müşterinin
işletmeye değeri, müşterinin işletme için gelecekte yaratacağı kara bağlıdır (Peppers ve
Rogers, 2013, s. 174). Örneğin, bir şirketin iki kurumsal müşterisi vardır. Bu müşterilerden
biri son iki yılda ayda 1000 Dolar kar getirmişken diğeri aynı dönem boyunca ayda 500 Dolar
kar getirmiştir. Bu durumda aylık 1000 dolar kar getiren müşteri tüm gelecek aylarda da ayda
1000 Dolar kar getirmeye, diğer müşteride tüm gelecek aylarda 500 Dolar kar getirmeye
devam edecekse 1000 Dolar kar getiren müşteri 500 Dolar kar getiren diğer müşteriden iki kat
daha kıymetlidir. Ancak, şu anda iki kat karlı olan müşterinin üç ay içinde farklı bir firmayla
birleşeceği ve tedarikçisini değiştirmeyi planladığı ve 500 Dolar kar getiren müşterinin de
işletme ile öngörülebilir gelecekte iş yapmaya devam etmeyi planladığı biliniyorsa bu iki
müşteriye ait sıralama tersine çevrilir. Sonuç olarak da 500 dolar kar getiren müşterinin daha
karlı olduğu şeklinde değerlendirme yapılabilir. Bununla birlikte, 1000 Dolar kar getiren
işletme planladığı birleşmeyi gerçekleştiremez ve 500 Dolar kar getiren işletme de ertesi ay
iflas eder ve faaliyetlerine son verirse, bu durumda yapılan değerlendirme yanlış olur
(Peppers ve Rogers, 2013, s. 175).
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Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, bir müşterinin işletme için finansal varlık olarak
değeri gelecek yönelimlidir. Bu durumda finansal varlık olarak müşterinin değeri, müşterinin
gelecekteki gerçek davranışları doğrultusunda belirlenebilir. Bununla birlikte, geçmişteki
davranış ve verilerden yola çıkarak, müşterilerle görüşerek gelecekteki fırsatlar ve niyetler
anlaşılmaya çalışılabilir hatta uzun vadeli sözleşmeler yapılarak sözleşme dönemi boyunca
performans garanti altına alınabilir ancak yine de müşterinin gerçek değeri gelecek gelene
kadar gerçekten bilinemez (Peppers ve Rogers, 2013, s. 175).
Müşterinin gerçek değeri gelecek gelmeden gerçekten bilinemese de ilişki süresince
izlenecek stratejiler sayesinde müşterinin akıbeti değiştirilebilir. Örneğin, tedarikçi işletme,
500 Dolar kar getiren müşterisinin faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıyan ve bu sayede
ertesi ay iflas etmesinin önüne geçen bir gelir akışı modeli geliştirebilirse kendi bilinçli
eylemiyle bu müşterinin finansal varlık olarak değerini değiştirebilir (Peppers ve Rogers,
2013, s. 175).
Bu durumda müşteri değerlemesi yaparken “gerçek değer” ve “potansiyel değer”
olmak üzere farklı ama bağlantılı iki kavramı birlikte kullanmak önerilmektedir. Gerçek
değer, işletmenin müşterinin gelecekteki davranışını değiştirecek bir eylemde bulunmaması
kaydıyla, müşteri hakkında şu anda bilinenler veya müşterinin gelecekteki davranışlarına
ilişkin öngörüler doğrultusunda müşteriye atfedilebilecek gelecek finansal katkıların net
bugünkü değerini ifade eder. Bir müşterinin gerçek değeri, müşteri ömür boyu değeri ile
aynıdır. Potansiyel değer ise işletmenin bilinçli olarak izleyeceği stratejiler doğrultusunda
müşterinin gelecekteki davranışlarını işletme lehine olacak şekilde değiştirebilmesi hâlinde
müşteriye atfedilebilecek gelecek finansal katkıların net bugünkü değerini ifade eder (Peppers
ve Rogers, 2013, s. 175).

8.2. Gerçekleşmemiş Potansiyel Değer
Gerçekleşmemiş potansiyel değer ise müşterinin potansiyel değeri ile gerçek değeri
arasındaki farktır (Peppers ve Rogers, 2013, s. 186). Müşterinin gerçek değerinin müşterinin
potansiyel değerine bölünmesi ile elde edilen katsayı ise “müşteri payı” veya “cüzdan payı”
olarak adlandırılır. Müşterinin cüzdan payının arttırılması, müşteriyi stratejisinin temeline
koyan işletmeler için çok önemli bir hedeftir. İşletme uygulayacağı stratejilerle müşterisinin
işletmesi ile olan iş hacmini beklenenin üstünde arttırırsa cüzdan payını arttırmış olur
(Peppers ve Rogers, 2013, s. 186).

8.3. Müşteri Ömür Boyu Değeri ve Pareto İlkesi
Müşteri ilişkileri yönetiminin özü, müşterilerin alışverişlerini birbirinden bağımsız
olarak ele almak yerine müşterilerin ömür boyu sağlayacakları gelire odaklanmadır. Örneğin
otomobil endüstrisindeki firmalardan General Motors, bir perakende müşterisinin ömürboyu
değerini 276.000 Dolar (müşterinin ömrü boyunca 11 veya daha fazla otomobil satın alması,
yedek parça alımları ve servis işlemleri dahil) olarak hesaplamıştır. Bununla birlikte filo satın
alan müşterilerin ömür boyu değeri ise çok daha yüksek hesaplanmıştır. General Motors
müşterisi tercihini Ford marka otomobillere yönelttiği anda ise müşteri için hesaplanan bu
gelir akışı sonsuza dek kaybedilmiş olacaktır. Bu nedenle General Motors için müşterilerini
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koruması çok önemli bir stratejik hedeftir. İşletmenin gelirlerinin büyük kısmını az sayıda
müşteriden elde ettiği durumlarda ise müşteri ömür boyu değeri daha da kritik hâle
gelmektedir. Bu durum Pareto İlkesi veya 80’e 20 kuralı olarak da ifade edilmektedir. Diğer
bir ifade ile işletmenin gelirlerinin % 80’lik kısmının müşterilerinin % 20’lik kısmından elde
edildiği durumlarda müşterinin ömür boyu değeri önem kazanmaktadır (Buttle, 2013, s.32).
Müşteri ömür boyu değeri, müşterinin işletme için ne kadarlık kar üreteceğinin
ölçüsüdür. Diğer bir ifade ile bir müşterinin ömür boyu değeri, müşteriden gelecekte
beklenen finansal katkı akışının net bugünkü değeridir.
Bir işletmenin bugünkü her müşterisi, gelecekte, her biri işletme üzerinde finansal etki
yaratacak örneğin, bir ürün satın alma, bir hizmet bedeli ödeme, üyelik bedelini yatırma,
ürünün üst versiyonuna geçme, garanti talebi, yardım hattı telefon görüşmesi, başka bir
müşteriyi işletmeye yönlendirme vb. gibi işlemler yapacaktır. Bu işlemlerin her biri gelecekte
belirli bir zamanda gerçekleşecek ve o tarihte belirli bir değeri olan bir finansal etki
yaratacaktır. Gelecekte değer yaratacak bu işlemlerin her birinin net bugünkü değeri,
paranın zaman değerinin yanı sıra işlemin gerçekleşme ihtimalini hesaba katacak şekilde bir
indirim oranı uygulanarak elde edilebilir. Ömür boyu değer, temelde, belirli bir müşterinin
gelecekte gerçekleştirebileceği bu tür işlemlerin net bugünkü değerlerinin toplamıdır (Peppers
ve Rogers, 2013, s. 176).
İşletmeler, ürün ve hizmet alımları dahil olmak üzere, müşterinin olumlu katkı
akışından, ilişkiyi sürdürme maliyeti dahil o müşteriyle ilişkili giderleri çıkarmalıdır. Örneğin,
ilişkiler genellikle, yüzyüze, telefonda veya e-posta ile bireysel iletişim gerektirir ve bu bir
maliyettir. İletişim maliyeti ve o müşteri için geçerli olabilecek diğer maliyetler müşterinin
ömür boyu değerini azaltır. Kimi zaman, bir müşteriyle ilişkili maliyetler, müşterinin olumlu
katkılarının üstüne çıkar. Bu durumda müşterinin ömür boyu değeri sıfırın altında olur
(Peppers ve Rogers, 2013, s. 178).

8.4. Müşteri Ömür Boyu Değerinin Ölçümü
İşletme değeri ve kârlılığını arttırmanın temel yolu sahip olunan müşterinin değerini
arttırmaktan geçmektedir. İşletmeler müşterilerinin değerini yükseltmek için güçlü veri
tabanları oluşturup, müşterilerini yakın takibe almaktadır. (Zablah vd., 2004, s.24; Bişkin,
2011, s.89). İşletmeler sürekli müşterileri hakkında elde ettikleri satınalma alışkanlıkları, belli
dönemler içinde yaptıkları alışveriş tutarı gibi bilgileri kullanarak bir müşterinin bugünkü
değerini bulup, yapacağı satınalımları tahmin ederek ömür boyu değerini hesaplayabilirler.
Müşteri ömür boyu değerini ölçmek için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır (Peppers ve Rogers,
2013, s.180; Odabaşı ve Mine, 2004: 61; Bişkin, 2011 s.89 ).
•

Sürekli müşteri alımları

• İlk müşterilere oranla sürekli müşterilerin getirdiği satış başına daha yüksek kar
ve/veya daha düşük maliyet
•

Müşterilerin diğer müşterileri yönlendirmesi gibi dolaylı faydalar
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•

Müşterilerin gelecekte iş yapma istekliliklerine ilişkin beyanları,

•

Müşteri kayıtları

•

İşlem kayıtları

•

Ürünler ve ürün maliyetleri

•

Hizmet/destek maliyetleri

•

Pazarlama ve işlem maliyetleri

•

Müşterinin aktif olarak işletmeden alışveriş yapma zamanının uzunluğu,

• Müşterinin diğer ürünleri alma olasılığı ve bu durumda bu satışlardan elde
edilecek gelirç

8.4.1. Müşterileri Değerlerine Göre Sınıflandırmada RFM (Recency,
Frequency, Monetary Value) Modeli
Müşteri ömür boyu değeri işletmelerin bilmek istediği bir değişken olmakla birlikte,
yukarıda değinilen türde bilgilere ulaşmak kolay olmadığından finansal ya da istatistiksel
model yaratılması oldukça zor ve maliyetlidir (Peppers ve Rogers, 2013, s. 190). Ancak
işletmeler, diğer temsili değişkenler aracılığıyla müşterileri için ömür boyu değer sıralaması
yapabilirler (Peppers ve Rogers, 2013, s. 191). Örneğin, son alım periyodu (recency-yenilik),
satınalım sıklığı (frequency-sıklık) ve cironun (monetary value-en yakın dönemdeki
harcamanın parasal değeri) ingilizce karşılığı olan kelimelerin baş harflerinden oluşan ve
RFM olarak adlandırılan bir temsili değişken kullanılır. RFM modeli, müşterilerin bireysel
satın alma geçmişlerini temel alır ve üç ayrı ancak ölçümlenebilir bileşen içerir.
Temsili değişken, bir müşterinin işletme için değerini ölçemez ama değerini gösterir
ve işletmenin müşterilerini değere göre sınıflandırmasına yardımcı olur. Bu sınıflandırmayla
işletme, farklı müşterilere nispi kıymetlerine göre farklı stratejiler uygulayabilir. Bu bağlamda
RFM modeli müşterileri değerlerine göre sınıflandırmak için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Müşterilerin değerlerinin farklılaştırmanın amacı tarihsel anlayış edinmek değil, öngörücü bir
eylem planı oluşturmaktır (Peppers ve Rogers, 2013, s. 192).

8.4.2. Müşteri Ömür Boyu Değeri Modelleri
Müşteri ömür boyu değeri konusundaki literatürün üç temel yönde yoğunlaştığını
söylemek mümkündür (Özmen, 2008, s.61). İlki her bir müşteri için ömür boyu değer
hesaplamak amacıyla oluşturulan modellerdir. Bunlar uygulamalı modeller olup ömür boyu
değeri stratejik ya da taktik kararlar için kullanabilecek uygulamacılar için uygundur (Berger
ve Nasr, 1998; Dwyer, 1997; Blattberg ve Deighton, 1996; Gupta, Lehmann ve Stuart, 2004;
Pfeifer ve Carraway, 2000; Özmen, 2008, s.61).
İkinci akımın müşteri tabanı analizi başlığı altında toplanması mümkündür (Özmen,
2008, s.62). Bu analizlerde araştırmacılar var olan müşteri kitlesini analiz eden ve ileride
gerçekleşeceği düşünülen müşteri işlemlerinin olası değerlerini kestirmeye çalışan çeşitli
yöntemler önermektedirler. Bu yaklaşımdan hareket edenler, müşterileri bireysel olarak ele
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almalarının yanı sıra, müşterileri bölümlere ayırarak da yoğunlaşmaktadırlar. Tüm müşteriler
karlı müşteriler olmadığı için hangilerinin ya da hangi müşteri guruplarının karlı müşteriler
olduğunun belirlenmesi ve bunlar üzerine odaklanılması, müşteri ömür boyu değeri ile kârlılık
arasındaki ilişkinin ortaya koyulması amacıyla bazı ampirik metotlar kullanılır (Schmittlein,
Morrison ve Colombo, 1987; Reinartz ve Kumar, 2000; Özmen, 2008, s.62).
Üçüncü akım ise bazı analitik metotlarla müşteri ömür boyu değerini ve müşteri ömür
boyu değerinin yönetsel kararlar üzerindeki etkilerini analiz etmeye çalışır (Özmen, 2008,
s.62). Özellikle müşteri sadakati programlarının müşteri ömür boyu değeri ve işletme karlılığı
üzerindeki etkileri inceleme konusu olmaktadır (Özmen, 2008, s.62).
Hangi modelden yararlanılacağı ürüne ve işletmenin sahip olduğu veritabanına
bağlıdır. Az sayıda ve tanımlanabilir müşterilere sahip olan işletmeler için müşterilerin
bireysel olarak ömür boyu değerlerini hesaplayan modeller kullanmak mümkünken, çok
sayıda az satış yapılan müşterileri bulunan işletmeler için müşteri tabanını ömür boyu değer
temeline göre bölümlendiren modeller daha doğru tercihler olacaktır. Müşteri ömür boyu
değeri modelleri hem stratejik hem de taktik kararların alınmasında yararlı olacaktır.
Müşterilerin tanımlanması ve uzun dönemde hangi müşterilerin öncelik taşıması gerektiği gibi
stratejik kararların yanında pazarlama alanında kaynakların kısa dönemli olarak nasıl
kullanılması gerektiği gibi taktik kararlar için de önemli bilgiler sunacaktır. Müşteri ömür
boyu değeri modelleri işletmenin müşterileri ile olan ilişkilerinin nicelleştirilmesini
sağlayacak ve işletme karar verirken bu sayısal bilgileri kullanacaktır. Müşterilerin en karlı
olanlarına pazarlama çabalarının yoğunlaştırılması müşteri ömür boyu değer hesaplamaları ile
mümkün olacaktır (Özmen, 2008, s.63).
Özetle, bir müşterinin ömür boyu değeri, ilgili müşteri ile gerçekleştirilen tüm işlemler
boyunca müşteriden elde edilen gelirlerden bu müşterinin elde edilmesi, müşteriye satış
yapılması ve hizmetler sunulması sırasında katlanılan maliyetlerin düşülmesinden sonra,
paranın zaman değerinin de dikkate alınması ile ulaşılan net değerdir. Müşteri ömür boyu
değerinin ileriye dönük bir hesaplama olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Özmen, 2008,
s.63).

8.5. Müşteri Yaşam Döngüsü
Müşteri ile işletme arasındaki ilişki belli bir gelişme süreci izler. Olası müşteriler, ilk
defa satın alan ya da yeni müşteriler, işletmenin uzun süredir müşterisi durumunda olanlar
farklı gereksinimlere sahip olabilirler ve işletme ile aralarındaki ilişki geliştikçe
beklentilerinin ve davranışlarının değişmesi de olağandır. Müşteri yaşam eğrisi de bu
farklılıkların yönetiminin gerçekleşmesini sağlar. Müşterinin yaşam döngüsünün hangi
aşamasında olduğunun bilinmesi müşterinin değerinin de kestirimine yardımcı olacak, ayrıca
müşteriye özel pazarlama uygulamalarının gerçekleştirilmesini de sağlayacaktır (Özmen,
2008 s. 45). Aşağıdaki şekilde müşterilerin ilk aşamadan itibaren işletme ile olan ilişkileri bir
yaşam döngüsüne göre gösterilmiştir.
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Şekil 7: Müşteri yaşam döngüsü5

8.5.1. Olası Müşteriler
İşletme için potansiyel değere sahip olan ve henüz işletmenin müşterisi olmayanların
oluşturduğu gruptur (Özmen, 2008 s. 45). İşletme tarafından hedeflenen ancak henüz
işletmenin müşterisi durumunda olmayanlardır (Berry, 2004, s.457; Özmen, 2008 s. 45). Olası
müşteriler içinde yüksek nitelikli olanlar ve işletme için yüksek potansiyel değer oluşturanlar
özellikle dikkatle izlenmesi ve işletmenin ürünlerini satın almaya yönlendirilmesi
gerekenlerdir. Müşteri yaşam döngüsünün yönetilmesi sürecinde kendilerine has özellikleri
dikkate alınarak hedeflenmesi gereken bir kitledir. Giriş aşamasında olmaları nedeniyle ne tür
fiyatlandırma politikalarıyla potansiyel değerin gerçek değere dönüştürüleceği, ne tür
tutundurma politikalarıyla ikna edilebilecekleri gibi verilmesi gereken önemli kararlar
bulunmaktadır. Örneğin tutundurma çabalarıyla verilen sözlerin yerine getirilmemesi
durumunda, işletmeye güvensizlik duyacak olan müşteri mal ya da hizmeti satın almaya
devam etmeyeceği için müşteri yaşam döngüsü içinde ileri aşamalara geçmeyecektir. Oysa
müşteri değeri yönetimi kazanılan yeni müşterilerin elde tutulması ve sürekli müşteriler hâline
getirilmesini amaçlamaktadır. O halde, olası müşterilere yönelik olarak uygulanan pazarlama
taktiklerinin müşterilerle olan ilişkilerin ileri aşamalarında da etkili olacağını unutmamak
gerekmektedir. Olası müşterinin işletme tarafından kendisine sunulacak olan ürünle ilgili
olarak sahip olacağı beklentilerinin karşılanması pazarlamacının hedefidir ve bu amaçla
yapılacak tüm uygulamaların da bu amaca yönelik olması gerekmektedir. Bu beklentilerin
karşılanması ya da aşılması müşteriyle olan ilişkinin ileri aşamalara geçme olasılığını
yükseltecektir. Müşteri beklentilerinin kalite, fiyat, hizmet gibi farklı bileşenlerden
oluşacağını ve bu bileşimin de müşteriler arasında farklılıklar göstereceğini unutmamak
gerekir (Özmen, 2008 s. 45).

5

Blattberg, Robert C., Gary Getz ve Jacquelyn S. Thomas. Customer Equity: Building and
Managing Relationships as Valuable Assets. Boston: Harvard Business School Press, 2001.
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8.5.2. İlk Defa Satın Alanlar
Müşteriler bir defa satın alma gerçekleştirdikten sonra bu aşamaya geçmiş olurlar. Bu
müşteriler bir mal ya da hizmeti ilk defa satın almış, bir hizmete yeni abone olmuş ve
sözleşme imzalamış olabilirler (Berry 2004, s.457; Özmen, 2008 s. 46). Yeni kazanılmış olan
bu müşterilerin, işletmenin müşteri tabanı içinde en düşük müşteri tutma oranına sahip olan
müşteri bölümü olduğu görülmektedir. İşletmeye yönelik tutumlarını henüz biçimlendirmiş
değillerdir. Bu müşteriler işletmeye sahip oldukları beklentilerinin karşılandığını düşündükleri
yönünde bir işaret vermektedirler, ancak hala bir değerlendirme süreci de sürmektedir.
Kendilerine sunulan ürünle ilgili olarak içinde bulundukları öğrenme süreci devam
etmektedir. Beklentilerinin tam olarak karşılandığına henüz yeterince ikna olmuş değillerdir.
Sunulan değerin beklentilerini karşıladığını düşünmeleri hâlinde satın almaya devam edecek
ve kendilerine sunulan değer ile ilgili algılamaları olumlu yönde devam ederse sürekli müşteri
hâline geleceklerdir. Bu aşamada tek bir olumsuzluğun bile müşterilerin işletme ile olan
ilişkilerini sona erdirmelerine neden olduğu bilinmektedir (Özmen, 2008 s. 46).
Mal ya da hizmetlerin satın alınma döngülerinin uzunlukları müşterilerin tekrar satın
alma olasılıklarının düşük olmasına neden olabilmektedir. Satın alma döngüleri kısa olan ve
tekrar satın alınma olasılıkları yüksek olan ürünler için müşterilerin ilk satın alma sonrasında
tekrar satın alan müşterilere dönüştürülmeleri ve çekirdek müşteriler hâline gelmeleri
önemlidir. Bu müşteriler için ilk satın alma sonrasında belirlenebilecek gelecekteki olası
değerleri müşteri değerine etki edecek önemli bir etkendir (Özmen, 2008 s. 47).

8.5.3. Erken Tekrarcılar
Satın alma eyleminde ilk tekrarı gerçekleştirenler bu guruba girmektedirler. İlk defa
satın alan müşterilerle karşılaştırıldığında yeniden satın alma olasılığı daha yüksek olan
müşterilerdir. Ancak bu müşterilerin de hala değerlendirme aşamasında olduğu
unutulmamalıdır. Kendilerine sunulan mal ya da hizmetle ilgili olarak beklentilerinin
karşılanmadığını düşünmeleri hâlinde rakipleri tercih edebilirler. Bu aşamadaki müşteriler ilk
defa satın alanlar kadar hassas değildirler, ancak çekirdek müşterilerle karşılaştırılınca daha
düşük müşteri tutma oranlarının söz konusu olduğu müşterilerdir (Özmen, 2008 s. 47).

8.5.4. Çekirdek Müşteriler
Mal ya da hizmeti düzenli olarak tekrar satın almaya başlayan müşteriler çekirdek
müşteriler gurubunu oluştururlar (Özmen, 2008 s. 47). İşletmenin kendilerine sunduğu mal ya
da hizmetin beklentilerini karşıladığını düşünmektedirler. Ürünle yaşanan sıradan sorunlar
işletme ile yaşadığı olumlu deneyimler nedeniyle müşteri rakiplere yönelmez. Bu aşamadaki
müşterilerin işletmeye yönelik tutumlarında ilgili mal ya da hizmetin niteliği de önemlidir.
Çok sık kullanılmayan ürünler her kullanım sırasında müşterinin mal ya da hizmeti ve
işletmeyi yeniden değerlendirmesini gerekli kılıyor dahi olsa, olumlu deneyimler öncelikle
göz önünde bulundurulur ve olumsuz durumların önüne geçer. Müşterinin örneğin abonelik
yoluyla aldığı ürünlerde her bir abonelik yenileme döneminde bir yeniden değerlendirme
yaptığı görülmektedir. Bu aşamadaki müşteriler, en yüksek müşteri tutma ve müşteri başına
satış oranına sahip oldukları için işletme açısından önemlidirler. Bu müşteriler işletme için
özel müşteriler olmaları nedeniyle, kendilerine özel uygulamalar yapılmalıdır. Oysa pek çok
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işletme yüksek müşteri tutma oranına güvenerek bu müşterilere özen göstermeyebilmektedir
(Özmen, 2008 s. 48).

8.5.5. Rakiplere Geçenler
Çekirdek müşteriler, bir süre sonra rakiplere geçme ve onların mal ya da hizmetlerini
tercih etme isteği duyabilirler (Özmen, 2008 s. 48). Yani rakip mal ya da hizmetlerin pazara
çıkması, müşterinin işletme ile ilgili yaşadığı ve müşteriyi memnun edecek biçimde
çözülemeyen önemli bir sorun ya da yalnızca müşterinin söz konusu mal ya da hizmetten
sıkılması gibi nedenler müşterileri bu biçimde davranmaya yöneltir. Müşterilerin rakiplere
geçmesine neden olan bazı faktörler işletme tarafından kontrol edilebilir, bazılarıysa kontrol
edilemez. İşletme dışında ortaya çıkan bazı olaylar işletmenin politikaları tarafından etki
altına alınamayacağı için, müşterinin kararını etkilemek de neredeyse olanaksız olacaktır.
İşletmeler kendileri dışında ortaya çıkan durumların olumsuz etkilerini ne derecede ortadan
kaldırabileceklerini ya da azaltacaklarını araştırmalıdır. Bu konuda verecekleri kararları aynı
zamanda müşteri tutma amaçlı gerçekleştirecekleri çabalarının etkili olup olmayacağını
anlamalarına da yardımcı olacaktır (Özmen, 2008 s. 48).
İşletmeyi terk eden ve rakiplere geçen müşterinin doğru bir biçimde tanımlanması ve
söz konusu sorunun ne olduğunun anlaşılabilmesi müşterinin yeniden kazanılmasını
sağlayabilmektedir. Oysa pek çok işletme bu şekilde kaybettikleri müşterilerini yeniden
kazanmayı düşünmemektedirler. İşletmelerin rakiplere geçen müşterilerini takip etmeleri her
zaman kolay olmamaktadır. Çünkü müşterinin işletmeyi terk ettiğini anlamak ya da farkına
varmak her mal ya da hizmette aynı derecede kolay olmamaktadır (Özmen, 2008 s. 48).
Karşılıklı bir sözleşme ya da anlaşmaya dayalı bir ürün satışı gerçekleşmesi durumunda
müşterinin işletmeye terk ettiği kolaylıkla görülebilir, ancak böyle bir ilişkinin söz konusu
olmadığı örneğin perakendecilik gibi sektörlerde müşteri ile ilişkiler oldukça karmaşıktır. Öte
yandan müşteri yalnızca işletmeyi terk etmekle kalmayıp, belki de söz konusu mal ya da
hizmeti kullanmak ya da tüketmekten vazgeçiyor olabilir ki, bu durum ilgili ürün açısından
işletmeye bir etkide bulunma şansı bırakmazken, başka fırsatlar oluşturmasına olanak
tanıyabilir (Özmen, 2008 s. 48).
Rakiplere geçen müşterilerin takibi ve bu takipten hareketle oluşturulacak modeller
müşteri ömür boyu değer konusundaki hesaplamalarda da kullanılabilecektir (Neslin vd.,
2006, s.204; Özmen, 2008 s. 49). Kaybedilme olasılığı yüksek olan müşterilerin de önceden
belirlenmesi durumunda, bunlardan kaybedilmemesi gerekenlere yönelik özel tutundurma
çabaları uygulamaya geçirilebilir (Özmen, 2008 s. 49).
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Uygulamalar
Yaşam Boyu Değer (YBD) eğrisi
CRM'in amacı müşterinin yaşam boyu değerini artırmaktır.
GSM operatörleri rakiplerin müşterilerini almak için abartılı tekliflerde bulunuyorlar.
Mevcut müşterilere bu kıyaklar yapılmazken yenilere sunulması bazılarında gerginlik
yaratıyor. CRM / sadakat konulu yazılarıma yapılan yorumlarda ve yüz yüze sohbet
ortamlarında bana da soruldu.
Anlatayım.
Ayrıntıya girmeden önce yaşam boyu değer (YBD) kavramının konuşmalıyız. YBD
aşağıda (şekil 1)’deki gibi bir eğri çiziyor.

Şekil 1 – Yaşam Boyu Değer eğrisi
Bir kurumun giderlerini ve gelirlerini (para ekseni), müşterilerin ilişki süresi ile
(zaman ekseni) kıyasladığımızda, bu eğriyi elde ediyoruz.
Bebek bezinden, finansman ürünlerine kadar, hemen her sektör için bu eğri geçerlidir.
Aşamaları şekil 2’de görebilirsiniz.
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Şekil 2 – YBD eğrisinin aşamaları
1 – Yeni müşteri kazanma maliyeti: Yeni bir dükkan açmak, broşür göndermek,
reklam yapmak, rakibi bırakıp gelsinler diye abartılı teklifler sunmak… Tüm bu maliyetleri
kazandığımız müşteri sayısına böleriz, yeni müşteri kazanma maliyeti elde ederiz. Bu nedenle
eksi’den başlar. Müşteri ilişkisi devam ederse artıya doğru gider. (Bu aşamayı daha geniş
incelemek isterseniz [1] no’lu yazıya bakınız)
2 – Başabaş noktası: Müşteri satın almaya devam ettikçe, alışveriş yaptıkça para
kazandırmaya başlar. Böylece bir süre sonra ilk kazanım süresince harcanan bedeller geri
alınır.
3 – İlişki süresi: Müşterinin ayağı alışır. Belli bir sıklığa ulaştıktan sonra, doygunluğa
ulaşır. İşlem yaptıkça kârlılığa katkıda bulunur.
4 – Düşüş dönemi: Müşteri yavaş yavaş hedef kitleden çıkmaya başlar. Yaşı artar,
bazı yemekler dokunur, bazı yolculuklardan kaçınır, emekli olduğu için eskisi kadar iş
seyahati yapmıyordur, sizin hizmet ettiğiniz koşulları sağlamıyordur, eskisi kadar para
kazanamaz…
5 – Terk: Müşteri büyür ve bebek bezi kullanmamaya başlar, araba kullanamayacak
kadar yaşlanır, artık bazı yiyecek ve içecekler ona dokunuyordur,rakiplerin teklifi hoşuna
gider, hatta… müşteri ölür.
Rekabetin çok olduğu pazarlarda, yeni müşteri edinmek için, benzer ürünleri hiç
kullanmayan birini bulmak zordur. Tek çare, rakibin müşterisini ayartmaktır. Bu durumda,
onu bırakıp size gelmesi için ikna edici teklifler sunmanız gerekir.
GSM operatörlerinin özellikle numara taşıma serbest bırakıldığında yüksek teklifler ile
rakibin müşterisini ikna etmeye çalışmalarının nedeni yeni müşteri kazanma maliyetinin
yüksek olmasıdır.
Kaynak: http://www.uzaktancrmegitimi.com/4078/yasam-boyu-deger-egrisi
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Uygulama Soruları
1.

Müşteri ömür boyu değeri hesaplanabilir mi?

2.

Gerçek değer ile müşteri ömür boyu değeri birbirinden farklı mıdır?

3.
Müşterinin gerçek değerinin müşterinin potansiyel değerine bölünmesi ile elde
edilen katsayı neyi gösterir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müşterilerinin değeri hakkında içgörü sahibi işletmeler kaynaklarını daha iyi tahsis
eder, satış, pazarlama ve hizmet çabalarının öncelik sırasını doğru olarak belirleyebilirler.
İşletmenin en değerli ve en az değerli müşterilerinin kimler olduğunu bilinmesi daha yüksek
getiri sağlama olasılığı yüksek müşterilere nispeten daha çok zaman, çaba ve kaynak
ayrılmasını sağlar.
Gerçek değer, işletmenin müşterinin gelecekteki davranışını değiştirecek bir eylemde
bulunmaması kaydıyla, müşteri hakkında şu anda bilinenler veya müşterinin gelecekteki
davranışlarına ilişkin öngörüler doğrultusunda müşteriye atfedilebilecek gelecek finansal
katkıların net bugünkü değerini ifade eder. Bir müşterinin gerçek değeri, müşteri ömür boyu
değeri ile aynıdır.
Potansiyel değer ise işletmenin bilinçli olarak izleyeceği stratejiler doğrultusunda
müşterinin gelecekteki davranışlarını işletme lehine olacak şekilde değiştirebilmesi hâlinde
müşteriye atfedilebilecek gelecek finansal katkıların net bugünkü değerini ifade eder.
Gerçekleşmemiş potansiyel değer ise müşterinin potansiyel değeri ile gerçek değeri
arasındaki farktır.
İşletmenin gelirlerinin büyük kısmını az sayıda müşteriden elde ettiği durumlarda ise
müşteri ömür boyu değeri daha da kritik hâle gelmektedir. Bu durum Pareto İlkesi veya 80’e
20 kuralı olarak da ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile işletmenin gelirlerinin % 80’lik
kısmının müşterilerinin % 20’lik kısmından elde edildiği durumlarda müşterinin ömür boyu
değeri önem kazanmaktadır.
RFM modeli, müşterilerin bireysel satın alma geçmişlerini temel alır ve üç ayrı ancak
ölçümlenebilir bileşen içerir. Bunlar, son alım periyodu (recency-yenilik), satınalım sıklığı
(frequency-sıklık) ve parasal değerdir (monetary value-en yakın dönemdeki harcamanın
parasal değeri).
Müşteri ile işletme arasındaki ilişki belli bir gelişme süreci izler. Buna müşteri yaşam
döngüsü denir. Müşteri yaşam döngüsündeki kategoriler; Olası müşteriler, ilk defa satın
alanlar, erken tekrarcılar, çekirdek müşteriler, rakiplere geçenlerdir.
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Bölüm Soruları
1.

Pareto ilkesinin diğer adı nedir?

a.

30’a 70 kuralı

b.

40’a 60 kuralı

c.

50’ye 50 kuralı

d.

10’a 90 kuralı

e.

80’e 20 kuralı

2.

Müşteri ömür boyu değerini hesaplamak için hangi bilgiye ihtiyaç yoktur?

a.

Sürekli müşteri alımları

b.

Müşteri kayıtları

c.

İşlem kayıtları

d.

Pazarlama maliyetleri

e.

Çalışan bilgileri

3.

Hangisi müşteri yaşam döngüsünün aşamalarından değildir?

a.

Çekirdek müşteriler

b.

Geri dönenler

c.

Rakiplere geçenler

d.

İlk defa satın alanlar

e.

Olası müşteriler

4.
değildir?

Hangisi işletme açsından müşteriler arası farklılık oluşturan olgulardan

a.

Dış görünüşleri

b.

Demografik özellikler

c.

Psikolojik özellikler

d.

İşlem geçmişleri

e.

Tutumları
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5.

Hangisi müşteri değer çeşitlerinden değildir?

a.

Gerçek değer

b.

Potansiyel değer

c.

Gerçekleşmemiş potansiyel değer

d.

Ömür boyu değer

e.

Geçmiş değer

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Bir işletmenin var olma nedeni, müşteriler yaratıp onlara hizmet etmek ve bunu
yaparken de paydaşlarına sosyal değer kazandırmaktır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Müşteri ömür boyu değeri, yeni potansiyel müşteriler bulmak ve onları gerçek
müşterilere dönüştürmektir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.

Müşterinin gerçek değeri gelecek gelmeden önce bilinebilir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

9.

Bir müşterinin gerçek değeri, müşteri ömür boyu değeri ile aynıdır.

a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
Müşteri ilişkileri yönetiminin özü, müşterilerin alışverişlerini birbirinden
bağımsız olarak ele almak yerine müşterilerin ömür boyu sağlayacakları gelire odaklanmadır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)b, 4)a, 5)e, 6)b, 7)b, 8)b, 9)a, 10)a
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9. MÜŞTERİ İHTİYAÇLARININ ANLAŞILMASI: MÜŞTERİ
PORTFÖYÜ YÖNETİMİ VE PAZAR BÖLÜMLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.
Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması: Müşteri Portföyü Yönetimi ve Pazar
Bölümlendirme
9.1.

İhtiyaçlar

9.2.

Müşteri Portföyü Yönetimi

9.3.

Müşteri İhtiyaçlarının Özellikleri

9.4.

Müşteri Portföyü Yönetiminde Yararlanılabilecek Araçlar

9.5.

Pazar Bölümlendirme

9.5.1. Pazar Bölümlendirme Süreci
9.5.1.1.

Faaliyet Gösterilen İş Alanının Tanımlanması

9.5.1.2.

Bölümlendirme Değişkenlerinin Belirlenmesi

9.5.1.3.

Pazar Bölümlerinin Değerinin Ölçülmesi ve Hedef Pazarın Seçilmesi

9.5.2. Pazar Bölümlendirme Örneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Müşteri ihtiyaçlarının özellikleri nelerdir?

2.

Pazar bölümlendirmenin MİY açısından rolü nedir?

3.
Müşteri portföyü yönetimi ne demektir ve müşteri portföyü yönetiminde hangi
araçlar kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Müşteri portföyü
yönetimi ve pazar
bölümlendirme
konularına
değinilecektir.

Kazanım

Müşteri ihtiyaçları, ihtiyaçların
özellikleri, müşteri portföy yönetimi
araçlarından pazar bölümlendirme,
bölümlendirme kriterleri ve pazar
bölümlendirme süreci öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İhtiyaçlar

•

Müşteri portföyü yönetimi

•

Pazar bölümlendirme

•

Pazar Bölümlendirme Süreci
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Giriş
Müşteriler bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına karşılık olarak işletme için değer
yaratırlar. Farklı müşterilerin işletme için değeri farklılık gösterebileceği gibi (en değerli
müşteriler, sıfırın altındaki müşteriler vb.) müşterilerin bireysel ihtiyaçları da farklılık gösterir
(Peppers ve Rogers, 2013 s. 217). Çoğu durumda müşterileri öncelikle değerlerine daha sonra
ihtiyaçlarına göre farklılaştırmak anlamlıdır (Peppers ve Rogers, 2013 s. 218).
Bu bölümde, müşteri ihtiyaçları ve ihtiyaçların özellikleri tanımlanarak müşteri
portföyü yönetimi üzerinde durulacaktır. Müşteri portföyü yönetimine yardımcı araçlardan
pazar bölümlendirme ayrıntılı olarak açıklanacak ve bölümün sonunda bir bankanın müşteri
bölümlendirmesi sonucu elde ettiği pazar bölümlerinin özelliklerini gösteren bir örneğe yer
verilecektir.
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9. Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması: Müşteri Portföyü Yönetimi ve
Pazar Bölümlendirme
İşletmenin MİY araçlarını ve müşteri stratejilerini kullanarak müşterinin değerini
arttırabilmesi için olayları müşterinin bakış açısından görebilmesi ve her müşterinin de
kendine özgü bir bakış açısı olduğunun farkında olması gerekir. Müşterileri sadece değerleri
açısından farklılaştırmak bu bağlamda yeterli değildir. Müşterilerle karlı ilişkiler kurabilmek
için müşterilerin ihtiyaçları açısından nasıl farklı olduklarını ve bu ihtiyaca dayalı
farklılıkların mevcut ve potansiyel müşterilerin işletme açısından değeri ile nasıl ilişkili
olduğunu da anlamak gerekmektedir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 218).
Müşterileri ihtiyaçlarına göre farklılaştırma, tanılanabilir bireysel müşterilerin geri
bildirimlerini müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada dikkate almayı içerir. İşletmenin sahip
olduğu müşteri geribildirimleri, bu geribildirimlere sahip olmayan rakiplere kıyasla işletmeye
müşteri ihtiyaçlarını karşılamada avantaj kazandırır (Peppers ve Rogers, 2013 s. 218). Bu
bölümde, farklı müşterilerin farklı ihtiyaçları olması durumu, ve müşteri ihtiyaçlarının bir
işletmenin ilişki kurma çabasında oynadığı rol üzerinde durulmuştur.

9.1. İhtiyaçlar
Bir ilişkide işletmenin amacı, müşteri davranışını işletmeye finansal açıdan faydalı
olacak şekilde etkilemektir. Bunun için de müşterinin temel ihtiyacını anlamak kritik
önemdedir. Müşterinin işletmeye ödediği miktar müşterinin işletmeye değerinin bir bileşeni
iken işletmenin müşteride karşıladığı ihtiyacın da işletmenin müşteriye değerini temsil ettiğini
söylemek mümkündür (Peppers ve Rogers, 2013 s. 219).
Bir müşterinin davranışlarının ardındaki itici güç ihtiyaçlarıdır. İhtiyaçlar bir
müşterinin davranışlarının ardındaki “neden”i ve “nasıl”ı temsil ederler. İhtiyaçlar sadece
ürün kullanımıyla değil aynı zamanda geniş bir ihtiyaç kümesiyle ilgilidir. İhtiyaç kümesi ile
kastedilen ise ürün, çapraz alım ürün ve hizmet fırsatları, teslimat kanalları, iletişim tarzı ve
kanalları, faturalama yöntemleri vb.’nin kombinasyonudur (Peppers ve Rogers, 2013 s. 219).
Müşterilerin ihtiyaçları çoğunlukla ürünün faydaları ile karıştırılır. İşletmeler
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış faydalar taşıyan ürün ve
hizmetler geliştirirler ancak faydanın kendisi ihtiyaç ile eşdeğer değildir. Fayda, ürünün
özelliklerine ve niteliklerine bağlı olarak müşterilerin ürünü kullanmakla elde ettikleri
üstünlüklerdir. Faydalar, özellikler ve nitelikler ürüne bağlıdır. Buna karşın ihtiyaçlar ise
müşteriye bağlıdır. İki farklı müşteri, aynı özelliklere ve niteliklere sahip aynı ürünü çok
farklı ihtiyaçlar için kullanabilirler (Peppers ve Rogers, 2013 s. 221).
Müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımını benimsemiş ve müşteri stratejisi izleyen bir
işletmenin müşterileri, bir ürünün farklı faydalarının alıcısı olarak değil farklı müşteri türleri
olarak ele alması beklenir. Bu da, işletmenin pazarı ürünlere göre bölümlemenin ötesinde
düşünmesini gerektirir. Bu tip işletmeler, müşterilerini ihtiyaçlarının türüne göre portföylere
yerleştirirler (Peppers ve Rogers, 2013 s. 231). Bu bağlamda portföy yönetimi kavramı
aşağıda açıklanmıştır.
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9.2. Müşteri Portföyü Yönetimi
Portföy kavramı özünde, yaptıkları yatırımlar neticesinde bireylerin veya kurumların
sahip oldukları varlıkları ifade eden bir kavramdır. Yatırım stratejisine bağlı olarak
portföydeki her varlığın nasıl yönetileceği de farklılık gösterir. Portföy kavramını müşteriler
için de kullanmak mümkündür. Bu bağlamda müşteri portföyü, işletmenin müşteri tabanını
oluşturan farklı özelliklerdeki müşteri gruplarından oluşur. Diğer bir ifadeyle, işletmeler de
müşterilerini stratejik açıdan önemli olan değişkenler bazında gruplandırabilir ve o doğrultuda
yönetebilirler. Burada önemli olan portföydeki her müşterinin sadece bir grubun altında yer
almasıdır. Bu yaklaşımın en uç uygulamalarından biri tüm müşterileri birbirinin aynı olarak
kabul etmek ve farklılaştırmamak iken diğer uç uygulama her müşteriyi tek tek ele almaktır.
İşletmeler çoğunlukla bu iki uç uygulamanın arasında bir yaklaşımı benimserler (Buttle, 2009,
s.125).
Müşteri ilişkileri yönetiminin en temel ilkesi, tüm müşterilerinin birbirinin aynı
olamayacağı ve farklı şekilde yönetilmeleri gerektiğidir. Müşterilerin ihtiyaçları, tercihleri ve
beklentileri farklı olduğu gibi getirileri ve maliyet profilleri de farklıdır ve bu nedenle farklı
biçimde yönetilmeleri gereği ortaya çıkmaktadır. Örneğin, endüstriyel pazarda bazı müşteriler
için ürünleri uyarlamak ve yüz yüze satış ile iletişim gerekebilir. Geri kalan müşteriler ise
standart ürünleri internet üzerinden kendileri sipariş ediyor olabilirler. Böyle bir durumda
ikinci gruptaki müşterilere ilk gruptaki müşterilerle aynı hizmeti sunmak yani yüzyüze ziyaret
yapmak ve ürünleri uyarlamak işletme için değer yaratmaz aksine değeri yok eder (Buttle,
2009, s.125).
Müşteri portföyü yönetimi, tüm müşteri tabanı açısından işletme performansını
optimize etmeyi amaçlar. Bunun için de farklı portföylerdeki müşterilere farklı değer
önermeleri sunulur. Bu farklı değer önermelerinin sunulabilmesi için farklı gruplarda yer alan
müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması gerekir.

9.3. Müşteri İhtiyaçlarının Özellikleri
Aşağıda müşteri ihtiyaçlarının özelliklerine değinilmiştir (Peppers ve Rogers, 2013, s.
233):
Müşteri ihtiyaçları doğası gereği durumsal olabilir: İki farklı müşterinin sıklıkla aynı
ürünü farklı ihtiyaçları karşılamak için satın almasının ötesinde, bir müşterinin ihtiyaçları
olaydan olaya değişebilir ve böyle bir değişim gerçekleştiğinde bunun farkına varmak
önemlidir. Bir havayolu şirketi, iki müşteri türü olduğunu düşünebilir (iş seyahati yapanlar ve
tatile gidenler) ancak bu sınıflandırma müşterilere değil olaylara yöneliktir. İş seyahatine en
sık çıkan yolcu bile ara sıra ailesiyle birlikte tatil seyahatine çıkabilir ve bu durumda bu
müşteri havayolu işletmesinden daha farklı hizmetler alma ihtiyacı duyabilir (Çocuğu için
oyalayıcı bir boyama kitabı veya uçak maketi oyuncağı gibi).
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Müşteri ihtiyaçları dinamiktir ve zaman içinde değişebilir: İnsan, yaşamında bir
aşamadan diğerine gelişme gösterir, fikirleri değişir hatta fiziksel olarak yer değiştirebilir.
Kimi insanların fikirleri daha sık değişir ve bu nedenle öngörülebilirlikleri daha azdır. Bir
müşteri türünün öngörülebilir olmaması bile bir işletmenin o müşteriye yapacağı muameleyi
yönlendirmek için kullanılabilecek bir müşteri özelliğidir. Evlilik, bebek sahibi olma,
emeklilik vb. gibi durumlar genellikle insanların ihtiyaçlarında değişikliklere yol açar.
Müşterilerin farklı yoğunluklarda ihtiyaçları ve farklı ihtiyaç profilleri vardır: İki
müşterinin benzer bir ihtiyacı olduğunda bile bir müşteri o ihtiyacı yoğun şekilde hissederken
bir diğeri daha az yoğun hissedebilir. Örneğin çevre korumaya önem veren iki müşteriden biri
bunu hayatının tüm alanına yayma ihtiyacı duyarken diğeri sadece belli durumlarda örneğin
satın aldığı ürünlerin ambalajında geri dönüşüm özelliği olmasına dikkat etme gibi bir özellik
gösterebilir.
Müşteri ihtiyaçları sıklıkla müşteri değeriyle bağlantılıdır: Değer profiline göre aynı
grupta olan müşterilerin örneğin en değerli müşterilerin ihtiyaçları aynı gruptaki diğer
müşterilerin ihtiyaçları ile benzerlik gösterebilir. Müşteri değeri ile müşteri ihtiyaçları
arasında bağlantı kurabilen işletmeler daha başarılı olurlar çünkü belirli türde ihtiyaçları
karşılayarak yüksek değerli müşterilerin uzun vadeli sadakatini kazanma ihtimalleri daha
yüksektir.
En temel insan ihtiyaçları psikolojiktir: Şirketler ya da kurumlar yerine müşteri
olarak insanlarla ilgilenildiğinde insanlar arasındaki psikolojik farklılıkların anlaşılması
mümkün olur. Bu durumda farklı müşterilere farklı şekilde muamele etmek daha mümkün
hâle gelir.
Müşterileri ihtiyaçlarına göre farklılaştırmanın tek bir en iyi yolu yoktur: Bir
müşterinin bir işletmeye değerinin öngörülmesi ve ölçümü zor olsa da nihai sonucu ekonomik
açıdan ölçmek mümkündür. Finansal sonuçlara göre yapılan bu sıralama değer sıralaması
olacaktır. İhtiyaçlara göre farklılaştırmada ise finansal değere göre sıralamada olduğu gibi
sabit bir referans yoktur. Bu, insanı anlamaya yönelik yaratıcı bir keşfe çıkmak gibi
düşünülebilir.
Müşterisinin ihtiyaçlarını öğrenen bir şirket kendini onun yerine koyabilir ve böylece
daha iyi hizmet sunabilir (Peppers ve Rogers, 2013, s. 242). Müşteri ihtiyaçları hakkında bilgi
edinmenin yolu etkileşimdir. Müşteri ile işletme arasında açık diyalog olması ihtiyaç
farklılaştırması açısından kritik önemdedir. Çünkü müşteri ihtiyaçları oldukça karmaşıktır ve
işletme müşterisi ile ne kadar çok etkileşim kurarsa müşterisinin tercihlerini, arzu, istek ve
hedeflerini o kadar iyi öğrenebilir. Firma bir müşteri hakkında bilgi edindikçe, müşterisinin
gizliliğinin korunması kaydıyla, işletmede müşteriyle etkileşim kuran herkese sunabileceği bir
veritabanı oluşturur (Peppers ve Rogers, 2013 s. 243). Örneğin, Kraft satış temsilcilerine,
perakendecilere tavsiyeler vermede yararlanabilecekleri veriler sağlar. Perakendeciler Kraft’ın
en doğrudan müşterileridir ve Kraft ürünlerini nihai kullanıcı olan tüketicilere ulaştırırlar.
Kraft’ın birbiri ile entegre üç veritabanı vardır. Bir veritabanı, tüketicilerin alımlarını kategori
ve fiyata göre izleyen bireysel mağazalar hakkında enformasyon içerir. Bir diğeri ülke
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çapında gıda mağazalarındaki tüketici demografik verilerini ve satınalma alışkanlığı
enformasyonunu içerir. Başka bir tedarikçiden satın aldığı üçüncü veritabanında ise posta
koduna göre sıralanmış coğrafi demogafik veriler vardır. Kraft’ın yaptığı gibi enformasyon
toplamak başarılı bir müşteri merkezli strateji izlemek için gerekli bilginin yaratılmasının ilk
adımıdır. Enformasyon, düzenlenir, analiz edilir ve anlamlandırıldığında bilgiye dönüşür. Bu
bilgi daha sonra yatırım kararlarını ve kaynak yayılımını en iyi destekleyecek şekilde
yönetilmeli ve tüm işletmenin kullanımına sunulmalıdır (Peppers ve Rogers, 2013 s. 243).

9.4. Müşteri Portföyü Yönetiminde Yararlanılabilecek Araçlar
Müşteri portföyünü yönetmede yardımcı araçlar, pazar bölümlendirme, satış
tahminleri, müşteri yaşam boyu değerinin ölçümü ve veri madenciliğidir. Bu araçlardan
müşteri yaşam boyu değeri sekizinci bölümde anlatılmıştı. Veri madenciliği dokuzuncu
bölümde anlatılacaktır. Pazar bölümlendirme ise aşağıda açıklanmıştır.

9.5. Pazar Bölümlendirme
Pazar bölümlendirme, pazarı, her biri farklı değer önermeleri sunmaya imkân verecek
şekilde homojen alt bölümlere ayırma sürecidir (Buttle, 2009, s. 127). Pazar bölümlendirme
sürecinin sonunda işletme, hangi pazar bölümlerine hizmet sunacağına karar verir. Eğer
işletme bir veya birkaç pazar bölümüne hizmet vermeye karar verirse, seçtiği pazar
bölümlerine farklı bir değer önermesi sunar ve her pazar bölümünü farklı biçimde yönetir.
Pazar bölümlendirme, hem potansiyel pazarların bölümlendirilerek hangi müşterilerin
hedefleneceğinin belirlenmesi hem de mevcut müşterilerin bölümlendirilerek farklı
müşterilere farklı değer önermeleri sunarak ilişkisel stratejilerin hayata geçirilmesi amacıyla
kullanılır (Buttle, 2009, s. 127).
MİY sürecinde pazar bölümlendirme yapmak için veriye ihtiyaç duyulur. Veriler
içerden elde edilebileceği gibi dışarıdan da temin edilebilir. Pazarlama, satış ve finans
bölümünde arşivlenen kayıtlar iç veri kaynaklarını oluşturur ve bu veriler pazar araştırma
şirketleri, işletmenin ağındaki diğer partner işletmelerin ve veri uzmanlarının sağlayacağı dış
verilerle zenginleştirilebilir.

9.5.1. Pazar Bölümlendirme Süreci
Pazar bölümlendirme sürecinin beş aşaması vardır (Buttle, 2009, s. 128):
1.

Faaliyet gösterilen iş alanının tanımlanması

2.

Geçerli bölümlendirme değişkenlerinin belirlenmesi

3.

Bu değişkenler ışığında pazarın analiz edilmesi

4.

Pazar bölümlerinin değerinin ölçülmesi

5.

Hedef pazarın seçilmesi
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9.5.1.1. Faaliyet Gösterilen İş Alanının Tanımlanması
Hangi iş alanında çalışıldığının tanımlanması neredeyse tüm işletmelerin cevaplaması
gereken bir sorudur. İş tanımlaması yapılırken pazarlama miyopluğuna düşülmemesi ve işin
sadece ürün bazında tanımlanmaması konusunda dikkatli olunmalıdır. İşimiz nedir sorusunun
cevabı müşteri perspektifinden verilmelidir. Pazarın sınırlarının doğru çizilmesine dikkat
edilmelidir (Buttle, 2009, s. 129). Örneğin, giyim ürünleri satan bir işletme mesela Koton
firması bir giyim perakendecisi midir yoksa moda işinde midir?
Pazar bölümlendirme süreci “işimiz nedir?” sorusuna müşteri perspektifinden bir
cevap bulabilmeye katkı sağlar. Çünkü pazar bölümlendirme ile hizmet sunulan pazarın
sınırları tanımlanır, müşterilerin hangi faydaları elde etmek istedikleri belirlenir ve işletmenin
rakipleri ortaya çıkarılır. Örneğin, Koton firmasının iş tanımını müşteri perspektifinden
yaptığında kendini moda işinde tanımladığı varsayılırsa, müşterilerin Koton’un ürünlerini
“modayı takip eden ve şık bireyler olma” arzusu ile satın aldıkları söylenebilir. Bu durumda
Koton firması, pazarını ve rakiplerini üç düzeyde tanımlayabilir (Buttle, 2009, s. 129):
Sunulan fayda bakımından rakipler: Müşterilere aynı faydayı (modaya
uygunluk ve şıklık) sunan tüm işletmelerdir. Bu durumda, aksesuar satan işletmeler,
ayakkabı-çanta satan işletmeler, kozmetik satan işletmeler gibi.
Ürün bakımından rakipler: Aynı faydayı arayan müşterilere moda giyim
ürünleri satan diğer işletmeler.
Coğrafi bakımdan rakipler: Aynı coğrafi alanda faaliyet gösteren, aynı
faydayı ve ürünleri sunan işletmeler.

9.5.1.2. Bölümlendirme Değişkenlerinin Belirlenmesi
İkinci aşamada pazarı bölümlendirmede kullanılabilecek değişkenler belirlenir. Hem
tüketici pazarında hem de endüstriyel pazarda, pazarı bölümlendirmede kullanılabilecek çok
sayıda değişken vardır (Buttle, 2009, s. 129). Tüketici pazarları, demografik, coğrafi,
psikografik, davranışsal kriterlere ve hatta müşterilerin üründen bekledikleri faydaya ve
ihtiyaçlarına göre bölümlendirilebilir. Tabloda bölümlendirmede dikkate alınabilecek
değişkenler listelenmiştir.
MİY’nin amaçları açısından özellikle davranışsal kriterlere göre ve ihtiyaç-fayda
kriterine göre bölümlendirme tercih edilmektedir. Müşterilerin ürünleri ihtiyaçlarını
karşılamak için satın aldıkları varsayılır. Müşteriler bir matkap ucu satın almak istediği için
matkap ucu satın almaz, duvarda bir delik açmak istedikleri için matkap ucu satın alırlar. MİY
uygulamacıları ürün/hizmet sundukları pazardaki müşterilerin hangi faydaları aradıklarını iyi
anlamalıdırlar. Diş macunu pazarı dahi aranan faydaya göre farklı bölümlere ayrılabilir.
Beyaz dişler, taze nefes, sağlıklı dişler, diş macununda aranan en temel faydalara örnektir.
Seçilen pazar bölümüne yönelik doğru değer önermesi geliştirebilmek için müşterinin
ihtiyacını karşılayan faydaya göre bölümlendirme yapmak oldukça önemlidir (Buttle, 2009, s.
131).
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Tüketim sıklığı, miktarı ve bütçeden ayrılan pay da MİY açısından oldukça yararlı
bölümlendirme değişkenleridir. Pek çok işletme müşterilerini, yarattıkları iş hacmine göre
sınıflandırır. Örneğin Amerika’da McDonald’s satışlarının % 77’sini 18-34 yaş arası, haftada
3-5 kez McDonalds’a gelen erkeklere yapmaktadır. Bununla birlikte McDonald’s’ın misyonu
tüm dünyada en çok ailelerin tercih ettiği restoran olmaktır. Yukarıda bahsi geçen erkek
müşteriler bu durumda, McDonald’s’ın kazancına en az aileler kadar katkı yapan ve firmanın
kesinlikle kaybetmemesi gereken müşterilerdir. Bu müşterilerin yarattığı iş hacmi sayesinde
McDonald’s maliyet etkin biçimde yönetilebilmekte ve birim maliyetleri düşük
olabilmektedir (Buttle, 2009, s. 131).
Tablo 6: Tüketici Pazarında Bölümlendirme Değişkenleri
KULLANICI ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN
Demografik

Coğrafi

• Yaş

• Ülke

• Gelir

• Bölge

• Cinsiyet
• Eğitim
• Meslek
• Medeni durum
• Aile büyüklüğü
• Aile yaşam
döngüsündeki evre

Psikografik
• Yaşam
tarzı

• Şehir

•

Değerler

• Nüfus
yoğunluğu

•

Kişilik

• Posta
kodu

KULLANIM ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN
Davranışsal
• Tüketim
sıklığı
• Tüketilen
miktar

İhtiyaç-Fayda
• Üründe aranan
faydalar ve
karşılanmak
istenen ihtiyaçlar

• Kategoriye
bütçeden
ayrılan pay

• Din
• Etnik köken
• Milliyet
İşletmeler müşterilerini iş hacimlerine göre katmanlara ayırırlar ve buna göre hangi
müşterinin hangi katmanda yer alabileceğini tanımlarlar. Ayrıca alt katmanlardaki müşterileri
üst katmanlara çıkarma, örneğin, ilk defa satın alanları tekrar satın alanlar kategorisine, ana
müşteriler kategorisine, sadık müşteriler kategorisine ve şirketin gönüllü avukatı statüsündeki
müşteriler kategorisine çıkarma planları yapabilirler. Tabi bunu yapabilmek için düşük
hacimli müşterilerin bu şekilde geliştirilme fırsatına sahip olmaları önemlidir. Örneğin, A
müşterisi yılda 5 çift ayakkabı satın alıyor ve bu alışverişlerinin sadece birini X firmasından
yapıyor olsun. B müşterisi ise yılda 2 çift ayakkabı satın alıyor ve bu alışverişlerinin ikisini de
X firmasından yapıyor olsun. Bu durumda A müşterisinin geliştirilme fırsatı B müşterisine
göre daha fazladır çünkü X firmasının A müşterisine 4 çift daha ayakkabı satma fırsatı vardır
ancak B müşterisine daha fazla ayakkabı satma fırsatı söz konusu değildir. Bununla birlikte
bu durum, A müşterisinin B müşterisinden daha değerli olduğunu göstermez. Bu sonuca
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varabilmek için cevaplanması gereken başka sorular daha vardır. Bunlardan ilki, “A
müşterisini alışveriş yaptığı diğer perakendecileri bırakıp X firmasına döndürmenin maliyeti
ne olacaktır” ve “B müşterisini elde tutmanın maliyeti ne olacaktır” sorularıdır. Diğer bir
cevaplanması gereken soru da müşterilerin kar marjlarının ne olduğudur. Eğer A müşterisi
diğer perakendecilere sadakatle bağlıysa onu X markasına döndürmek için çabalamaya ve bir
takım maliyetlere katlanmaya değmeyebilir. Ayrıca, B müşterisi kar marjı yüksek ayakkabılar
satın alıyor ve A müşterisi de kar marjı düşük ayakkabılar satın alıyor ise, B müşterisinin satış
hacmi düşük dahi olsa X firması için daha iyi bir fırsat olduğu söylenebilir (Buttle, 2009, s.
132).
Pazar bölümlendirme yapılırken genelde birden fazla değişken dikkate alınır. Örneğin
bir kafe zinciri müşterilerini, coğrafi konum, yaş ve müzik tercihlerine göre tanımlayabilir
(Buttle, 2009, s. 132).
Endüstriyel pazarların bölümlendirilmesinde de dikkate alınabilecek değişkenler
çeşitlidir. Örneğin, işletmenin coğrafi olarak dağınık olup olmaması; işletmenin büyüklüğü
(çalışan sayısı, müşteri sayısı, karı, cirosu vb.ne göre küçük, orta, büyük işletme); İşletmenin
statüsü (global işletme, ulusal işletme, bölgesel işletme vb. gibi); müşterinin değeri (50.000
$’dan daha az iş hacmi yaratan, 100.000 $’dan daha az iş hacmi yaratan, 200.000 $’dan daha
az iş hacmi yaratan, 500.000 $’dan daha az iş hacmi yaratan vb.); Satınalma süreci (merkezi,
merkezi olmayan satın alma; ihale ile satınalma, kapalı zarf usulü teklif verme; internetten
açık arttırma ile satın alma vb.); Satınalma kriteri (tadarikte süreklilik-güvenilirlik, ürün
kalitesi, fiyat, özelleştirme/uyarlama, satış öncesi ve sonrası hizmetler vb.); Diğer rakiplere
kayma eğilimi (mevcut tedarikçisinden memnun olanlar, olmayanlar); Kategori için
müşterinin harcama payı (tek tedarikçi, ana tedarikçi, minimum pay ayrılan tedarikçi,
tedarikçisi olunmayan müşteri); Coğrafi (şehir, bölge, ülke, ticaret bloğu-Avrupa Birliği gibi);
Satınalma tarzı (riskten kaçınan, yenilikçi vb.) gibi değişkenler endüstriyel pazardaki
müşterileri bölümlendirmede kullanılabilecek değişkenlerdir (Buttle, 2009, s. 133).
Bu değişkenlerden “müşterinin değeri” en çok tercih edilen bölümlendirme kriterinden
biridir. Müşteriden sağlanan satış gelirlerine veya müşteriye yapılan satış hacmine göre
müşterinin değeri belirlenir. Ancak müşterinin değerinin belirlenmesinde bu iki değişken
yeterli değildir. Çünkü bu değişkenler müşteriyi kazanmak ve elde tutmak için katlanılacak
maliyetler konusunda bilgi vermez (Buttle, 2009, s. 134).
Müşterinin harcama payı müşterinin gelecekteki potansiyeli hakkında fikir verir.
Örneğin, X işletmesinin bir müşterisi hammadde satın alımının % 15’ini X işletmesinden
yapıyorsa bu müşterinin potansiyeli yüksektir (Buttle, 2009, s. 134).
Müşterilerin diğer rakiplere kayma eğilimi yüksek veya düşük olabilir. Müşterilerin
mevcut tedarikçilerine ilişkin memnuniyetleri ve tedarikçisini değiştirmesinin maliyeti
ölçülerek, diğer rakiplere kayma eğilimleri hesaplanabilir. Tedarikçi değiştirme maliyetinin
çok yüksek olması durumunda müşteriler memnun olmasalar dahi tedarikçilerinin
değiştirmeyebilirler. Örneğin, bir müşteri telekomünikasyon hizmeti satın aldığı
tedarikçisinden memnun olmasa bile tedarikçisini değiştirmeyebilir çünkü bu hizmette
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tedarikçi değişikliğinden kaynaklanabilecek bir kesinti olması telafi edemeyeceği kayıplara
yol açabilir (Buttle, 2009, s. 135).

9.5.1.3. Pazar Bölümlerinin Değerinin Ölçülmesi ve Hedef Pazarın
Seçilmesi
Pazar bölümlendirme süreci sonucunda çok sayıda hedef pazar alternatifi oluşması
beklenir. İşletme bu alternatifler arasından değer yaratma potansiyeli yüksek olanların
hangileri olduğunu belirlemelidir. Hedef Pazar alternatiflerinin potansiyel değerini
belirleyebilmek için “Pazar bölümünün çekiciliği”nin ve “İşletmenin ve birlikte iş yaptığı iş
ağının pazar bölümündeki potansiyeli açığa çıkarmak için sahip olması gereken yetkinliklere
ne derece sahip olduğu”nun net olarak ortaya konması gerekir (Buttle, 2009, s. 135).
Pazar bölümünün çekiciliğinin belirleyicileri aşağıda sıralanmıştır (Buttle, 2009, s.
135):
•

Pazar bölümünün büyüklüğü

•

Pazar bölümünün büyüme hızı

•

Müşterilerin fiyat duyarlılığı

•

Müşterilerin pazarlık gücü

•

Müşterilerin tedarikçi ile mevcut ilişkisi

•

Pazar bölümüne girişteki engeller

•

Pazar bölümünden çıkmadaki engeller

•

Pazar bölümündeki rakiplerin sayısı ve gücü

•

Pazara girme potansiyeli olanların sayısı

•

Pazar bölümünde farklılaşma potansiyeli

•

Pazar bölümündeki müşterilerin tedarikçisini değiştirme eğilimleri

İşletmenin ve birlikte iş yaptığı iş ağının pazar bölümündeki potansiyeli açığa
çıkarmak için sahip olması gereken yetkinliklere ne derece sahip olduğu konusu ise
işletmenin pazar bölümüne ürün/hizmet sunmak için gerekli olan rekabetçi üstünlüklere
rakiplerine kıyasla kendisinin ve iş ağının ne derece sahip olduğu ile ilgilidir. Bu konuda
işletmenin yanıtlaması gereken sorular aşağıda sıralanmıştır (Buttle, 2009, s. 135):
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•

Pazar bölümü ile işletmenin hedefleri, misyonu, vizyonu ve değerleri örtüşüyor

mu?
•
Pazar bölümünün potansiyelini açığa çıkarmak için gereken operasyonel
yetkinliklere, pazarlama yetkinliğine, teknoloji yetkinliğine, insan kaynağına ve diğer
yetkinliklere ve likiditeye (finansal güç) işletme ve iş ağı sahip mi?
Kural olarak, pazar bölümü çekici ve işletme ve iş ağı ile örtüşüyor yani uyumlu ise
hedeflemeye değer bir pazar bölümü olarak değerlendirilir. Bununla birlikte bu özelliklere
sahip birden fazla pazar bölümü açığa çıkabilir. Bu durumda işletmeler hangi pazar bölümüne
öncelik vereceklerini diğer bir ifade ile hangi pazar bölümünün daha değerli olduğunu
belirlemek durumunda kalırlar. İşletmelerin hedef pazar seçimini kolaylaştırmada
izleyebilecekleri alternatif yol, pazarın çekiciliğini ve işletmenin yetkinliklerini gösteren
değişkenleri belirledikten sonra her bir değişkenin önemini gösteren ağırlık derecesini
(ağırlıkların toplamı 1’e eşit olmalıdır) saptamaktır. Değişkenlerin ağırlığı belirlendikten
sonra her bir pazar bölümü için bu değişkenler derecelendirilir (3: çok iyi 2: orta, 1: Çok zayıf
gibi). Son olarak her pazar bölümü için ağırlık ile derecelendirme skoru çarpılarak Pazar
bölümünün skoru hesaplanır. Ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir.

Yüksek

Çekici Pazar
Bölümü

Çekici Pazar
Bölümü

Orta
Öncelikteki
Pazar Bölümü

Orta

Çekici Pazar
Bölümü

Orta
Öncelikteki
Pazar Bölümü

Çekici
Olmayan Pazar
Bölümü

Düşük

Pazar bölümünün çekiciliği

Şekil 8: Müşteri Portföyü Matrisi

Orta
Öncelikteki
Pazar Bölümü

Çekici
Çekici
Olmayan Pazar Olmayan Pazar
Bölümü
Bölümü

Güçlü

Orta

Zayıf

Pazar bölümünün işletme ve iş ağı ile uyumu

9.5.2. Pazar Bölümlendirme Örneği
Bu bölümde, bir bankanın müşterilerini bölümlendirmesi sonucunda ortaya çıkan
müşteri bölümlerinin profili örneklenmiştir. Bu örnek Merve Senem Ada’nın Yüksek lisans
tezinden alınmıştır (Ada, 2011, s.21-24).
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ELMAS
• Hedef kitleyi oluşturan grupların en üst düzey olanı
• Kredi kartı limiti > 25 bin TL
• Yatırım+kredi hacmi > 100 bin TL
• Yaşam standardı yüksek
• Yüksek gelir ya da birikim sahibi
Bu bölümde gruplanan müşteriler: Bülent Eczacıbaşı, Vitali Hakko, Sertab Erener.
İNCİ
• 55 üstü yaş grubu
• Yüksek gelirli/birikimli orta yaş üstü grup
• Kredi kartı limiti 2 bin TL - 25 bin TL
• Yatırım+kredi hacmi 10 bin TL - 100 bin TL
• Finansal aktivitesini azaltmakta olan
• Üst düzey yöneticilikten emekli olanlar, sanatçılar, orta yaş üzeri şirket sahipleri,
eşleri, kira vb. gelirleri olanlar, ev hanımları…
Bu bölümde gruplanan müşteriler: Hıncal Uluç, Güneri Civaoğlu, Duygu Asena.
ZÜMRÜT
• 40 – 54 yaş grubu
• Başarılı, üst düzey yönetici
• Aylık geliri > 2900 TL
• Kredi kartı limiti 4 bin TL - 25 bin TL
• Yatırım+kredi hacmi 10 bin TL - 100 bin TL
• Büyük şirket sahibi, yüksek gelir ve birikim sahibi kişiler, kabul görmüş sanatçılar ve
eşleri
• Birikimlerinin bir kısmını gayrimenkule dönüştürmekte
• Finansal ihtiyaç ve aktivitesi halen yüksek
Bu bölümde gruplanan müşteriler: Hüsnü Erel, Nur Akgerman, Adnan Memiş, İsmet
Özhan, Mehmet Aslantuğ.
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YAKUT
• 30 - 39 yaş grubu
• Parlayan Yıldızlar
• Aylık geliri >2500 TL
• Kredi kartı limiti 2 bin TL - 25 bin TL
• Yatırım+kredi hacmi 5 bin TL - 100 bin TL
• Profesyonel hayatta tecrübe kazanıp başarıya ulaşmış ya da gelir düzeyini
yükseltebilmiş kişiler
• Geleceğin üst düzey yöneticisi ya da büyük şirket sahipleri ve eşleri
• Finansal ihtiyaç ve aktivitesi çok yüksek, dinamik
Bu bölümde gruplanan müşterler: Harun Erdenay, Beyazıt Öztürk, Orhun Ene, Murat
Birsel.
SAFİR
• 20-29 yaş grubu
• Yeni Nesil
• Aylık geliri > 750 TL
• Kredi kartı limiti > 750 TL
• Yatırım+kredi hacmi > 1000 TL
• İş hayatına yeni atılmış potansiyel sahibi, iyi eğitimli, meslek sahibi, gelir sahibi
gençler, iş hayatına erken başlamanın avantajına sahip ya da genç yaşta düzenli gelir sahibi
olmuş yeni profesyoneller, genç girişimciler
• Finansal aktivite ve ihtiyacı yüksek
Bu bölümde gruplanan müşteriler: Şubelerdeki bir çok portföy yöneticisi
BONCUK
• 20 yaş altı genç grup
• Geleceğin Müşterileri
• Öğrenciler, henüz hayata aktif olarak atılmamış olanlar…
Bu bölümde gruplanan müşteriler: ATM kullanıcıları.
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MERCAN
• 20-55 yaş grubu
• Genelde Beyaz yakalılar
• Orta düzey gelir sahibi
• Yatırım+kredi hacmi <10 bin TL
Bu bölümde gruplanan müşteriler: Kıdemli memur, kalifiye işçi, küçük hacimli
yatırımcılar, orta düzey gelir sahipleri, ev hanımları.
TURKUAZ
• 20-55 yaş grubu
• Genelde Mavi yakalılar
• Düşük gelir ve birikim sahibi
• Yatırım+kredi hacmi < 2 bin TL
• Finansal aktivitesi için gişeleri sıkça kullananlar
Bu bölümde gruplanan müşteriler: İşçiler, memurlar, ev hanımları, çalışmayanlar
OPAL
• 55 yaş üstü grup
• Standart emekliler
• Düşük gelirliler, birikimi düşük grup
• Yatırım+kredi hacmi <10 bin TL
• Finansal aktivite sıklığını azaltmakta olan
Bu bölümde gruplanan müşteriler: Emekliler, eşleri, düşük düzeyde kira vb. gelirleri
olanlar, ev hanımları.
Bankanın müşterilerinin çok kriterli olarak incelenmesi müşterileri farklılaştırma,
müşterilere göre çözüm üretme konusunda bankaya pratiklik sağlar.
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Uygulamalar
Segmentasyon -1
CRM’in Türkçesi AGM’dir. Yani, “adamına göre muamele“… NGŞ “nabza göre
şerbet” de diyebilirsiniz.
Müşteri portföyü herkese aynı muamele ile yönetilemez. Segmentlere böler ve her
segmenti ayrı yönetirsiniz. CRM projesinin bir aşamasına gelindiğinde çeşitli segmentasyon
yöntemleri kullanılmaya başlanır.
Perakende bankacılıkta çoğunlukla şu yöntemler izlenir.
•
Yaş / gelir matrisine göre (Ne de olsa, bankada bu bilgileri bulmak veya tahmin
etmek zor değildir.),
•

Banka’daki yatırımlarına göre,

•
Banka’ya kazandırdıkları paraya göre (kesinlikle üstteki satırdakinden farklı bir
sıralama olur),
•

Kullandıkları ürünlere göre,

•

Yaşam evrelerine göre

Perakendecilikte ise;
•

Toplam alışverişlerine göre,

•

Firma’ya kazandırdıkları paraya göre,

•

Ziyaret sıklıklarına göre,

•

Kullandıkları ürünlere göre,

•

Yaşam evrelerine göre segmentasyon yapılır.

Perakendecilik dediğimizde, yelpaze geniş… Yukarıdaki birkaç tane sınıflama ile
sınırlı kalmayın. Beceriniz ve sektörünüz ne kadarına izin veriyorsa, segmentasyonda o kadar
ilerlersiniz.
Zamanla, analitik tahmin konularında ustalaşırsanız;
•

Bir sonra alması en muhtemel ürüne göre,

•

Yaşam boyu değerine göre gibi ileriye yönelik sınıflandırmalar da yaparsınız.

Giderek her müşterinin bir çok segmentte ayrı yeri olur. Bir’e bir denilen uygulamaya
böyle yaklaşılır.
Amaç müşterinin kendisini sevgili gibi görmesini sağlamaktır.
Kaynak: http://www.uzaktancrmegitimi.com/1174/segmentasyon-1
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Uygulama Soruları
1.

Otomobil pazarı hangi kriterlere göre bölümlendirilebilir?

2.

Kişisel bakım ürünleri pazarı hangi kriterlere göre bölümlendirilebilir?

3.
Tekstil kimyasalları pazarını bölümlendirmede dikkate alınabilecek değişkenler
son tüketiciyi hedefleyen giyim ürünleri pazarını bölümlendirmede dikkate alınabilecek
değişkenler ile benzer midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ilişkide işletmenin amacı, müşteri davranışını işletmeye finansal açıdan faydalı
olacak şekilde etkilemektir. Bunun için de müşterinin temel ihtiyacını anlamak kritik
önemdedir. Bir müşterinin davranışlarının ardındaki itici güç ihtiyaçlarıdır. Müşteri ilişkileri
yönetimi yaklaşımını benimsemiş ve müşteri stratejisi izleyen bir işletmenin müşterileri, bir
ürünün farklı faydalarının alıcısı olarak değil farklı müşteri türleri olarak ele alması beklenir.
Bu da, işletmenin pazarı ürünlere göre bölümlemenin ötesinde düşünmesini gerektirir. Bu tip
işletmeler, müşterilerini ihtiyaçlarının türüne göre portföylere yerleştirirler.
Portföy kavramını müşteriler için de kullanmak mümkündür. Bu bağlamda müşteri
portföyü, işletmenin müşteri tabanını oluşturan farklı özelliklerdeki müşteri gruplarından
oluşur. Diğer bir ifadeyle, işletmeler de müşterilerini stratejik açıdan önemli olan değişkenler
bazında gruplandırabilir ve o doğrultuda yönetebilirler. Müşteri portföyü yönetimi, tüm
müşteri tabanı açısından işletme performansını optimize etmeyi amaçlar. Bunun için de farklı
portföylerdeki müşterilere farklı değer önermeleri sunulur. Bu farklı değer önermelerinin
sunulabilmesi için farklı gruplarda yer alan müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması gerekir.
Müşteri portföyünü yönetmede yardımcı araçlar, pazar bölümlendirme, satış
tahminleri, müşteri yaşam boyu değerinin ölçümü ve veri madenciliğidir.

174

Bölüm Soruları
1.

Hangisi ihtiyaç kümesinin bir elemanı değildir?

a.

Ürün

b.

Çapraz alım fırsatları

c.

Paralel alım

d.

Teslimat kanalları

e.

İletişim tarzı

2.

Hangisi müşteri ihtiyaçlarının özelliklerinden değildir?

a.

Durumsal olabilir.

b.

Dinamiktir, zaman içinde değişebilir.

c.

Farklı ihtiyaç profilleri vardır.

d.

En temel insan ihtiyaçları psikolojiktir.

e.

İhtiyaçların önem derecesi farklılaşmaz.

3.

Hangisi müşteri portföyü yönetiminde yararlanılabilecek araçlardan değildir?

a.

Pazar bölümlendirme

b.

müşteri yaşam boyu değerinin ölçümü

c.

Veri madenciliği

d.

Arz tahminleri

e.

Talep tahminleri

4.

Hangisi pazar bölümlendirme sürecinin adımlarından değildir?

a.

İş alanının tanımlanması

b.

Bölümlendirme değişkenlerinin belirlenmesi

c.

Pazar analizi

d.

Pazar bölümlerinin değerinin ölçülmesi

e.

Finansal plan
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5.

Hangisi pazar bölümlendirme değişkenlerinden değildir?

a.

Demografik değişkenler

b.

Siyasi değişkenler

c.

Coğrafi değişkenler

d.

Psikografik değişkenler

e.

Davranışsal değişkenler

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Müşteriler bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına karşılık olarak işletme için
değer yaratırlar.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
ederler.

İhtiyaçlar bir müşterinin davranışlarının ardındaki “neden”i ve “kim”i temsil

a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
İhtiyaç, ürünün özelliklerine ve niteliklerine bağlı olarak müşterilerin ürünü
kullanmakla elde ettikleri üstünlüklerdir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Müşteri ilişkileri yönetiminin en temel ilkesi, tüm müşterilerinin birbirinin aynı
olamayacağı ve farklı şekilde yönetilmeleri gerektiğidir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.

Pazar bölümlendirme, pazarı, heterojen alt bölümlere ayırma sürecidir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)e 4)e, 5)b, 6)a, 7)b, 8)b, 9)a, 10)b
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10. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Veri Madenciliği

10.1

Veri Madenciliğinin İşlevleri

10.1.1 Sınıflandırma
10.1.2 Değer Biçme
10.1.3 Tahmin Etme
10.1.4 Yakınlık veya Birlik Kuralları
10.1.5 Kümeleme
10.1.6 Tanımlama ve Görselleştirme
10.2

Veri Madenciliğinin Müşteri Değeri Uygulamaları

10.2.1 Olası Müşterilerin Tanımlanması
10.2.2 Müşteri Portföyünün Bölümlendirilmesi
10.2.3 Müşteri Değerinin Belirlenmesi
10.2.4 Çapraz Satış ve Üst Satış Kararları
10.2.5 Müşteri Tutma ve Müşteri Kaybı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Veri madenciliği hangi amaçlarla kullanılır?

2.

MİY açısından veri madenciliğinden ne şekilde yararlanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Veri madenciliği ve müşteri
ilişkileri yönetiminde veri
madenciliğinden nasıl
yararlanılabileceği
anlatılacaktır.

Kazanım

Veri madenciliğinin tanımı,
işlevleri ve veri madenciliğinin
müşteri değeri uygulamalarında
nasıl kullanılabileceği
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Veri madenciliği

•

Sınıflandırma

•

Değer biçme

•

Tahmin etme

•

Yakınlık veya birlik kuralları

•

Kümeleme

•

Tanımlama ve görselleştirme
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Giriş
Bugünün yoğun rekabet ortamında müşteriler için yaşanan kıyasıya rekabet
işletmelerin bu müşteriler hakkında bilgi sahibi olmalarını zorunlu hâle getirmiştir. Öte
yandan günümüz pazarında müşteriler artık hemen her şey hakkında bilgi sahibi olmakta ve
her zamankinden daha fazla seçme şansına ulaşmış durumdadırlar. Böyle bir durumda söz
konusu müşteriler hakkında rakiplerin sahip olmadıkları bilgilere ulaşmış olmak bir rekabet
avantajı sağlayabilmektedir. Müşterilerle kurulması hedeflenen uzun dönemli ilişkilerin
gerçekleşebilmesi için bu müşterilerin ileride ne şekilde davranacaklarını kestirmek
gerekmektedir ve bu kestirim ancak bilgiye dayalı olarak yapılabilir. İşletmeler bu tahminleri
her zaman olduğu gibi daha önce de sahip oldukları bilgilere dayanarak yapmaktaydılar.
Ancak klasik pazarlama anlayışının yerini, uzun dönemli müşteri ilişkilerine dayalı anlayışa
bırakmasıyla birlikte, işletmelerin verecekleri kararlar da daha karmaşık hâle gelmiştir. Sahip
olunan bilgilerin ötesinde daha fazla bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri ifade ettikleri
anlamları bakımından daha da derinleştirmek müşterilerin davranışlarını daha iyi anlamak ve
dolayısıyla da daha doğru kararlar verebilmek demektir. İşletmelerin müşterilerle uzun
dönemli başarılı ilişkiler kurabilmeleri için bilgilerin keşfedilmesi süreci ile bu bilgilerin
pazarlama stratejileri için en uygun biçimde kullanımının doğru bir biçimde bütünleştirilmesi
gereklidir. Böylelikle pazarlamacılar müşteriler hakkında geniş kapsamlı ve isabetli olma
olasılığı düşük olan genellemeler yapmak yerine, müşterilerinin gereksinimlerini daha
yakından tanıma ve anlama fırsatı bulmuş olacaklardır (Özmen, 2008, s.49). İşletmeler bu
amaçla veri madenciliği uygulamalarından yararlanmaktadırlar.
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10. Müşteri İlişkileri Yönetiminde Veri Madenciliği
Veri madenciliği yararlı olma olasılığı olan ve açığa çıkarılması gerekli bilgiyi, verileri
analiz ederek ve araştırarak bulma sürecidir (Shaw, Subramaniam, Tan ve Welge, 2001,
s.128; Özmen, 2008, s.50). Verilerin içine gizlenmiş olan kalıpları ve ilişkileri keşfetmek veri
madenciliğinin işidir (Rygielski, Wang ve Yen, 2002, s.485; Özmen, 2008, s.50). Çok büyük
miktarlarda veri arasından kullanılacak olanların keşfi ve seçimi, modellenmesi sonucunda
daha önce bilinmeyen kalıplara ulaşılır ve sonuç olarak daha derinlikli ve geniş bilgiye
ulaşılmış olur. Daha önceden ortaya çıkarılmamış olan kalıpların ortaya çıkarılması veri
madenciliği sürecinin önemli bir aşamasıdır ve veri tabanını oluşturan veri alt setlerinin
aralarındaki ilişkiler bu kalıpları oluşturur. Büyük bir veri seti içindeki kalıpların ortaya
çıkarılması ve tanımlanması bu veriler içinden derinde bulunan bilgilere ulaşmak anlamına
gelmektedir. Veri madenciliği istatistiksel analiz, karar ağaçları, yapay sinir ağları, bulanık
mantık, genetik algoritma ve benzeri ileri düzeyde hesaplama teknikleri kullanır. Veri
madenciliğinin ileri bilgisayar teknolojisindeki donanım ve yazılım yönlü gelişmelerle birlikte
kullanımı daha da artmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, ileri düzey hesaplama teknikleri ya da
bilgisayarlar yalnızca yöneticilerin kullanmaları gereken malzemeleri sunarlar. Veri
madenciliği adı verilen tekniklerle ulaşılan sonuçlar eğer rakiplerden öne geçmeye yarayan
kararlar alınmasına destek olmuyorsa, işletmenin etkin bir bilgi yönetimi uyguladığı asla
söylenemez (Özmen, 2008, s.50).
Veri madenciliği uygulamaları ile çok büyük veri yığınlarından yararlanılarak
kullanılabilir kalıplara ulaşılır. Örneğin bir müşteri bölümünün piyasaya yeni çıkarılacak bir
ürünle ilgili ne tür bir tepki göstereceğine dair bir davranış kalıbına ulaşılabilir (Özmen, 2008,
s.51).
Veri madenciliği, verilerin toplanmaya ve depolanmaya başlamasıyla ortaya çıkan
sürecin yaşanmakta olan son aşamasıdır. İlk önceleri işletmeler verileri bunlardan bir takım
hesaplamalar yaparak, sonuçlar çıkarmak üzere kullanıyorlardı. Bu aşamada durağan bir
takım verilerle mevcut olan yani geçmişe ait olan bilgiler elde ediliyordu. Daha sonraları bilgi
yönetimi anlayışının işletmelere biçimsel olarak yerleşmeye başlamasıyla birlikte veriler veri
tabanlarında belli bazı formatlarda toplanmaya başlandı. İşletmelerin bilginin toplanmasını ve
raporlanmasını bir işletme politikası hâline getirmeye başladıkları bu dönemde çok karmaşık
olmamakla birlikte, farklı işletme birimleri kendilerine gerekli olan bilgilerin üretilmesini
sağlamaya başladılar. Zamanla çok boyutlu veri tabanları oluşturulmaya başlandı ve
işletmeler bu verileri adeta bir okyanusta gezinircesine kullanmaya başladılar. Ancak bir
sonraki aşama olan veri madenciliği ile birlikte bu veriler daha ileri teknikler kullanılarak
ileriye dönük ve proaktif bilgilere ve sonuçlara ulaşılmasını sağlamış oldu (Rygielski, Wang
ve Yen, 2002, s.486; Özmen, 2008, s.51).
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10.1. Veri Madenciliğinin İşlevleri
Veri madenciliği veriyi kullanır ve gerçek durumun bir model hâline getirilmiş şeklini
karar verirken kullanmak üzere sunar. Veriler arasındaki ilişkileri ve kalıpları ortaya çıkaran
veri madenciliği uygulamaları üç genel kategoriye ayrılabilir (Rygielski, Wang ve Yen, 2002,
s.487; Özmen, 2008, s.51). Bunlar keşif, tahmine dayalı modelleme ve sorgulayıcı analiz
şeklinde sıralanabilir.
Keşif, var olan veri tabanını hakkında daha önceden belirlenmiş bir fikir ya da hipotez
olmaksızın saklı olan kalıbı bulmak amacıyla inceleme sürecidir. Eğilimlerin, sapmaların,
ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleşen bir süreçtir. Tahmine dayalı modelleme
veri tabanından keşfedilmiş olan kalıpları alıp gelecek hakkında tahminde bulunmak üzere
kullanma sürecidir. Gelecek hakkında yapılan kestirimler bu şekilde ortaya konur. Sorgulayıcı
analizde ise ortaya çıkarılmış olan kalıplardan hareketle anormal ya da farklı veriler ortaya
çıkarılmaya çalışılır (Özmen, 2008, s.51-52).
Keşif, tahmine dayalı modelleme ve sorgulayıcı analiz şeklinde üç genel kategoriye
ayrılan veri madenciliği işlevleri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

10.1.1. Sınıflandırma
Sınıflandırma, yeni bir nesnenin niteliklerini inceleme ve bu nesneyi önceden
tanımlanmış bir sınıfa atamaktır. Burada önemli olan, her bir sınıfın özelliklerinin önceden net
bir şekilde belirlenmiş olmasıdır. Sınıflandırmaya örnek, olarak kredi kartı başvurularını
düşük, orta ve yüksek risk grubu olarak ayırmak veya segmentasyon yapmak gösterilebilir
(Ada, 2011 s. 19).

10.1.2. Değer Biçme
Sınıflandırmanın aksine değer biçme yöntemi kredi kartı bakiyesi ve gelir düzeyi gibi
sürekli değişkenlik gösteren sonuçlar ile ilgilidir. Aslında değer biçme yöntemi sınıflandırma
yapmada bir araç olarak kullanılır. Örneğin müşterilerine bir teklif götürmek isteyen firmalar,
daha önceki tekliflerine müşteriler tarafından verilen yanıtları puanlayarak, 0 ile 1 arasında
müşterilerini derecelendirir ve olumlu yanıt vermesi en olası müşterilere teklifini sunar (Ada,
2011 s. 20).
Bir diğer örnek, müşteri olmayı bırakma olasılığı yüksek olan müşterilere değer
biçmektir (churn modelling). Daha önce firmayı terk etmiş müşterilerin ortak özelliklerini
belirleyerek, bu özelliklere sahip olan mevcut müşterilere yeni teklifler ve özel kampanyalar
sunarak bu müşterilerin rakip firmalara yönelmeleri önlenebilir (Ada, 2011 s. 20).

10.1.3. Tahmin Etme
Esasen, tahmin etme yöntemi, sınıflama ve değer biçme yöntemlerinden ayrı
tutulamaz. Çünkü bu yöntemler elde bulunan verilerle yapılan tahminlere dayanır. Bu
tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ise ancak bekleyerek görülebilir. Örneğin geçmiş
verilere dayanılarak 6 ay içinde firmayı terk edeceğini düşündüğümüz bir müşteri bunun aksi
yönde hareket edebilir. Bu veri de gelecekte yapılacak olan tahminler için kullanılacaktır
(Ada, 2011 s. 20).
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10.1.4.Yakınlık Veya Birlik Kuralları
Burada amaç, beraber giden şeyleri belirlemektir. Klasik bir örnek olarak, bir
süpermarkette beraber satılan ürünleri düşünebiliriz. Perakendeciler bu bilgiyi raf
düzenlemeleri, katalog tasarlaması ve çapraz-satış fırsatları yaratmak için kullanmaktadır
(Ada, 2011 s. 20).

10.1.5. Kümeleme
Kümeleme, değişik özellikler gösteren insanları, kendi içinde benzerlik gösteren alt
gruplara ve kümelere ayırma işlemidir. Sınıflamadan farkı ise, kümelemede özellikleri
önceden belirlenmiş sınıfların var olmayışıdır. Ortaya çıkan kümelere eğer varsa, bir anlam
yüklemek analizi yapan kişiye bağlıdır. Örneğin birbirinden farklı müzik tarzlarını beğenen
kişiler kümesi aynı zamanda farklı alt kültür gruplarını da gösteriyor olabilir (Ada, 2011 s.
20).

10.1.6. Tanımlama ve Görselleştirme
Veri madenciliğinin bazen amacı, sadece karmaşık bir veritabanında neler olup
bittiğini anlaşılır kılmaktır. İyi bir tanımlama en azından, nereden başlamak gerektiği
konusunda yol gösterici olabilir. Bulunan tanımlamaları göze hitap edecek bir şekilde
anlamlandırabilmek de binlerce ilişki bulmaktan çok daha doğru bir resim ortaya koyabilir
(Ada, 2011 s. 21).

10.2. Müşteri
Uygulamaları

Değeri

Yönetimi

Sürecinde

Veri

Madenciliği

Veri madenciliği alanındaki teknikler müşteri değeri yönetimi sürecinin farklı
aşamalarında kullanılmaktadır (Özmen, 2008, s.52):

10.2.1. Olası Müşterilerin Tanımlanması
Veri madenciliği olası müşterilerle ilgili olarak özellikle şu üç rolü yerine getirir
(Berry, 2004, s.88; Özmen, 2008, s.52):
1. Uygun olası müşterilerin belirlenmesi.
2. Bu olası müşterilere ulaşmak üzere iletişim kanalının belirlenmesi.
3. Farklı olası müşteri grupları için uygun mesajların seçimi.
Uygun müşteriler yalnızca işletme tarafından kendilerine sunulacak olan ürüne ilgi
duymazlar, aynı zamanda satın alma düşüncesi taşır ve satın alırlar, uzun dönemde de karlı
müşterilere dönüştürülme olasılığı olan müşterilerdir. Veri madenciliği öncelikle uygun olası
müşteriyi tanımlar ve ardından bu tanıma uygun olanlara ulaşabilmek için gerekli kuralları
koyar. Bir olası müşterinin tanımlanması ne kadar kolay ya da zor olursa olsun, öncelikle bu
olası müşterilerin hedeflenmesi gereklidir (Özmen, 2008, s.52).
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Hedefleme aşamasında öncelikle olası müşterinin nasıl bir mesajla dikkatinin
çekileceğine karar vermek gerekir. Mesaj reklâm yoluyla iletilebileceği gibi, posta, telefon ya
da elektronik posta gibi daha doğrudan bir yol da tercih edilebilir. Hatta açık hava reklâmları
bile kullanılabilir (Özmen, 2008, s.53).
Uygun müşteri adaylarıyla iletişim kurmak bunların işletme ile ilişkiye girmelerinin
sağlanması için zorunludur. İşletmeler bu kişilerle reklâm yoluyla ya da doğrudan pazarlama
yoluyla iletişim kurarlar. Reklâm ile ilgili olarak alınacak değişik kararlarda veri madenciliği
uygulamaları devreye girmektedir. Örneğin, ortak özelliklerine göre belirlenmiş olan müşteri
gruplarının belirlenmesi ve ardından da bu gruplara özel olarak hazırlanmış olan reklam
mesajlarının ne şekilde ulaştırılacağına karar verilmesi gibi. Uygun mesajın belirlenmesi çok
önemlidir, çünkü bazen aynı ürün için bile farklı hedef gruplara farklı mesajlarla ulaşmak
gerekebilir. Örneğin aynı gazete bir kişiye spor sayfası ile çekici gelirken, evde bir başka kişi
için politika ve ekonomi sayfaları önem taşıyabilir (Özmen, 2008, s.53).

10.2.2. Müşteri Portföyünün Bölümlendirilmesi
Veri madenciliği uygulamaları yoluyla müşteriler bölümlere ayrılır ve böylelikle de bu
gruplara uygun mal ya da hizmetlerin oluşturulması mümkün olacaktır. Bu bölümlendirmede
işletmenin ve mal ya da hizmetin özelliğine göre farklı bölümlendirme uygulamaları söz
konusu olabilmektedir. Örneğin evli ve çocuksuz çiftler grubu gibi ya da vejetaryen bayanlar
gibi. Bu bölümlendirmelerde önemli olan davranışsal boyutları göz önünde bulundurmaktır.
Bu davranışsal boyutlara göre yapılacak bölümlendirmede kullanılabilecek olan tekniklerden
birisi kümeleme analizidir. Bazen işletmeler bu bölümlendirmeyi belirli pazarlama
amaçlarıyla ilişkilendirerek yapabilmektedirler. Örneğin müşteriler karlılıklarına göre
bölümlendirilerek, işletmeyle olan sözleşmelerini yenilemesi hedeflenenlerin belirlenmesi
amacına ulaşılabilir. Bu gibi uygulamalarda genellikle karar ağacı teknikleri kullanılmaktadır
(Özmen, 2008, s.53).

10.2.3. Müşteri Değerinin Belirlenmesi
Müşteri değerinin bulunması oldukça karmaşık ve zordur. Veri madenciliği
uygulamalarında bu değerin hesaplanması sırasında, belirlemenin ileriye dönük mü olacağı
yoksa yalnızca sahip olunan verilerden hareketle durağan bir hesaplamanın mı yapılacağı
önemlidir. Hesaplama sırasında maliyetler, indirgeme oranı, zaman gibi değişkenlere karar
verilmesi ve bunların belirlenmesi önemlidir. Ayrıca rekabetin de dikkate alınması yani
pazardaki diğer rakiplerin de göz önünde bulundurulması hesaplamayı daha da
karmaşıklaştıracaktır. Müşteri değeri hesaplamalarında yapay sinir ağları ya da genetik
algoritma gibi veri madenciliği teknikleri kullanılabilmektedir (Özmen, 2008, s.54).
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10.2.4. Çapraz Satış ve Üst Satış Kararları
Veri madenciliği uygulamaları ile hangi müşterilere ne sunulacağı ve ne zaman
sunulacağı belirlenmeye çalışılır. Müşteri yaşam sürecinin doğru bir biçimde izlenmesi
hâlinde uygun veri madenciliği teknikleri ile doğru zamanda uygun mal ya da hizmetler
uygun müşterilere ulaştırılabilir. Örneğin yaşam sürecinin başlangıcında olan müşterilerin
işletmenin mal ya da hizmetlerine yönelik davranışları oluşma aşamasında olduğu için buna
uygun hareket etmek gerekecektir (Özmen, 2008, s.54).
Çapraz satış amacıyla işletmenin ürünleri ya da müşterileri arasındaki benzerlikleri
ortaya çıkarmak üzere veri madenciliği uygulamaları kullanılır. Böylelikle genellikle birlikte
satılan ürün kümeleri belirlenir ve bunları satın alma eğilimdeki müşteriler tespit edilerek,
hedef bu ürün kümelerinin belirlenmiş olan müşterilere satılmasıdır. Bu yöntem özellikle çok
farklı ürünler satan perakendeciler için uygundur. Üst satış ya da ilave satış alanlarında
kullanılan bir veri madenciliği uygulaması da yanıt modelleridir. Bu modellerde kendilerine
sunulacak bir teklife olumlu karşılık verme olasılığı en yüksek olan müşterilerin belirlenmesi
amaçlanır (Özmen, 2008, s.54).

10.2.5. Müşteri Tutma ve Müşteri Kaybı
Müşteri kaybı özellikle olgunluk aşamasında olan ve giriş aşamasında yaşanmış olan
hızlı büyümenin son bulduğu endüstriler için çok önemli bir göstergedir. Müşteri kaybı
önemlidir, çünkü kaybedilme ihtimali olan müşterilerin önceden kestirilmesi durumunda
müşteri kaybının önüne geçilmiş olur. Müşteri kaybını ortaya koyabilmek mal ya da hizmetin
niteliğine bağlı olarak çok zor olabilir. Bazı sektörlerde de müşteri kaybı şeklinde ifade
edilecek durumun ne olduğunun tanımlanabilmesi çok önemlidir. Örneğin perakendeci
müşterisi satın almakta olduğu ürünlerin niteliği gereği aynı zamanda pek çok perakendeciden
alışveriş etmekte olacağı için müşterilerinin hareket kalıplarını belirleyebilmek perakendeciler
için çok zordur. Ayrıca kredi kartı kullanımı gibi bazı durumlarda müşteriler işletmeyi terk
etmemiş olmakla birlikte yalnızca ürünü kullanmıyor olabilirler. Müşteriler bazen işletmenin
mal ya da hizmetlerini almıyor olabilir, ancak bu durum bu ürünün artık tercih edilmiyor
olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani müşteri artık farklı bir ürün kategorisini tercih
ediyor olabilir (Hogan, Lemon ve Libai, 2003, s.198; Özmen, 2008, s.55). Bu iki durum
tamamıyla birbirinden farklı olarak değerlendirilmelidir.
İşletmelerin müşteri kaybının niteliğini tespit etmiş olmaları çok önemlidir. Çünkü
bazen müşteriler işletmeyi terk etmeye işletme tarafından zorlanmak durumundadırlar. Çünkü
bu müşteriler işletmeyi sürekli olarak zarara uğratmaktadırlar ve işletme acilen bu
müşterilerden kurtulmak zorundadır (Özmen, 2008, s.55).
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Uygulamalar
Bu bölümde anlatılanlarla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek amacıyla aşağıdaki
çalışmaların okunması önerilmektedir.
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Türkiye’deki uygulama örnekleri., İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11
Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23.
http://acikerisim.iticu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11467/685/M00510.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y
2.
Ayanoğlu, M., Mert, K., & Giray, E. PERAKENDE SEKTÖRÜNDE VERİ
MADENCİLİĞİ VAZGEÇİLMEZ Mİ? ALTERNATİFİ CRM Mİ?. YA/EM'2004 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran 2004,
Gaziantep – Adana.
http://yaem2004.cukurova.edu.tr/bildiriler/126%20-%20TamMetin.pdf
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Uygulama Soruları
1.
Veri madenciliğinin hangi işlevi müşteri yaşam döngüsünün hangi aşamasında
yarar sağlar?
2.

Veri madenciliğinde sınıflandırma işlevinin kümeleme işlevinden farkı nedir?

3.
Müşteri yaşam döngüsünün hangi aşamalarında veri madenciliğinden
yararlanılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Veri madenciliği yararlı olma olasılığı olan ve açığa çıkarılması gerekli bilgiyi, verileri
analiz ederek ve araştırarak bulma sürecidir. Veri madenciliği uygulamaları ile çok büyük veri
yığınlarından yararlanılarak kullanılabilir kalıplara ulaşılır. Veri madenciliği, verilerin
toplanmaya ve depolanmaya başlamasıyla ortaya çıkan sürecin yaşanmakta olan son
aşamasıdır.
Keşif, tahmine dayalı modelleme ve sorgulayıcı analiz şeklinde üç genel kategoriye
ayrılan veri madenciliği, sınıflandırma, değer biçme, tahmin etme, kümeleme, tanımlama ve
görselleştirme ile yakınlık ve birlik kurallarının ortaya çıkarılması işlevlerini yerine getirir.
Veri madenciliği alanındaki teknikler müşteri değeri yönetimi sürecinin Olası
Müşterilerin Tanımlanması, Müşteri Portföyünün Bölümlendirilmesi, Müşteri Değerinin
Belirlenmesi, Çapraz Satış ve Üst Satış Kararları, Müşteri Tutma ve Müşteri Kaybı gibi
aşamalarında kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.
değildir?

Hangisi veri madenciliği kapsamında kullanılan hesaplama tekniklerinden

a.

İstatistiksel analiz

b.

PERT-CPM

c.

Karar ağaçları

d.

Yapay sinir ağaçları

e.

Bulanık mantık

2.

Hangisi veri madenciliği uygulamalarındandır?

a.

Sentez

b.

Çözümleme

c.

Keşif

d.

Rasyonalleştirme

e.

Toparlama

3.

Hangisi veri madenciliği işlevlerinden değildir?

a.

Sınıflandırma

b.

Değer biçme

c.

Tahmin etme

d.

Uzaklık kuralları

e.

Kümeleme

4.

Hangisi veri madenciliği tekniklerinin kullanıldığı aşamalardan değildir?

a.

Olası müşterilerin tanımlanması

b.

Eski müşterilerin geri kazanılması

c.

Müşteri portföyünün belirlenmesi

d.

Müşteri değerinin belirlenmesi

e.

Çapraz satış ve üst satış kararları
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5.

Hangisi müşteri değeri belirlenirken hesaba katılan değişkenlerden değildir?

a.

Maliyetler

b.

İndirgeme oranı

c.

Zaman

d.

Tahminin yönü

e.

Demografikler

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Bugünün yoğun rekabet ortamında müşteriler için yaşanan kıyasıya rekabet
işletmelerin bu müşteriler hakkında bilgi sahibi olmalarını zorunlu hâle getirmiştir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Büyük bir veri seti içindeki kalıpların ortaya çıkarılması ve tanımlanması bu
veriler içinden derinde bulunan bilgilere ulaşmak anlamına gelmektedir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Veri madenciliği adı verilen tekniklerle ulaşılan sonuçlar, rakiplerden öne
geçmeye yarayan kararlar alınmasına destek olmasa da, işletmenin bir bilgi yönetimi
uyguladığı söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
İlk önceleri işletmeler verileri bunlardan bir takım hesaplamalar yaparak,
geleceğe yönelik tahminler yapmak üzere kullanıyorlardı.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
Sorgulayıcı analizde veri tabanından keşfedilmiş olan kalıpları alıp gelecek
hakkında tahminde bulunmak üzere kullanmaya çalışılır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)d, 4)b, 5)e, 6)a, 7)a, 8)b, 9)b, 10)b
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11. MÜŞTERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜRECİ: MÜŞTERİ TANILAMA VE
MÜŞTERİ SEÇİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.

Müşteri Yaşam Döngüsü Süreci:Müşterileri Tanılama ve Müşteri Seçimi

11.1

Müşteri Kavramı

11.1.1 Müşteri Tipolojisi
11.1.2 İç Müşteri – Dış Müşteri
11.1.3 Pasif Müşteri- Aktif Müşteri
11.1.4 Sadakate Göre Müşteri Çeşitleri
11.1.5 İşletme İçin Değerlerine Göre Müşteri Çeşitleri
11.1.5.1
11.1.5.2
Customers)

En Değerli Müşteriler (Mvc-Most Valuable Customers)
En Fazla Büyüme Potansiyeli Olan Müşteriler ( Mgc- Most Growable

11.1.5.3

Düşük Bakım Gerektiren Müşteriler

11.1.5.4

Süper Büyüme Müşterileri

11.1.5.5

Sıfırın Altındaki Müşteriler (BZ- Below Zeros)

11.2

Müşterileri Tanılama

11.2.1 Müşteri Tanılamak İçin Yapılması Gerekenler
11.2.2 Müşteri Tanılamanın Önemi
11.3

Müşteri Seçimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Müşteriler hangi kriterlere göre sınıflandırılabilir?

2.
Değerlerine göre müşterileri sınıflandırmada yer alan “sıfırın altındaki
müşterilerin” özellikleri nelerdir?
3.

Müşterileri tanılamak için neler yapmak gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Müşteri kavramı,
müşteri çeşitleri,
müşteri tanılama ve
müşteri seçimi
konularına
değinilecektir.

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Müşteri ve tüketici ayrımı,iç-dış
müşteri ayrımı, değerlerine göre
müşteri çeşitleri, müşterileri
tanılamak için yapılması gerekenler
ve müiteri seçimi aşamasında neler
yapılması gerektiği öğrenilecektir.

Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Müşteri

•

Değerlerine göre müşteri çeşitleri

•

Müşteri tanılama

•

Müşteri seçimi
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Giriş
Müşteri yaşam döngüsünün yönetimi süreci, müşterileri tanılama ve müşteri seçimi,
müşteri kazanımı, müşterileri elde tutma (koruma) ve müşterileri geliştirme (büyütme,
derinleştirme) olmak üzere dört süreçten oluşur. Bu dört süreç, işletmelerin müşterilerini nasıl
tanılayacakları ve nasıl yeni müşteriler kazanacakları, uzun vadede müşterilerini nasıl
kaybetmeyecekleri ve müşterilerini işletme için nasıl daha karlı hâle getirebilecekleri gibi
hususların belirlendiği süreçlerdir.
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11. Müşteri Yaşam Döngüsü Süreci:Müşterileri Tanılama ve Müşteri
Seçimi
Bu bölümde, müşteri yaşam döngüsünün ilk aşaması olan müşterileri tanılama ve
müşteri seçimi üzerinde durulmuştur. Müşteri kazanımı, müşteri elde tutma ve müşteri
geliştirme süreçleri de takip eden bölümlerde ayrı ayrı anlatılacaktır. Müşteri tanılama ve
müşteri seçimi aşamasının anlatımına müşteri kavramını tanımlayarak başlamakta yarar
vardır.

11.1. Müşteri Kavramı
Müşteri kavramını anlayabilmek için önce tüketici ve müşteri kavramları arasındaki
farkları açıklamakta yarar vardır. İşletmeler açısından, tüketiciler, tedarikçiler, şirketler, satın
alma müdürleri, öğrenciler, vatandaşlar gibi her birim müşteridir. Bu bağlamda müşteri, belli
bir işletmenin belirli bir marka ürününü ticari ya da kişisel amaçları için satın alan ya da
alabilecek kişi ya da kuruluş” olarak tanımlanabilir. Tüketici ise “kişisel arzu, istek ya da
ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek
kişidir”. Diğer bir ifadeyle müşteri belirli bir işletmenin ürünlerini düzenli olarak satın alan
kişidir. Örneğin, düzenli olarak Eti ile çalışan işletmeler, Eti’nin müşterileridir. Bu açıdan, her
müşterinin bir tüketici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her tüketici bir müşteri olarak
değerlendirilemez (Turan, 2012, Ed.Nalçakan ve Er, 2012 s.151) Bunun da nedeni tüketen
kişi ile satın alma kararını veren yani tüketen ile alımı yapan kişinin aynı olmamasıdır.
Bir ürün, kişisel kullanım dışında üretimde kullanmak amacıyla, bir mesleği icra
etmek amacıyla veya ticari gayelerle alındığında alıcı konumunda olan kişiler müşteri
sayılmaktadır. Bir işyeri sahibi bir ürünü mesleğinde veya işletmesinde değil de sadece özel
kullanımı için satın alırsa müşteri değil tüketici sayılır ancak, fatura ticari işletme adına
alınırsa müşteri sayılır. Dolayısıyla kurumlar adına ürün satın alanlar tüketici tanımına değil
müşteri (alıcı) tanımına dahil olurlar. Tüketim amacıyla mal ve hizmet satın alan ve kullanan
tüketici, mal ve hizmetler konusunda belirli davranış sergiler, ihtiyaç hisseder, bilgi toplar,
bilgileri değerlendirir, satın alma kararı verir, ürünü kullanır ve elden çıkarır. Bu anlamda her
tüketici kuruluş açısından müşteri işlevini yerine getirmek zorunda değildir. Burada ilişki
kuruluş açısından müşteri olan ve müşteri işlevini yerine getirmek durumunda olanlarla
gerçekleşir. Müşteri bir firmanın ürettiği mal veya hizmetleri satın alan insan olmasından
hareketle kuruluşun mal ve hizmetlerini satın aldıktan sonra müşteri konumuna gelmektedir.
Müşteri, kuruluşun mal ve hizmetlerini satın alan tüketicilerin yanı sıra, kuruluş içinde
birbirine hizmet veren bölümleri de kapsamaktadır (Arslan, 2014 s.11).
Müşteri, günümüz işletmeleri açısından pazardaki kıt kaynaktır, sınırlıdır ve pazarda
rekabet eden tüm işletmelerin pazar paylarını arttırmak için daha fazla müşteriye ulaşmaya ve
mevcut müşterilere daha fazla ürün satmaya çalışmaları gerekmektedir. Bu açıdan müşteri,
özenle elde tutulması gereken, ilgilenilmesi gereken, devamlı olarak iletişim hâlinde olunması
gereken kişidir. Bu bağlamda, müşteriler ile iletişim kurulması, randevulara gidilmesi,
konuşulanların detaylarının kayıt altına alınması önemlidir çünkü bu veriler o müşteri
hakkında bir bilgi birikimi ve bir veri tabanı oluşturulmasını sağlar (Arslan, 2014 s.11).
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11.1.1. Müşteri Tipolojisi
Günümüzde işletmeler, müşterilerinin davranış şekillerini, özelliklerini, kültürlerini,
inançlarını, sosyo-ekonomik durumlarını iyi bilmek durumundadırlar. İşletmeler müşterilerini
ne kadar iyi tanırsa, o kadar daha uygun hizmet veya ürünü, pazara sunma imkânı bulur ve
aynı zamanda rakiplerine karşı da avantaj sağlamış olurlar. Müşterilerin mal veya hizmet
alımı esnasındaki davranış şekillerine göre tanımlanan beş değişik müşteri tipinin özellikleri
aşağıdaki tabloda görülmektedir (Mursallı, 2013 s.5):
Müşteri Tipi

Özellik

Hâkim Alıcı Tipi

Güçlü ve isteklidir. Almayı düşündüğü ürüne ödeme gücü vardır ve
alacağı ürün hakkındaki bilgisi yeterlidir. Alacağı ürünü tanımakta,
malın kalitesi ve fiyatını değerlendirmektedir. Alım isteği taşımakta ve
doğru alım için zaman ayırmayı göze almaktadır. Hâkim müşteri,
sorduğu sorularla satıcıyı yönlendirir, satıcının yaptığı tanıtım hatalarını
kolayca fark eder ve onu zorlamaya başlar.

Sabırlı Müşteri

Yeterli alım gücüne sahiptir, ancak almaya fazla istekli değildir. Bu
müşteri tipinin alım konusunda acelesi yoktur. Ürünü inceler, gereğinde
satucuya sorular sorar, sahip olduğu bilgilerle satıcıdan aldığı bilgileri
karşılaştırır, gereğinde başka bir malı veya satıcıyı görmek için
araştırmaya devam eder. Bu tür müşteriler, satıcının hatalı davranışı
karşısında onu zorlamaz, gülümser ve mağazayı terk eder. Sabırlı
müşterinin satın alması için, aradığı mal ve satıcıyı bulması gerekir. Eğer
bulamazsa “almazsam da olur” düşüncesi ile hareket eder.

Satın almaya karşı istekli, ancak güçsüz olan müşteridir. Bazen ne
Saldırgan Müşteri alacaklarını bilmezler, ancak alacakları ürünün fiyatı ve kalitesi
Tipi
hakkında yeterli bilgileri yoktur. İçinde bulundukları ülkeyi veya satış
ortamını tanımadıkları için güçsüz olabilirler.

Üzgün Müşteri
Tipi

Eğer müşteri bulunduğu ortama veya karşı karşıya kaldığı ürüne güçsüz
ve isteksiz ise, “üzgün müşteri”dir. Bu grup içindeki müşteriler, bazen
vitrine bakar, malı beğenir, ancak fiyatı uygun görmediği için “ben
alamam” der. Ürün ile kendi yaşı, statüsü arasında bağ kuramaz ve
ürünü satın almayı düşünmez.

Sıfırın Altında
Müşteri Tipi

İşletmeye kâr getirmeyen, faydalı olmaktan çok zararı olan, potansiyel
değerleri sıfırın altında olan müşteri tipidir. Bu tip müşterilerden şu anda
kâr elde edilemediği gibi, bu müşteriler gelecek için de ümit vermez.
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11.1.2. İç Müşteri – Dış Müşteri
Müşteri ilişkilerinde müşteri memnuniyetini arttırma amacıyla ilgili olarak müşteriler
iç müşteri ve dış müşteri olmak üzere iki açıdan ele alınır. İşletme içerisinde çalışan, mal ve
hizmetin üretilmesini sağlayan tüm çalışanlara iç müşteri denilir. İç müşteri kavramı, bir
organizasyonun üretim süreci etkinliğinin iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü
bu sayede çalışanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve faaliyetlerinin organizasyon
içerisinde devam ettirilebilmesi mümkün olmaktadır. Dış müşteri ise bir mal veya hizmetten
en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve satın alma gücü ile desteklenmiş kişiler ve
kuruluşlardır. Yani iç müşterinin ürettiklerini satın alarak kullananlar, tüketenlerdir. Müşteri
ilişkileri yönetimi kendine inceleme alanı olarak dış müşteriyi alır ve onu memnun etme
yoluyla işletme kârlılığını artırmaya yönelir (Arslan, 2014 s.11). Dış müşterileri de kendi
aralarında mevcut müşteri, potansiyel müşteri, kaybedilen müşteri, eski müşteri, yeni müşteri
ve hedef müşteri gibi gruplara ayırmak mümkündür (Mursallı, 2013, s.6).

11.1.3. Pasif Müşteri- Aktif Müşteri
Pasif müşteriler, sadece bir hizmetten yararlanan, örneğin bankaya parasını yatıran,
karşılığında da sadece kredisini alan türde müşterilerdir. Kısacası, işletmenin gelişimine
katkısı çok düşüktür. Aktif müşteri ise, verilen tüm hizmetlerin büyük bir bölümünden
yararlanan, eksik olan hizmetleri talep eden, katkıda bulunan müşteri grubu olarak
tanımlanabilir (Mursallı, 2013, s.6). Teknoloji üreten veya teknoloji kullanarak ürün ya da
hizmet sunan işletmelerin müşterileri daha kolay aktif müşteri olmaktadırlar. İşletmeler,
müşterilerine özgü kişisel kampanyalar düzenleyerek veya indirim çekleri sağlayarak, sürekli
müşterilerle iletişim hâlinde kalmaktadır (Mursallı, 2013, s.6).

11.1.4. Sadakate Göre Müşteri Çeşitleri
Müşterilerin işletmeye olan bağlılık derecesi ve alışveriş sıklığına göre yapılan bu
ayrıma göre, başlıca 5 çeşit müşteri vardır (Mursallı, 2013, s.6):
Aday Müşteri : İşletmenin ürün veya hizmetlerinden henüz yararlanmamış veya
denemek amacıyla sadece bir defa satın almış kişilerden oluşur. Henüz bir sadakatten söz
etmek mümkün değildir.
Müşteri : Ürün veya hizmetlerden bir seferden fazla yararlanmış olan kişidir. Ancak
burada henüz kişinin tercihlerinden kaynaklanan bir satın almadan ziyade deneme satın
almaları ve mecburi satın almalar söz konusudur. Markette başka benzer bir ürünün olmaması
gibi.
Destekçiler : İşletmenin ürün veya hizmetlerini beğenirler. Ancak satın almaları,
beğenileriyle doğru orantılı değildir. Satın alma davranışı gerçekleştiğinde bu kişisel
tercihlerden kaynaklanmaktadır. Ürüne veya hizmete ilişkin olumlu tecrübelerini çevrelerine
aktarırlar. Sadakat başlamıştır fakat henüz düşük seviyededir. Daha iyi koşullarda ürün veya
hizmeti almayı bırakabilirler.
Avukatlar : İşletmenin ürün veya hizmetini satın alırlar ayrıca bulundukları yerlerde
ürün ve hizmetin olumlu yönlerinden bahsederler. Ürün veya hizmete ilişkin olumsuz
düşünceler ile çatışmaya girmekten çekinmeyip, sadakatleri yoğun olan müşteri grubudur.
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Ortaklar : Adeta işletmenin bir ortağı gibi hareket ederler. Marka tutkunudurlar. Ürün
veya hizmetleri kendileri ile özdeşleştirirler. Sadakat konusunda olunabilecek en üst
seviyedeki müşterilerdir. İşletme için en fazla gelir getiren müşterilerdir. Örneğin, evindeki
bütün elektronik eşyaların aynı marka olmasına dikkat eden müşteriler bu tipteki
müşterilerdir.

11.1.5. İşletme İçin Değerlerine Göre Müşteri Çeşitleri
İşletmelerin müşterilerinin işletme için değerleri birbirinden farklılık gösterir. Bir
işletmede beş farklı müşteri tipinden bahsetmek mümkündür, Bunlar (Turan, 2012,
Ed.Nalçakan ve Er, 2012,s.151):
•

En değerli müşteriler

•

En büyüyebilir müşteriler

•

Düşük bakım gerektiren müşteriler

•

Süper büyüme müşterileri

•

Sıfırın altındaki müşteriler

Gerçekleşmemiş Potansiyel
Değer Düşük
Yüksek

Şekil 9: Müşteri Değeri Matrisi6
En Fazla Büyüme
Potansiyeli Olan
Müşteriler (MGC-Most
Growable Customers)

Süper büyüme
müşterileri

Düşük Bakım
Gerektiren Müşteriler

En Değerli Müşteriler
(MVC-Most Valuable
Customers)

Sıfırın
Altındaki
Müşteriler

Düşük

Yüksek
Gerçek Değer

Bu müşteri kategorilerinin her biri için işletmenin stratejik hedefleri de farklılaşmalıdır.
Aşağıda bu farklılıklara değinilmiştir (Mursallı, 2013, s.7-8):

6

Peppers, D., & Rogers, M. (2013). Müşteri İlişkileri Yönetimi, Çeviren:Pınar
Şengözer,Optimist Yayınevi.
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11.1.5.1. En Değerli Müşteriler (Mvc-Most Valuable Customers)
En yüksek gerçek değere sahip olan müşterilerdir. Bu müşterilerin en yüksek gerçek
değere sahip olmalarını sağlayan unsurlar çeşitlidir. Örneğin, en yüksek iş hacmini
gerçekleştirmeleri, en yüksek kar marjını kazandırmaları, daha uzun süre sadık kalmaları,
maliyetlerinin düşük olması veya en çok ek müşteri yönlendiren müşteriler olmaları bu
unsurlar arasında sayılabilir. En değerli müşterilerin şirketin en büyük müşteri payına sahip
olduğu müşteriler olma ihtimalleri de yüksektir. Bu müşteriler yoğun kullanıcı olarak
nitelenebilecek müşterilerden olabilecekleri gibi olmaya da bilirler. Bununla birlikte, örneğin
havayolu sektöründe bu müşteriler sık uçan müşteri olmasalar bile her zaman birinci sınıf
biletlere tam fiyat ödeyen müşterilerdir (Peppers ve Rogers, 2013 s.193).
En değerli müşteriler için işletmenin ana hedefi bu müşterilerin elde tutulması
olmalıdır. Bunun nedeni de bu müşterilerin şirket karının büyük kısmını getirme ihtimali olan
müşteriler olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle “en değerli müşteriler”, Pareto ilkesinde bahsi geçen
şirkete % 80 oranında getiri sağlayan % 20’lik kesimi temsil etmektedirler. İşletmeler bu
müşterilerini elde tutabilmek için ikramiye miller, bonuslar, puanlar verirler, kulüp faydaları
sunarlar, özel bilet kontrol sıraları açarlar, öncelikli sıra no verirler (Peppers ve Rogers, 2013
s.193).

11.1.5.2. En Fazla Büyüme Potansiyeli Olan Müşteriler ( Mgc- Most
Growable Customers)
Bu kategorideki müşterilerin ömür boyu değerleri, bir önceki gruba göre daha
düşüktür. Ancak bu müşterilerin stratejik değeri yüksektir. Bunun nedeni ise bu müşterilerin
işletmeye sağladıkları gerçek değer az olmasına rağmen büyüme potansiyeli yüksek
müşteriler olmalarıdır (Peppers ve Rogers, 2013 s.193).
Bu müşteriler doğru yaklaşım ve taktiklerle bugünkü değerlerine oranla, olduklarından
çok daha değerli hâle getirilebilirler (Kırım, 2001:164). İşletmeye gelecekte kazanç
getirebilecek bu gruptaki müşterilere ilişkin işletmenin hedefi, bu grubun büyütülmesi diğer
bir ifadeyle bu müşterilerin potansiyel değerini açığa çıkarmak olmalıdır. En fazla büyüme
potansiyeli olan müşteriler genellikle işletmenin rakipleri ile iş yapmakta olan, büyük hacimli
ya da yüksek karlı müşterilerdir. İşletme açısından büyüme potansiyeli en fazla olan bu
müşteriler rakiplerin en değerli müşterileridirler. Tıpkı işletmenin en değerli müşterilerinin
rakipler açısından en fazla büyüme potansiyeli olan müşteriler olarak görülmeleri gibi.
İşletmeler pazardaki dinamikleri değiştirerek bu müşterilerin işlerinden daha fazla pay almak
için uğraşırlar (Peppers ve Rogers, 2013 s.193).

11.1.5.3. Düşük Bakım Gerektiren Müşteriler
Bu gruptaki müşterilerin hem sağladıkları cari değer düşük hem de büyüme
potansiyelleri düşüktür. Bu müşterileri yine de bir bakımdan kıymetli hâle getiren unsur ise bu
müşterilerin belirli bir seviyeye kadar halen karlı olmaları ve sayılarının çok fazla olmasıdır
(Peppers ve Rogers, 2013 s.193). Düşük bakım gerektiren müşterilere yönelik olarak
işletmenin hedefi bu müşterilerle etkileşimi daha maliyet etkin kanallara yöneltmek olmalıdır.
Örneğin, bankaların orta sınıf müşterilerini online bankacılık hizmetlerini kullanmaya ikna
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etmeleri hâlinde bu müşterilerin değeri önemli ölçüde artar çünkü bu müşterilere hizmet
etmenin maliyeti azalır ve banka şubelerindeki çalışanların zamanı ve dikkati bu müşteriler
yerine daha değerli müşterilere yönlenir.

11.1.5.4. Süper Büyüme Müşterileri
Gerçek değeri ve gerçekleşmemiş potansiyel değeri yüksek olan müşteriler işletme
için süper büyüme kategorisindeki müşterileri temsil ederler. Bu müşterilerin sayısı genellikle
oldukça azdır. Bu kategorideki müşteriler tüketici pazarlarından ziyade endüstriyel pazarlarda
olurlar. Bu müşteriler halihazırda işletmenin en değerli müşterileridirler ancak bu müşteriler
öylesine büyüktürler ki (Microsoft, Intel, Nissan, Samsung gibi) işletmeye daha çok iş verme
potansiyelleri de o ölçüde yüksektir. Bu tip müşterilerle çalışan işletmelerin hedefi bu
müşterilerle halihazırda yürüyen işleri tutmaktan ziyade bu müşteriler ile daha fazla iş
yapmanın yollarını bulmaktır. Bu müşteriler alım yapmayı seçtikleri firma için çok değerli
olduklarını bildiklerinden müşteri ilişkilerini sadece kendi lehlerine olacak şekilde kullanma
eğiliminde olabilir ve zorlu pazarlıklar yaparak hacimleri aşağı çekerken marjları daraltmaya
çalışabilirler (Peppers ve Rogers, 2013 s.194).

11.1.5.5. Sıfırın Altındaki Müşteriler (BZ- Below Zeros)
Bu gruptaki müşteriler işletme için kazançtan daha fazla maliyete mal olan
müşterilerdir. Diğer bir ifadeyle bu müşterilerin hem gerçek hem de potansiyel değeri düşük
ya da negatiftir. İşletme ne kadar çabalarsa çabalasın bu müşterilere hizmet verme maliyeti
sağlayacakları gelirden daha yüksek olur. Hemen her şirketin en az birkaç tane bu tür
müşterisi vardır. Örneğin sabit hatla iletişim hizmeti sunan işletmeler açısından sık taşınan ve
son bir iki ayda her adresten ödeme yapmadan ayrılan müşteri sıfırın altındaki
müşterilerdendir. Bankalar açısından ise mevduat hesabında çok az para tutmakla birlikte
vezneyi çok sık kullanma eğiliminde olan müşteriler sıfırın altındaki müşterilerdendir
(Peppers ve Rogers, 2013 s.194). İşletmelerin sıfırın altındaki müşterilere yönelik stratejisi,
bu müşterileri başa baş veya karlılık noktasına getirecek uygulamalar yapmak örneğin,
önceden ücretsiz verilen hizmetler için ücret talep etmek olabilir. Bu mümkün değilse bu
müşterilerin başkalarının müşterisi olmaya cesaretlendirecek diğer bir ifadeyle müşterileri
işletmeyi terke zorlayacak uygulamalar yapmaktır (Peppers ve Rogers, 2013 s.195).
B2B pazarda faaliyet gösteren işletmeler açısından süper büyüme müşterileri ile sıfırın
altındaki müşteriler arasındaki fark çok ince olabilir. Bunun da nedeni büyük ve güçlü
kurumsal şirketlerin marjları çok aşağı çekmeleri nedeniyle marjların bu müşterilere hizmet
verme maliyetini karşılayamaz hâle gelmesidir (Peppers ve Rogers, 2013 s.195).
Takip eden bölümde müşteri seçimi için hazırlık niteliğinde olan müşteri tanılama
açıklanmıştır.

11.1.6. Müşterileri Tanılama
“Müşterinin en değerli varlık hâline gelmeye başladığı bu yeniçağda en büyük
değişiklik; müşterinin kim olduğu tarifi üzerinde yaşanmaya başlamaktadır. Sektörler arası
ayrımlar kaybolmakta, firmalar çalışma sahalarını genişletmekte ve sektörler arası müşteri
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potansiyelleri giderek birleşmektedir”(Eke 2004, s.23; Aksoy, 2014, s.42). Müşteriyi
tanımlamak geleneksel olarak demografik bilgilere göre yapılmaktadır. Yaş, cinsiyet, meslek,
gelir gibi değişkenlerin ötesinde onların yaşam biçimi, alışkanlıkları, tercihleri, beklentileri ön
plana geçecek biçimde detaylı olarak öğrenilmeye çalışılmaktadır (Aksoy, 2014, s.42).
Müşterilerin, işletmenin neyini sevip sevmediğini, bunu nasıl değişmesini istediklerini,
nelere ihtiyaçları olduklarını, onlara alışveriş yapmaya iten dürtüleri ve onların sadık bir
müşteri olmasının yolu, işletmenin müşterilerini tanılamasından geçmektedir. Birçok işletme
müşterilerinin kimler olduğunu bilir, bazıları ise bilmez. Otomobil gibi büyük çaplı ürünlerin
üreticileri, diş macunu ya da deterjan gibi düşük fiyatlı ürünlerin üreticilerine oranla
müşterisini daha iyi tanımaktadır (Aksoy, 2014, s.42).
“MİY, farklı müşterilere farklı muamele yapmak olduğuna göre, bu müşterilerin kim
olduğunu anlamak, kimliklerini tespit etmek gerekmektedir. Kimlik tespitinde iki önemli
unsur vardır. Birincisi, bu müşterilerin beklentileri ve zevkleri sürekli değişebilir. İkincisi, her
alışveriş ilişkisinde müşteri hakkında daha önce hiç bilinmeyen yepyeni bir bilgi edinmek
mümkündür. Bu nedenle, bu aşamada müşteriyi her yaptığı işlemde "birey ya da kişi” olarak
tanımlayabilecek dinamik bir sistem gerekir. "Müşteri kimlik bilgisi” nüfus cüzdanı seri
numarası ya da anne kızlık soyadı gibi kimlik tespit etmeye yarayan bir kavram değildir.
"Müşteri kimlik bilgisi” bir müşteriyi diğerinden ayırmaya yarayan, bu müşteri ile zaman
içindeki ilişkileri izlemeyi sağlayan ya da müşteri ile bire-bir temasa geçmeye olanak verecek
olan bilgilerden oluşur. İsim, işletmedeki önem sırası, adres, telefon, e mail adresi, unvan,
pozisyon vb. gibi” (Kırım 1998, s. 157; Aksoy, 2014, s.42).
“Müşterinin adı, yaşı, mesleği, medeni durumu, eğitimi, hangi ürün ve hizmeti ne
zaman, nereden, hangi fiyatla satın aldığı, tercih ettiği medya kanalları, hobileri, en çok satın
aldığı ürün veya hizmet gibi bilgiler onu daha yakın tanımak ve izlemek için gerekmektedir”
(Tenekecioğlu vd. 2003, s.295; Aksoy, 2014, s.43). Müşteriyi tanıma ve analiz sürecinde
müşteri bilgilerinin saklanması ve bu bilgilerin analiz edilmesi, müşterinin sosyo demografik
özelliklerinin, tercihlerinin, beklentilerinin öğrenilmesini de sağlar. “Bu süreçte işletmeler hâli
hazırda sahip oldukları müşterileri, rakiplerinin müşterilerini ve gelecekteki muhtemel
müşterilerini hedefleyebilirler. Bu süreçte, hedef müşteri kitlesinin eğitim durumu, kültür
düzeyi, kültürel ve estetik anlayışı ile ilgili bilgilere de ihtiyaç vardır “(Kılıç 1998, s. 43;
Aksoy, 2014, s.43).

11.1.7. Müşteri Tanılamak İçin Yapılması Gerekenler
Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi diğer bir ifade ile farklı müşterilere farklı şekilde
muamele edilebilmesi için bir müşteriyi diğerinden ayırt edebilecek şekilde tanımak gerekir.
Müşteri tanılama oldukça zorlu bir süreçtir. Müşterileriyle ilişki kurmak isteyen bir işletme
öncelikle müşterilerinin kimliklerini bilmelidir. Müşterileri tanılamak için yapılması gereken
faaliyetler aşağıda özetlenmiştir (Peppers ve Rogers, 2013 s. 158-159):
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1.
Tanımlama: Müşteri ile ilgili hangi bilginin örneğin, müşterinin adı, adresi,
telefon numarası, hesap numarası gibi bilgilerden hangisinin müşterinin kimliğini
oluşturmada dikkate alınacağına karar verilmesi.
2.
Toplama: Müşterinin kimliğini oluşturmak için gerekli verilerin toplanabilmesi
için düzenlemeler yapma. Müşteri hakkında veri toplamada yararlanılabilecek kaynaklar
olarak müşterinin kredi kartı verileri, sadakat programları, internet sitesi üzerinde müşteri ile
web tabanlı etkileşimler, blog yorumları, facebook ya da twitter gibi sosyal medya
ortamlarındaki paylaşımları vb. araçlar sayılabilir.
3.
İlişkilendirme: Bir müşterinin kimliği tespit edildikten sonra oluşturulan
kimliğin, o müşteriyle tüm temas noktalarında ve işletmenin tüm farklı birimlerinde
gerçekleştirilen tüm işlemlerle ve etkileşimlerle ilişkilendirilmesi gerekir. Örneğin, müşteri
bir ürünü online satın alıyorsa ama diğer seferde ürünün siparişini çağrı merkezinden
yapıyorsa ilişki yönelimli bir işletme o müşterinin online etkileşimlerini telefon siparişiyle
ilişkilendirebilmelidir.
4.
Bütünleştirme: Müşterinin kimliği, tüm işlemleri ve etkileşimleri ile
ilişkilendirildikten sonra işletmenin bilgi sistemine de entegre edilmelidir.
5.
Tanıma: İşletme ile her zaman kullandığından farklı bir temas noktası
aracılığıyla etkileşime giren müşteri farklı bir müşteri olarak değil, aynı müşteri olarak
tanınmalıdır. Örneğin, bugün internet sitesini ziyaret eden, yarın mağazaya ya da banka
şubesine giden ve bir hafta sonra çağrı merkezini arayan müşteri, üç ayrı olay ya da ziyaretçi
olarak değil, aynı müşteri olarak tanınmalıdır.
6.
Saklama: Bireysel müşterileri tanılamayı sağlayan bilgiler tek ya da birçok
elektronik veritabanında ilişkilendirilmeli, saklanmalı ve korunmalıdır.
7.
Güncelleme: Müşteri tanılama verileri dahil, tüm müşteri verileri değişime
tabidir ve düzenli olarak kontrol edilmeli, güncellenmeli, iyileştirilmeli ya da gözden
geçirilmelidir.
8.
Analiz: Müşteri kimlikleri, bireysel müşteri farklılıklarının analiz edilmesinde
temel girdiler olarak kullanılmalıdır.
9.
Temin: İşletmenin veritabanlarında tutulan müşteri kimlikleri verileri işletme
dahilinde erişime ihtiyaç duyan insanlara ve işlevlere temin edilmelidir. Müşteri tanılama
bilgisinin erişilebilir formatta saklanması müşteri merkezli işletmenin başarısı açısından kritik
önemdedir.
10.
Güvenlik: Bireysel müşteri kimliklerinin hem rekabet açısından hassas hem de
bireysel müşteri gizliliği açısından tehlikeli olması nedeniyle bu bilginin yetkisiz kullanımlara
engel olunacak şekilde korunması çok önemlidir.
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Günümüzde teknolojinin yardımıyla tüm bu faaliyetlerin yerine getirilmesi ve
işletmelerin müşterilerini daha önce imkânsız olan çok farklı şekillerde tanılamaları mümkün
olmaktadır. Nihai kullanıcıya değil de endüstriyel pazara hitap eden ve müşterileri diğer
işletmeler olan şirketler de müşterilerini tanılamalıdır. Yukarıda değinilen faaliyetler bu tip
işletmeler için de geçerli olmakla birlikte bazı farklılıklar da söz konusudur. Örneğin B2B
pazardaki bir alışveriş ilişkisinde tedarikçi ilişkinin karşı tarafında kimin olduğunu dikkate
almalıdır. Bu kişi, satınalma müdürü, siparişi onaylayan yönetici, sözleşmeyi onaylayan
finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı, üretim şefi ya da mühendis olabilir. Burada doğru
yaklaşım, bu bireylerin her birini müşteri veritabanının bir parçası olarak görmek ve her birini
tanılayıp izlemektir. B2B pazarda en büyük zorluk, ürünün nihai kullanıcılarının
tanılanmasıdır. Nihai kullanıcıların tanılanması için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir
(Peppers ve Rogers, 2013 s. 159):
•
Üründe mürekkep, matkap ucu, kimyasallar gibi yenilenebilir sarf malzemeleri
kullanılıyorsa bu malzemelerin yeniden sipariş edilmesine yönelik bir yöntem temin
edilebilir. Bu hizmet doğrudan nihai kullanıcılara yönelik olacağından nihai kullanıcıyı
tanıma fırsatı doğabilir.
•
Ürün herhangi bir nedenle dönemsel bakım veya servis gerektiriyorsa bu da
nihai kullanıcıyı tanılamak için bir fırsat olarak kullanılabilir.
B2C yani tüketiciler pazarında da müşterileri tanılamak ve tekrar tekrar tanımak
günümüzde teknoloji sayesinde mümkün hâle gelmiştir. Örneğin akaryakıt perakendecisi
ExxonMobil, speedpass (hızlıgeç) adını verdiği RFID (radyo frekansı tanımlama)
mikroçipleri müşterilerin anahtarlıklarına takmasını sağlamıştır. Müşteri yakıt pompasına
yaklaştığında mikroçip cihazı müşteriyi otomatik olarak tanılayıp işlemin ücretini müşterinin
kredi kartından çekmektedir. Böylece müşteri istasyondan daha hızlı biçimde
ayrılabilmektedir ki bu müşterinin ödülüdür, ExxonMobil ise bunun karşılığında her müşteriyi
herhangi bir ExxonMobil istasyonunda yakıt aldığı her sefer tanılayarak, bu tanılamayı her
işlemle ilişkilendirebilmektedir (Peppers ve Rogers, 2013 s.160).

11.1.8. Müşteri Tanılamanın Önemi
Müşteri hakkında bilgi toplamanın ana amacı, müşterilerle daha yakın ve kazançlı
ilişkiler geliştirilmesine olanak tanıyacak verileri elde edebilmektir. Müşterilere ait bilgilerin
hatırlanması hem müşterinin sipariş sürecini kolaylaştırır hem de müşterinin şirket için önemli
ve değerli olduğunu hissetmesini sağlar. Bununla birlikte müşteriler bireysel bilgilerini
paylaşma konusunda isteksiz olabilirler. İşletme müşterisine, bireysel bilgilerin somut
faydalar sağlama amacıyla kullanılacağını kanıtlayabilirse müşterileri ikna etmek daha kolay
olur (Peppers ve Rogers, 2013 s.163).
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11.2. Müşteri Seçimi
Bu aşama, “işletmeler için en karlı müşterimiz hangisidir?” sorusuna yanıt aranan
aşamadır. Bir işletme için bütün müşteriler aynı değere sahip değildir. Bazılarının
kaybedilmesi işletme için önemli bir sorun oluştururken, bazı müşterilerin kaybedilmesi
işletmeyi memnun bile edebilir. İşletme için en karlı müşterilerin belirlenmesinde, yerine
getirilmesi gereken çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:
• Hedef kitlenin belirlenmesi
• Sınıflandırma (segmentasyon)
• Konumlandırma
• Kampanya planları
• Marka ve müşteri planlamaları
• Yeni ürün tanıtımları (lansmanları).
Müşteri seçimi ile ilgili çalışmalar, hedef kitle belirlenmesi ile başlar. Müşterilerin
ihtiyaçları birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle hedef kitlenin belirlenmesinden sonra,
sınıflandırma yapılır. Sınıflandırma ile benzer özelliklere ve ihtiyaçlara sahip olan müşteriler
belirlenerek, bu müşterilere özelleştirilmiş hizmetler sunulur. Özellikle işletmeye sağladığı
gelire göre en çok kazanç sağlayan, en değerli müşteriden itibaren müşteriler sınıflandırılır.
Daha sonra hedef müşterilerin zihninde, işletmenin başarılı bir şekilde konumlanması için
çaba harcanır. Sonraki aşamada kampanya planları, marka ve müşteri planları ve yeni
ürünlerin tanıtımına yönelik çalışmalar üzerine odaklanılır.
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Uygulamalar
Müşteri kimdir?
Kimin müşteri olduğu bilinmeden CRM çalışmasına başlanamaz.
Yıllar önce kendime iş kurmak için çabalamakta olduğum bir sırada, cep telefonları
çıktı. Her an ulaşılabilir ve ulaşabilir olmam gerekiyordu. Hemen bir tane edindim.
Sonra kendi işimi kurmakta başarısız oldum ve bir işe girdim. İşe girdiğim firmada
yönetim kademesine cep telefonu veriyorlardı. Şirket prosedürleri çok karmaşıktı. Kendi
telefonumu geçici süre şirkete devretmek, sonra ayrılırsam geri almak imkânsızdı.
Yeni bir GSM numarası edinmiş oldum. Mevcut telefonu da eşime verdim. Bu işten
ayrılırken numarayı üzerime almayı başardım.
Yeni bir işe girerken önceki senaryo tekrarlandı. Şirket kuralları gereği numarayı
şirkete devredemiyordum. Yeni bir numara daha edindim. Elimde olanı da kızıma verdim.
Üçüncü iş değiştirdiğimde durum daha da karmaşıklaştı. Eski çalıştığım yerden
ayrılırken kullandığım numarayı üzerime devraldım. Ancak yeni şirketim başka bir GSM
operatörü ile anlaşmalıydı. Dolayısıyla yeni bir telefon numaram daha oldu. İki tane cihaz
taşımamak için eski numaramı yenisine yönlendirdim.
Sonuçta durum şuydu: Adıma kayıtlı olan ve benim kullanmadığım iki telefon
numarası, adıma kayıtlı olan ve diğer bir operatörün hattına yönlendirilmiş üçüncü telefon;
adıma kayıtlı olmayan ve benim kullandığım bir başka telefon hattı.
Şimdi soruları soralım: Eşim ve kızım GSM şirketinin müşterisi mi? Ben GSM
şirketinin müşterisi miyim? (Bu firma, müşteri odaklı bir veri ambarı kullanmıyorsa, Her biri
diğerinden farklı özelliklerde 3 tane Uğur Özmen oluşturmuştur)
Bu sorular, günümüzün önemli bir konusunu gündeme getiriyor:
Kime “müşteri” diyoruz? Gerçekte, kime “müşteri” demeliyiz? Çalıştığınız şirkette
kimlere “müşteri” diyorsunuz? Sizin “müşteri” tanımınız ne / kim?
İnternet’ten “customer” ve “client” kelimelerinin tanımlarına baktım.
Çoğunlukla “ürün veya hizmeti alan, satın alan veya kullanan kişi, örgüt veya kurum”
diye tanım¬lanıyordu. Benim de itiraz ettiğim zaten bu tanım. (Nedenini aşağıda
okuyacaksınız.)
Çok az tanımda “yararlanan”, “etkilenen” kelimeleri geçiyordu. (Benim düşündüğüm
tanıma daha yakın)
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Bu araştırma sırasında şaşırdığım bir konu oldu. Benim gençliğimde öğrendiğim
“client” kelimesi, “client / server” olgusundan ötürü, tümden teknolojik bir kelime olmuş.
Oldukça az sayıda, beklediğim anlamda madde bulabildim.
Sonra evdeki CRM kitaplarına baktım. Hiçbirinde müşteri kelimesinin tanımı
yazmıyordu. Anladığım kadarı ile bu kitapları okuyacak olanların zaten tanım konusunu
çoktan çözdüklerini varsaymışlardı. Hak verdim. Ne de olsa gittiğim seminerlerde “tanımla
uğraşmayın, işe başlayın” diye öğütlüyorlardı.
Ne var ki araştırmacılığım depreştiği için evdeki “Pazarlama” kitaplarına baktım.
Farklı bir tanım bulamadım. Kafayı takmıştım. Herkesin ne düşündüğünü öğrenmeye karar
verdim.
Birçok kişi ile bu konuda sohbet yapma fırsatım oldu. Bazı dükkan sahipleri şu şekilde
açıkladılar: Kapının önünden geçen herkes potansiyel müşteridir. İçeri girip birşey satın alan
herkes müşteridir.
Ben de bu açıklama ile yetinmedim, herkese sordum. Sizin müşteriniz kimdir? Siz
kime müşteri diyorsunuz? Bu iki sorunun aynı soru olduğunu söyleyen kişilere de itiraz
etmedim.
Çeşitli etkinliklere beni davet edenlere sordum. Kimlere müşteri diyorsunuz, düzenlediğiniz etkinliğe katılan ve siz ısrar ettiğiniz için kartvizitini bırakan herkes mi?
Kendi mağaza kartı olan perakendeciler ve bankalar için müşteri kimdir?
•

Kart için başvuran, bu nedenle sizin müşteri kayıt numarası verdiğiniz herkes

•

Mağaza / banka kartını cebinde bulunduran herkes mi?

mi?

•
Bir devirler kartınızı almış, sonra da onu atıp rakiplerinizden birinin kartını
cüzdanına koymuş olan kişiler mi?
•
Kartınızla beraber birçok rakibinizin kaartını da elinde bulunduran, nereden
alışveriş yapacaksa oranın kartını kullanan kişiler mi?
•
Kartınızı geçmişte en az 1 kere kullanmış, ne zamandır bir kere olsun
kullanmayan kişiler mi?
•

Son ay kartınızı kullanmış kişiler mi?

•
İlk ilişkinizi mağaza / banka kartı sayesinde kurduğunuz, ancak şu anda 3 – 4
ürününüzü kullanan kişiler mi?
Bu sorular uzar gider. Bir de müşteri temasınız kademeli olduğu takdirde işler daha da
zorlaşır.
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Eğer seyahat acentası iseniz, müşteriniz firmanın patronu mudur, yoksa onun sekreteri
mi? Seyahat düzenlemelerini kim yapıyor, hangi acentenin kullanılacağına kim karar
veriyordur?
Eğer akaryakıt şirketi iseniz, araca yakıt alma kararını kimin verdiği konusunda
yanılabilirsiniz. Patronun mu şoförünün mü karar verdiğini bilemeyebilirsiniz.
Banka için de durum farklı olmayabilir. Karar vericinin patron mu muhasebeci mi
finansman müdürü mü olduğunu bilmezseniz, tüm çabalarınız boşa gidebilir. Özetle,
“müşteriyi tanımlamak” oldukça önemlidir. Kime ne söyleyeceğiniz, sadakat programlarını
kime göre düzenleyeceğiniz, fiyatlamayı nasıl oluşturacağınız hep “müşterinin tanımı”na göre
belirlenir.
Bu tartışmalar üzerine, “müşteri, ürün veya hizmeti satın alma veya kullanma kararını
veren kimsedir” diye bir tanım üzerinde mutabakat sağladık.
O sırada bir öğrencim sordu: Kedi mamasını ben alıyorum, ama kedim beğenmezse o
markayı almıyorum. Ben mi müşteriyim, kedi mi? Bence, müşteri olan kedi…
Kaynak: http://www.uzaktancrmegitimi.com/543/musteri-kimdir
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Uygulama Soruları
1.
Müşteri tanılama ve müşteri seçimi için işletmelerin yapması gereken
faaliyetler nelerdir?
2.

Demografik veriler müşterileri tanılamak için yeterli midir?

3.

Müşterileri tüm temas noktalarında aynı kişi olarak tanımak mümkün müdür?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler açısından, tüketiciler, tedarikçiler, şirketler, satın alma müdürleri,
öğrenciler, vatandaşlar gibi her birim müşteridir. Bu bağlamda müşteri, belli bir işletmenin
belirli bir marka ürününü ticari ya da kişisel amaçları için satın alan ya da alabilecek kişi ya
da kuruluş” olarak tanımlanabilir. Tüketici ise “kişisel arzu, istek ya da ihtiyaçları için
pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir”.
İşletme içerisinde çalışan, mal ve hizmetin üretilmesini sağlayan tüm çalışanlara iç
müşteri denilir. Dış müşteri ise bir mal veya hizmetten en yüksek faydayı sağlamak isteyen ve
satın alma gücü ile desteklenmiş kişiler ve kuruluşlardır. Yani iç müşterinin ürettiklerini satın
alarak kullananlar, tüketenlerdir.
Pasif müşteriler, sadece bir hizmetten yararlanan, örneğin bankaya parasını yatıran,
karşılığında da sadece kredisini alan türde müşterilerdir. Kısacası, işletmenin gelişimine
katkısı çok düşüktür. Aktif müşteri ise, verilen tüm hizmetlerin büyük bir bölümünden
yararlanan, eksik olan hizmetleri talep eden, katkıda bulunan müşteri grubu olarak
tanımlanabilir.
Müşteriler işletmeye olan bağlılık derecesi ve alışveriş sıklığına göre de
sınıflandırılabilir.
İşletmelerin müşterilerinin işletme için değerleri birbirinden farklılık gösterir. Bir
işletmede beş farklı müşteri tipinden bahsetmek mümkündür, Bunlar: En değerli müşteriler,
En büyüyebilir müşteriler, Düşük bakım gerektiren müşteriler, Süper büyüme müşterileri,
Sıfırın altındaki müşterilerdir.
Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi diğer bir ifade ile farklı müşterilere farklı şekilde
muamele edilebilmesi için bir müşteriyi diğerinden ayırt edebilecek şekilde tanımak gerekir.
Müşteri tanılama oldukça zorlu bir süreçtir. Müşterileriyle ilişki kurmak isteyen bir işletme
öncelikle müşterilerinin kimliklerini bilmelidir. Müşterileri tanılamak için yapılması gereken
bir takım faaliyetler vardır.
Müşteri seçimi aşaması, “işletmeler için en karlı müşterimiz hangisidir?” sorusuna
yanıt aranan aşamadır. Bir işletme için bütün müşteriler aynı değere sahip değildir.
Bazılarının kaybedilmesi işletme için önemli bir sorun oluştururken, bazı müşterilerin
kaybedilmesi işletmeyi memnun bile edebilir.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi müşteri yaşam döngüsü süreçlerinden değildir?

a.

Tanılama

b.

Seçim

c.

Kazanım

d.

Kayıp

e.

Geliştirme

2.

Hangisi müşteri yaşam döngüsüyle belirlenen hususlardan değildir?

a.

Müşterilerin nasıl tanılanacağı

b.

Nasıl yeni müşteriler kazanılacağı

c.

Müşterilerin nasıl kaybedilmeyeceği

d.

Müşterilerin işletme için nasıl daha karlı hâle getirileceği

e.

Kaybedilen müşterilerin nasıl geri kazanılacağı

3.

Hangisi işletme açısından müşteri sınıfına girmez?

a.

Tüketiciler

b.

Tedarikçiler

c.

Şirketler

d.

Satın alma müdürleri

e.

Yöneticiler

4.
Hangisi günümüzde işletmelerin, müşterileri hakkında bilmesi gereken
bilgilerden değildir?
a.

Davranış şekilleri

b.

Özellikleri

c.

Kültürleri

d.

İnançları

e.

Korkuları
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5.

Hangisi müşteri tiplerinden biri değildir?

a.

Sıfırın üstünde müşteri

b.

Üzgün müşteri

c.

Sabırlı müşteri

d.

Hakim alıcı

e.

Saldırgan müşteri

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Müşteri “kişisel arzu, istek ya da ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın
alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir”.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.

Kurumlar adına ürün satın alanlar tüketici tanımına dahil olurlar.

a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Dış müşteri kavramı, bir organizasyonun
iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

üretim süreci etkinliğinin

9.
Teknoloji üreten veya teknoloji kullanarak ürün ya da hizmet sunan
işletmelerin müşterileri daha kolay pasif müşteri olmaktadırlar.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.

Müşteri, ürün veya hizmetlerden bir seferden fazla yararlanmış olan kişidir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)e, 4)e, 5)a, 6)b, 7)b, 8)b, 9)b, 10)a
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12. MÜŞTERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜRECİ: MÜŞTERİ KAZANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.

MÜŞTERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜRECİ: MÜŞTERİ KAZANIMI

12.1. Yeni Müşteri Kazanımı
12.2. Yeni Müşteri
12.2.1. Bir Ürün Kategorisi İçin Yeni Olan Müşteriler
12.2.2. İşletme İçin Yeni Olan Müşteriler
12.2.2.1.

Portföyden Satınalma

12.2.2.2.

Stratejik Olarak Tedarikçi Değiştirme

12.3. Yeni Müşteri Kazanmanın Yolları
12.3.1. B2B Pazarda Yeni Müşteriler Kazanma
12.3.1.1. B2B Pazarda Potansiyel (Lead) Müşterileri Bulmada Yararlanılabilecek
Kaynaklar
12.3.2. B2C Pazarda Yeni Müşteriler Kazanma
12.3.2.1.

Reklam

12.3.2.2.

Satış Geliştirme (Promosyonlar)

12.3.2.3.

Ağızdan ağza iletişim (word of mouth)

12.3.2.4.

Teşhir Tanzim (merchandising)

12.4. Müşteri Kazanımı Programlarında Temel Başarı Göstergeleri
12.5. Müşteriye Doğru Teklifi Yapmak
12.6. Müşteri Kazanmada Yararlanılabilecek Operasyonel MİY Araçları
12.6.1. Satış Süreci Yönetimi
12.6.2. Kampanya Yönetimi
12.6.3. Olay Temelli Pazarlama
12.7. Yeni Müşteri Kazanmada Analitik MİY’in Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yeni müşteriler kendi içinde kaç kategoriye ayrılır?

2.

B2B pazarda ve B2C pazarda yenimüşterikazanmanın araçları farklı mıdır?

3.
Yeni müşteri kazanma aşamasında Oerasyonel MİY ve Analitik MİY nasıl bir
rol oynarlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Müşteri yaşam
döngüsü yönetim
sürecinin
aşamalarından biri
olan müşteri kazanımı
üzerinde durulacaktır.

Yeni müşteri kavramı, B2B ve B2C
pazarlarda yeni müşteri kazanma
yolları, müşteri kazanma programlarının
başarı göstergeleri, müşterilere doğru
teklifi yapmanın önemi, analitik ve
operasyonel MİY’in yenği müşteri
kazanmadaki rolü öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Yeni müşteri

•

Portföyden satınalma

•

Stratejik değiştirme (strategic switching)
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Giriş
Bu bölümde, müşteri yaşam döngüsünün ikinci aşaması olan müşteri kazanımı üzerinde
durulmuştur. İşletmelerin kurulabilmeleri için müşterilere ihtiyaçları vardır. Uzun zamandır
varlık gösteren ve iyi yönetilen işletmelerde dahi müşteri portföyünde kayıplar yaşanabilir.
Kaybedilen müşterilerin yerine yenilerinin kazanılması gerekir. Bu süreçte işletmelerin, hangi
potansiyel müşterileri hedefleyeceklerini, onlara nasıl yaklaşacaklarını ve onlara ne
önereceklerini bilmeleri gerekir.
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12. Müşteri Yaşam Döngüsü Süreci: Müşteri Kazanımı
İşletmeler yönetecekleri varlıklarından biri olan müşterilerine önce sahip olmak yani
onları kazanmak durumundadırlar (Özmen, 2008 s. 75). Müşteri kazanımı tüm işletmeler için
çok önemlidir. Çünkü müşteri tutma oranı en yüksek olan ve bu alandaki stratejileri en
başarılı olanlar bile müşteri kaybı yaşarlar. İşletmelerin yeni müşteriler kazanma süreçleri ne
kadar etkin olursa, müşteri tutma amaçlı yapacakları çalışmaları da o kadar etkin olacaktır.
Müşteri kazanımı ve müşteri tutma süreçleri ve daha sonrasında da kayıp müşterileri yeniden
kazanma aşamaları bir bütün olarak ele alınmalıdır ve müşteri kazanımı da bu sürecin
başlangıcı olması nedeniyle önem taşımaktadır.
Müşteri kazanımını açıklayan iki yaklaşım bulunmaktadır (Blattberg, Getz ve Thomas,
2001, s.36; Özmen, 2008 s. 75). Müşteri kazanımı işlemi bakış açısına göre, müşterinin ilk
satın almayı gerçekleştirmesiyle birlikte müşteri kazanımı gerçekleşmiş olmaktadır. Müşteri
kazanımı süreci bakış açısına göreyse, müşterinin ilk satın almayı gerçekleştirmesiyle birlikte,
bu satın alma öncesinde ve sonrasında müşterinin işletme ile karşı karşıya gelmesi de bu
sürece dâhildir, süreç bir sonraki satın alma gerçekleşince sona ermiş olur. Bir süreç olarak
ele alınması durumunda müşteri ile işletme arasındaki ilişki gelişme aşamasındayken ele
alınmış olmaktadır. Müşterinin işletme ve mal ya da hizmetleri ile ilgili tutumlarını
oluşturduğu bu aşama, müşteriyle oluşturulan etkileşimin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi
durumunda, aradaki ilişkinin sürekli olmasını sağlayabilecektir. Bu aşamada kazanılmaya
çalışılan müşteriler için ne kadar harcama ya da ne kadar yatırım yapılması gerektiği ile ilgili
olarak verilmesi gereken önemli bir karar söz konusu olmaktadır. Müşteri kazanımı
aşamasında işletmeler ürün dışı bazı maliyetlere katlanmak zorunda kalabilmektedirler.
Örneğin doğrudan pazarlama aracılığıyla satış yapanlar, müşteriler ürünlerini satın alana
kadar çok sayıda broşür ya da kataloğu posta yoluyla göndermektedirler. Ardından müşteri ilk
satın almayı gerçekleştirdikten sonra da müşterinin bazı istekleri işletmeye başlangıçta yüksek
maliyetlere neden olabilmektedir (Özmen, 2008 s. 75).
Her işletme müşteri edinmek amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunmak zorundadır
(Özmen, 2008 s. 76). Ancak müşteri kazanımı amacıyla en uygun çabayı tespit etmesi çok
önemlidir. İşletme müşteri kazanımı ve tutma amaçlı çabalarını dengeli bir bütün hâline
getirmek zorundadır. Özellikle işletme müşterilerini elinde tutma becerisini, içinde bulunduğu
sektörü de dikkate alarak doğru bir biçimde ölçebilmelidir, çünkü bunun sonucu müşteri
kazanma çabalarını da ne düzeyde yapması gerektiğini ortaya çıkaracaktır. Müşterilerin mal
ya da hizmeti satın alma sıklıkları da önemli bir etkendir. Örneğin düşük satın alma sıklığı söz
konusu olan ürünlerde müşteri edinme yani yeni müşteriler kazanma ağırlıklı bir yaklaşım
gereklidir. Dayanıklı tüketim malları üreten işletmeler ürünlerinin ortalama olarak on yıl
kadar kullanılıyor olması yüzünden müşteri kazanımı üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Öte
yandan finansal hizmetler gibi bazı alanlardaysa müşterilerin başka bir işletmeye geçiş
yapmaları hâlinde yüksek maliyetlerle karşılaşacak olmaları nedeniyle, müşteri tutma oranları
yüksek olup müşteri kazanma durumu büyük olasılıkla pazara yeni giren müşteriler için söz
konusu olacaktır (Özmen, 2008 s. 76).
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Her olası müşterinin müşteri edinme maliyetine katlanmaya değmeyeceği
varsayımından hareket eden bazı işletmeler müşteri kazanımı aşamasında seçici
davranabilmektedirler. Örneğin yalnızca doğrudan satış sistemine dayalı olarak müşterilerine
ulaşan ve aracı kullanmayan, satış öncesi ve sonrası hizmetleri de sınırlı olan bir bilgisayar
üreticisi, daha çok bilgisayar konusunda deneyimli ve bilgili olası müşterileri
hedeflemektedir. Öte yandan rakipleri daha farklı bir strateji benimseyerek, müşteri kazanımı
aşamasında daha az seçici davranabilirler. Seçici müşteri edinme yaklaşımı müşteri değeri
yönetimi anlayışı açısından düşünülecek olursa daha doğru bir anlayış olarak görülebilir,
çünkü kazanılan müşteriler özellikleri işletmenin ideal hedef pazarına uyan özelliklere sahip
olacaklardır. Bu müşterilerin ilave ürünler ya da hizmetler satın alma ve uzun süreli müşteriler
olma olasılıkları yüksek olacaktır. Yani önemli harcamalara neden olabilen müşteri kazanımı
süreci müşteri tutma olasılığı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir (Thomas, 2001; Özmen,
2008 s. 76).
Müşteri kazanımı sürecini giriş aşaması ve sosyalleşme aşaması olarak iki aşama
şeklinde incelemek mümkündür (Bruhn, 2003, s.133; Özmen, 2008 s. 76). Giriş aşamasında
henüz müşteri ile işletme daha önce bir araya gelmemişlerdir. Bu aşamada işletme müşteri
adayı ile karşılaşarak, ilişki kurmaya ikna etmek amacıyla hareket etmektedir. Bu aşamanın
sonucuna başarıyla ulaşılabilmesi için müşterinin ikna edilmesi ve yönlendirilmesi gereklidir.
Pazardaki pek çok işletmenin benzer ürünleri ile ilgili olarak pek çok ikna çabasıyla karşı
karşıya kalmakta olan olası müşterinin ikna edilmesi oldukça zordur. Çünkü tüketici ya da
olası müşteri durumunda bulunanlar, bir bilgi bombardımanı altında bulunmaktadırlar ve bu
durum da kafalarını karıştırmaktadır. Bu karışıklık içinde işletmenin uygun ikna çabasıyla bu
karışıklık içinde amacına ulaşması gereklidir. Ancak ikna etmenin de ötesinde müşterinin
harekete geçmeye yani mal ya da hizmeti satın almaya yönlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla
olası müşterinin başlangıçta en az bir defa işletme ile ilişkiye girmesinin sağlanması için
uygun teşvikin kullanılması gereklidir. Bununla birlikte müşterileri yönlendirici çabalar kısa
ya da uzun dönemli olabilir. Kısa dönemli çabalarla başlangıçta gerçekleşmesi umulan tek bir
temasın gerçekleşmesi için çalışılır. Satış tutundurma çabaları çoğunlukla bu amaca hizmet
etmektedir. Uzun dönemli çabalar ise uzun dönemde müşterilerle ilişkiler kurmayı sağlayacak
girişimlerdir. Ürünlerde yapılan kişiselleştirmeler uzun dönemli olarak gerçekleştirilen
çabalardır. Ağızdan ağza iletişim, kullanıcı yorumları gibi işletme dışında ortaya çıkan etkiler
de müşteri kazanımı üzerinde etkili olabilmektedir (Villanueva, Yoo ve Hanssens, 2008, s.49;
Özmen, 2008 s. 77).
Sosyalleşme aşaması karşılıklı olarak iki tarafın bir araya gelmeleridir. Bu ilk
karşılaşma ile daha sonra gerçekleşecek ilişkinin ne şekilde ortaya çıkacağı da şekillenmeye
başlar. Bu aşamada işletmenin amacı öncelikle müşteriye sunmayı amaçladığı ürünle
müşteriyi bir araya getirmek olmalıdır. Müşteri başlangıçta mal ya da hizmete aşinalık
kazanmalıdır. Müşterinin ürüne alıştırılmasının hedeflendiği bu aşamada örneğin müşterinin
ürünü kullanması sağlanarak ilerde ortaya çıkması olası sorunlar daha başlangıçta işletme
tarafından da görülebilir. Müşterinin doğrudan mal ya da hizmetle karşılaşmasının sağlandığı
bu tür alıştırma çabalarının yanı sıra dolaylı çabalarla da müşteri alıştırılmaya çalışılabilir.
Örneğin araba acentelerinin bazen herkese açık olarak düzenledikleri deneme sürüşü günleri
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doğrudan ürünle ilgili olurken, yine acentelerin düzenledikleri herkesin katılımına açık parti
ve benzeri eğlenceler ise ürünle dolaylı yoldan ilgili olup olası müşterilerin işletme ve işletme
çalışanları ile tanışmalarını sağlar. Sosyalleşme aşamasında kurulacak ilk temas müşterinin
işletme ile ilgili ilk izlenimi oluşturma aşaması olması bakımından da önem taşımaktadır. İlk
izlenim daha sonrası için önem taşır, çünkü müşteri kazanıldıktan sonra sürekli müşteri olarak
tutulmak isteniyorsa, başlangıçta müşteri üzerinde oluşturulacak ilk izlenim olumlu olmalıdır
(Özmen, 2008 s. 77).

12.1. Yeni Müşteri Kazanımı
Müşteri yaşam döngüsü sürecinin ilk aşaması müşteri kazanımıdır. Elde müşteri
olmazsa müşterilerin elde tutulması gibi bir süreç zaten söz konusu olamaz. Bu ilk aşama
özellikle yeni ürün lansmanlarında ve yeni bir iş kurulması gibi durumlarda en önemli
amaçtır. Büyüme hedefleyen küçük işletmeler için de müşteri kazanımı en az müşterileri elde
tutmak kadar önemlidir. Tek ama çok büyük ölçekli bir işletmeye mal tedarik eden bir
işletme, yeni bir müşteri daha kazandığı anda müşteri tabanını ikiye katlamış olur. Bununla
birlikte, o tek müşterisini kaybetmesi ise tedarikçi firmanın iflas etmesi anlamına gelecektir.
Müşterileri elde tutmaya yönelik planlamaların ciddi olarak yapıldığı ve uygulandığı
işletmelerde dahi müşteri kayıpları yaşanabilir ve kaybedilen müşterilerin yerine yenilerinin
kazanılmasına ihtiyaç duyulur. B2C (tüketici) pazarında, işletmenin müşterilerinin
demografik özelliklerindeki değişimler örneğin yaşlanma, aile yaşam döngüsündeki aşamanın
değişmesi gibi değişimler veya mali konulardaki değişiklikler nedeniyle işletmenin ürününe
artık ihtiyaç duymaması veya müşterinin işletmenin ürüne atfettiği değerin azalması veya
kişinin ölmesi gibi durumlar nedeniyle işletmeler, yılda yaklaşık %25 oranında müşteri kaçağı
yaşayabilir veya diğer bir ifadeyle yıl içinde müşterilerinin yaklaşık %25’ini kaybedebilirler.
B2B (örgütsel) pazarda işletmelerin kurumsal müşterilerin kaybetmelerinin nedenleri ise
müşterilerini rakiplere kaptırması, müşteri işletmenin tedarikçi işletmenin sağladığı
hammaddeyi içeren ürünlerin üretimini durdurması, müşterinin ticareti bırakması olabilir. Bu
örneklerdeki gibi işletmenin kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle yaşanan kayıpların yerini
doldurmak üzere yeni müşteri kazanımına ihtiyaç duyulur (Buttle, 2009, s.228).
Müşteri kazanımına yönelik hazırlanan planların özellikle, hedef pazar, kanallar ve
sunulacak öneriye ilişkin cevaplaması gereken bazı sorular vardır. Bunlar:
•

Hangi olası (potansiyel yeni müşteriler) müşteriler hedeflenmeli?

•

Bu potansiyel müşterilere nasıl yaklaşılmalı?

•

Bu müşterilere ne sunulmalı?

Kaynakların doğru tahsis edilebilmesi için müşteri kazanım planlarının bu soruları
dikkate alarak oluşturulması oldukça önemlidir. Genelde müşteri kazanım ve müşteri elde
tutma planları, pazarlama planı içinde birlikte ele alınır ancak önerilen bu iki sürecin ayrı ayrı
ancak birbiri ile ilişkili konular olarak ele alınması ve stratejilerin bu doğrultuda
geliştirilmesidir.
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12.2. Yeni Müşteri
Bir müşteriyi yeni yapan iki durum vardır (Buttle, 2009, s.228):
1.

Bir ürün kategorisi için yeni olan müşteriler

2.

İşletme için yeni olan müşteriler

12.2.1. Bir Ürün Kategorisi İçin Yeni Olan Müşteriler
Bu müşteriler, ya yeni bir ihtiyacı ortaya çıkan ya da mevcut bir ihtiyaçlarını gidermek
için farklı bir çözüm arayışında olan müşterilerdir. Tüketici pazarından bir örnekle durum
açıklanacak olursa, ilk defa çocuk sahibi olan bir çift için çocuklarının bakımı ve beslenmesi
için bebek kıyafetleri, bebek besinleri ve oyuncaklar gibi yepyeni ihtiyaçlar açığa çıkar.
Çocuk büyüdükçe ebeveynler, okul öncesi ve ilkokul gibi kategorilere ilişkin kararlar almak
durumunda kalırlar ve bu kategoriler için yeni müşterileri temsil ederler. Kimi zaman da
müşteriler mevcut ihtiyaçlarını farklı şekilde gidermek istediklerinden bir ürün kategorisi için
yeni müşteri konumunda olabilirler. Örneğin müşterilerin iletişim ihtiyaçlarını gidermek için
uzun yıllar tercih ettikleri kablolu hatların yerini günümüzde cep telefonları almıştır. Çevre
dostu deterjanların ve çocuk bezlerinin pazar payı gitgide artmaktadır çünkü müşterilerin
tercihi bu ürünlerin lehinde değişmektedir. Kategori için yeni müşteri olmayı yansıtan diğer
bir durum da mevcut ürünlerin kullanım amacında meydana gelen değişikler diğer bir ifadeyle
mevcut ürünler için yeni kulanım alanlarının açığa çıkmasıdır. Örneğin otomobil üreticisi
firmalar ticari araçların (Fiat Doblo, Ranault Kango gibi) tüccarlardan ve esnaflardan ziyade
hafta sonu kullanımı amacına yönelik olarak geniş ailelerce tercih edildiğini
gözlemlediklerinden ürünün bu özelliğini vurgulamaya başlamışlar ve bu yeni müşteri
segmentinin ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerini tasarlamaya başlamışlardır (Buttle, 2009,
s.229).
Örgütsel pazar için de yeni ihtiyaçlar ve yeni çözümler ayrımı yapmak mümkündür.
Örneğin, McDonald’s kahve işine girdiğinde yeni tedarikçiler ile ilişkiler geliştirme ihtiyacı
doğmuştur ve bu kategorideki ürünlerin tedarikçileri için McDonald’s yeni bir müşteri hâline
gelmiştir. Mevcut soruna yeni çözüm geliştirmenin örgütsel pazardaki örneği ise giyim
üreticisi firmaların bireylerin kullandığı dikiş makinelerinden bilgisayar programlı dikiş
makinelerine geçmeleridir.

12.2.2. İşletme İçin Yeni Olan Müşteriler
Bu müşteriler rakiplerden çalınan müşterilerdir. Rakiplerden çalınan müşterilerin
tercihlerini değiştirmelerinin sebebi, işletmenin daha iyi ürün/hizmet/çözüm sunduğuna
inanmaları olabileceği gibi değişikliği sevmeleri de olabilir (Buttle, 2009, s.229).
Özellikle doygunluğa ulaşmış pazarlarda, kategori için yeni müşterilerin sayısı artık
çok az olacağından, müşteri sayısını arttırmanın tek yolu işletme için yeni olan müşterileri
kazanmaktır. Örneğin gelişmiş ülkelerde, gıda perakendeciliğinde pazara yeni giren
işletmelerin tek şansı rakiplerden müşteri çalmaktır. Ancak rakiplerin müşterilerinin
tercihlerini tamamen yeni işletmeden yana değiştirmeleri de beklenemez. Bu yeni
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perakendeciler, birkaç kategoride rakibe göre daha fazla değer sunarak müşterilerin
harcamalarından daha fazla pay almaya çalışırlar. Mağaza içi düzenlemeler, ödeme
noktasında sergileme uygulamaları ve raf düzenlerinde değişiklikler yaparak mağazaya giren
müşterinin daha fazla harcama yapması için çabalarlar (Buttle, 2009, s.229).
İşletme için yeni müşterileri kazanmak, müşteriler mevcut tedarikçileri ile güçlü
bağlara sahip olduğunda oldukça masraflı olur. Rakip ile müşteri arasındaki güçlü bağın
göstergesi, güçlü olumlu tutumlar ve yüksek düzeyde yatırımdır. Her iki durumda da müşteri
açısından tedarikçisini değiştirmenin maliyeti yüksektir. Bu nedenle rakiple bağları güçlü olan
müşterilerin bağlarını koparmasını sağlamak hem zor hem de oldukça masraflıdır. Potansiyel
değeri çok yüksek ancak rakiplerle çalışan müşteriler bu nedenle işletme açısından her zaman
en çekici müşteriler olmayabilirler. İşletme açısından değeri düşük ancak rakip tedarikçiyle
bağı zayıf olan müşteriler işletme açısından müşteri olma potansiyeli daha yüksek müşteriler
olarak görülebilirler (Buttle, 2009, s.230).

12.2.2.1. Portföyden Satınalma
Yeni müşteri konusu ile ilgili bazı özel durumlar vardır. Örneğin, müşterilerin
satınalımlarını birbirinin dengi sayılabilecek birden fazla tedarikçilerden yapmayı tercih ettiği
pazarlarda yeni müşterileri tanımlamak zordur. Bir müşteri satınalım yaptığı tedarikçiler
portföyündeki tedarikçilerin birinden aylardır hatta yıllardır alışveriş yapmasa bile o
tedarikçiyi portföyündeki tedarikçilerden biri olarak görmeye devam edebilir. Tedarikçi
cephesinde ise durum farklıdır. Genellikle üç aydan uzun süredir alım yapmayan müşterilere
yeni tekliflerle gidilir. Böyle durumlarda yani müşterinin alımlarını çeşitli tedarikçilerden
yapmayı tercih ettiği pazarlarda firmalar müşteri elde etmek veya elde tutmak yerine
müşterinin harcamasından daha fazla pay almaya (cüzdan payı/share of wallet) yönelik olarak
rekabet ederler (Buttle, 2009, s.230).

12.2.2.2. Stratejik Olarak Tedarikçi Değiştirme
Yeni müşteri konusu ile ilgili diğer bir durum da müşterilerin daha iyi fiyat alabilmek
için stratejik olarak tedarikçilerini değiştirmeleridir. Örneğin bankacılıkta müşteriler sık sık
daha yüksek faiz için paralarını bir bankadan çekip diğerine yatırırlar. Bu da bankalara sıcak
para akışı sağladığından bankalar da bu durumu teşvik eden promosyonlar yaparlar.
Müşterilerin bu hareketliliği nedeniyle kimi zaman bir müşteri bir firmanın ikinci hatta
üçüncü, dördüncü kez yeni müşterisi olabilir. Bir diğer örnek de tüketici pazarından
verilebilir. Beş yıl aradan sonra ikinci çocuklarını bekleyen bir aile geçen süre zarfında anne
ve bebek ürünleri ile ilgili firmaların veritabanlarından çıkmış olurlar ve bu müşteriler için
yeniden müşteri kaydı açılması gerekir. Diğer bir ifadeyle geçen dönemde alım yapmayan
müşteriler yeni dönem için yeni müşteri olarak görülürler ve bu müşterileri yeniden
aktifleştirmeye yönelik girişimlerde bulunulur (Buttle, 2009, s.230).
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12.3. Yeni Müşteri Kazanmanın Yolları
MİY’de yeni müşteriler bulmanın amacı, işletme için ek değerler yaratacak potansiyel
müşterileri bulabilmektir. Potansiyel müşterileri bulma, pazar bölümlendirme ve hedef pazar
seçimi çalışmalarının sonucunda mümkün olabilecek bir süreçtir. Pazar bölümlendirme ve
hedef pazar seçimi için yapılan çalışmaların çıktısı, işletmenin müşterisi olma potansiyeli
taşıyan yeni müşterilerdir. Tekrar hatırlatmak gerekirse pazar bölümlendirme, heterojen bir
pazarın homojen alt bölümlere ayrılması hatta daha da ileri aşamada birey düzeyinde ele
alınmasıdır. Hedef pazar seçimi ise tanımlanan pazar bölümlerinden hangilerinin seçilerek
ürün/hizmet önerisinde bulunulacağının belirlenmesidir (Buttle, 2009, s.233).

12.3.1. B2B Pazarda Yeni Müşteriler Kazanma
B2B pazarda satışçılar için işletmenin müşterisi olabilecek aday müşterileri bulmak
genellikle pazarlamacıların görevidir. Aday müşteriler (prospect), işletme için çaba
harcamaya değer olarak görülen müşterilerdir. Aday müşteriler belirlendikten sonra bu
müşterilerin kalifikasyonlarının (niteliklerinin) belirlenmesine sıra gelir. Aşağıda belirtilenlere
benzer sorular ile aday müşterilerin nitelikleri belirlenmeye çalışılır (Buttle, 2009, s.233).
-

Aday müşterinin işletmenin sunduğu ürünlere ihtiyacı var mıdır?

-

Aday müşterinin işletmenin ürünlerine sahip olmak için ödeme gücü var mıdır?

-

Aday müşterinin satınalma yetkisi var mıdır?

Bu üç sorunun da cevabı evet ise aday müşteri gerçek bir potansiyel müşteri (lead)
olarak görülebilir. Ödeme gücü, işletmenin nakit veya kredi ile ödeme gücünü ifade eder.
Müşterinin ödeme gücünü belirleyebilmek için kredi derecelendirme kuruluşlarının
verilerinden yararlanılabilir. İşletmeler aday müşterilerini değerlendirirken sadece isimlerine
değil kredi derecelerine de bakmalıdırlar. İyi bir isim, kredi verilebilir bir firma olmayı her
zaman garanti etmeyebilir. Satınalma yetkisi kimi zaman bir bireyde olabileceği gibi, karar
vericiler kurulu gibi görev yapan bir grup çalışanda da olabilir. Bu tip bir kurulda çalışanların
yanı sıra işletme dışından danışmanlar da yer alabilir (Buttle, 2009, s.234).
Aday müşteriler arasından nitelikleri uygun olanlar belirlendikten sonra müşteri ile
hangi kanallardan iletişime geçileceğine karar verilir. Müşterilere işletmenin satış temsilcileri
aracılığıyla veya doğrudan posta, e-posta, telepazarlama gibi doğrudan kanallar ile
ulaşılabileceği gibi eğer müşteri aracılar ile çalışıyorsa dolaylı olarak da ulaşılabilir (Buttle,
2009, s.234).

12.3.1.1. B2B Pazarda Potansiyel (Lead) Müşterileri Bulmada
Yararlanılabilecek Kaynaklar
İşletmeler çeşitli kaynaklar aracılığı ile potansiyel müşterilerini belirleyebilirler.
Aşağıda potansiyel müşterilere ulaşmayı sağlayacak kaynaklar listelenmiştir (Buttle, 2009, s.
234).
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•

Memnun müşteriler

o

Memnun müşterilerin tavsiyeleri

•

İşletmenin iletişim ağı

o

İşletmenin iyi ilişkiler içinde olduğu bağlantıları ve işbirliği yaptığı kişiler

•

Tutundurma çalışmaları

o
listeleri

Fuarlar, seminerler, ticari şovlar ve konferansların delegeleri ve katılımcı

o

Reklamlara verilen tepki araştırmalarının sonuçları

o

Duyurum

•

Websiteleri

•

Telefon numarası ve e-posta adres listeleri

•

Bilgi toplamaya yönelik randevusuz müşteri ziyaretleri

•

Telepazarlama

•

E-posta

12.3.2. B2C Pazarda Yeni Müşteriler Kazanma
Tüketici pazarında müşteri kazanma çabaları endüstriyel pazarlardan farklıdır.
Tüketici pazarında reklam, satış geliştirme (promosyonlar), ağızdan ağıza (WOM) pazarlama,
teşhir tanzim (merchandising) gibi çalışmalara ağırlık verilir (Buttle, 2009 s.238).

12.3.2.1. Reklam
Reklam, tüketici pazarında yeni müşteriler kazanmak için ilk başvurulan yöntemlerden
biridir. Reklam, hedef kitleye iletilmek üzere mesajlar oluşturulması ve bu mesajların
medyadan satın alınan yer ve zaman aracılığı ile hedef kitleye iletilmesidir (Buttle, 2009
s.238).
Reklamın duygusal ve bilişsel olmak üzere iki farklı amacı olabilir. Bilişsel amaçlı
reklamlar izleyicilerin bilgilerine duygusal amaçlı reklamlar ise izleyicilerin hislerine
odaklanır. Çoğu zaman reklam, deneme amaçlı satın alma gibi davranışsal sonuçlar yaratmada
tek başına yetersiz kalır. Bununla birlikte izleyicilerin reklamı yapılan ürünle ilgili
öğrendikleri ve reklamın onlara hissettirdikleri sayesinde izleyicilerde satın alma niyeti
oluşmasında reklam etkili olur (Buttle, 2009, s.238).
Bilişsel reklamların amacı, bilinirliği arttırmak, ürünün anlaşılmasını sağlamak ve
bilgilendirmektir. Yeni müşterilerin üründen haberdar edilmeleri ve ürünün onlara ne gibi
faydalar sağlayacağını anlamaları gerekir. Duygusal reklamın amacı ise ürünün sevilmesini ve
bu sayede tercih edilen ürün olmasını sağlamaktır (Buttle, 2009, s.238).
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İlgilenimin yüksek olduğu satın alma durumlarında, diğer bir ifadeyle ürünlerin veya
ürünlerin kullanım amacının bireysel açıdan önemli olduğu durumlarda potansiyel
müşterilerin ürünü ilk satın alırken sırasıyla öğren, hisset, yap süreçlerinden geçecekleri kabul
edilir. Diğer bir ifadeyle, satın almadan önce bilgi toplayarak ürün hakkında bilgi edinirler ve
alternatifleri kıyaslarlar ve böylece algıladıkları risk azalır. Ardından belli bir ürüne karşı
tercihleri ve satın alma niyetleri oluşur. Müşteriler oldukça karmaşık bir problem çözme
sürecinden geçerler. Bu sürecin öğren ve hisset süreçlerinde reklam, tek ve en önemlisi
olmasa da, önemli bir kaynaktır (Buttle, 2009, s.238).
Yüksek ilgilenim reklamlarında reklam kopyasının içeriği geniş tutulur çünkü
potansiyel müşteriler alternatifler hakkında bilgi edinmek için reklamlardan yararlanırlar. Bu
tip reklamlarda kıyaslamalara yer verilir ve etkili olduğu düşünülen bireylerin/kurumların
onaylarına yer verilir (Ege üniversitesi tarafından test edildi, onayladı ifadesi gibi). Bu tip
reklamlar potansiyel müşterilerin bilgi edinmelerini kolaylaştırmak için genelde ömrü daha
uzun olan magazin ve gazete gibi mecralarda yer alır (Buttle, 2009, s.239).
Reklamlar izleyicilerde güçlü duygusal tepkiler de uyandırır. “Bu ürünün görünüşüne
bayıldım, bunu mutlaka denemeliyim” gibi tepkiler reklamcıların potansiyel müşterilerden
duymayı arzu ettikleri türden tepkilerdir. Bu tür duygusal tepkiler satın alma niyeti ile
ilişkilidir. Moda ürünler, takılar, tatil destinasyonları gibi ürünlerde bu tür duygusal tepkiler
yaratılmaya çalışılır. Televizyon reklamları ses, müzik, görüntü ve efektler sayesinde
duygusal tepkiler oluşturmada etkili bir mecradır (Buttle, 2009, s.239).
İlgilenimin düşük, ürün kategorisinin veya kullanım alanının nispeten daha az önemli
olduğu durumlarda potansiyel müşterilerin öğren, hisset, yap süreçlerinden ziyade öğren ve
yap sürecinden geçmeleri beklenir. Bu gibi durumlarda satınalma öncesi alternatiflerin
kıyaslanması çok azdır veya hiç olmaz. Potansiyel müşteriler üründen haberdar olduktan
sonra doğrudan satın alırlar. Ürün beklenilen performansı gösterdi ise satın alma sonrası
değerlendirme süreci dahi olmayabilir. Düşük ilgilenimli ve sürecin öğren ve yap şeklinde
geliştiği ürünlerde reklamın rolü marka bilinirliği oluşturmak, korumak ve markanın
tanınırlığını arttırmaktır. Bu tür durumlarda reklam kopyasının içeriği dardır, çünkü
potansiyel müşteriler uzun reklamları okumayacaklardır. Basit görsel öğeler tanınırlığın
artmasını sağlar. Televizyon ve radyo gibi düşük ilgilenimli mecralarda reklamın tekrar
edilmesi marka bilinirliği ve tanınma açısından önemlidir (Buttle, 2009, s.239).

12.3.2.2. Satış Geliştirme (Promosyonlar)
Satış geliştirme ya da diğer adıyla promosyonlar, potansiyel müşterileri, mevcut
müşterileri, satış kanalındaki ortakları veya satışçıları hedefleyen ve doğrudan davranışa
yönelten kısa süreli teşviklerdir (Buttle, 2009, s.241). Tanımda da bahsedildiği gibi
promosyonlar bir ürünün hemen satın alınmasını teşvik ederler ve kısa süreliğine geçerli
olurlar. Satış promosyonlarını pek çok türü vardır (Buttle, 2009 s.243):
Numune: Ürünün deneme boyunun ücretsiz olarak dağıtılmasıdır.
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Ücretsiz Deneme: Ürünün ilk etapta ücretsiz olarak denenmesi ve sevilmesi hâlinde
de satın alınmasıdır. Otomobillerin deneme sürüşleri örnek olarak verilebilir.
İndirimler: Fiyatlarda geçici olarak indirim yapılmasıdır.
Kuponlar: Satınalma sırasında nakit yerine geçen promosyonlardır.
Nakit iadesi: satın alım yapıldığının kanıtı olan kapak, ambalaj gibi bileşenlerin
biriktirilmesi ve satın alım sırasında bunların karşılığının para olarak geri ödenmesidir.
Bonus ambalajlar: Aynı fiyata daha fazla miktarda satın almayı sağlayan
promosyonlardır. 3,5kg’lik ambalajdaki unu 3 kg’lik ambalajdaki unun fiyatına satın almak
gibi.
Bantlanmış paketler: İki veya üç ürünün bir arada paketlendiği ve paket fiyatı
üzerinden satılan ürünlerdir. Örneğin, şampuan, saç kremi ve saç bakım kreminin tek bir
pakette birleştirilerek, ayrı ayrı alınmasına göre daha uygun fiyata satılması.
Çapraz promosyonlar: rakip olmayan iki veya daha fazla markanın ortak promosyon
yapmalarıdır. Örneğin Turkcell kullanıcılarının Koton mağazalarında %20 indirim hakkı elde
etmesi gibi.
Çekilişler: Ürünü satın alan müşterilerin çeşitli ödüler kazanacakları çekilişlere
katılmalarıdır. Tamamen şansa bağlı olan promosyonlardır.
Yarışmalar: Çekilişlerden farklı olarak bu tür promosyonlarda katılımcılarının
hünerlerini göstermesi beklenir.

12.3.2.3. Ağızdan ağza iletişim (word of mouth)
Pek çok işletme ağızdan ağza etki ile yeni müşteriler kazanmayı hedeflemektedir.
Ağızdan ağza iletişim ürünler veya işletmeler hakkında bireyler arasında gerçekleşen
iletişimdir. İletişimdeki tarafların ticari işletme ile ticari bir ilgisinin bulunmadığı varsayılır.
Tarafların hakkında konuştukları ticari işletmeden bağımsız olmaları nedeniyle ağızdan ağza
iletişim daha güvenilir bulunmaktadır ve kişilerin duygu ve davranışlarını etkileyebilmektedir.
Pek çok markanın (Amazon.com, Body Shop, Apple gibi) başarısı ağızdan ağza pazarlama
sayesindedir. Ağızdan ağza etki oluşturmak isteyen firmaların hakkında konuşulacak
içerikleri üretmeleri gerekmektedir. Ürün yenilikleri ve sloganlar, sohbet değeri yüksek olan
ve ağızdan ağza etki oluşturabilecek girişimlerdir (Buttle, 2009, s.244).

12.3.2.4. Teşhir Tanzim (merchandising)
Teşhir tanzim, perakende noktasında veya diğer satış noktalarında ürünün satın
alınmasını teşvik eden ancak yüzyüze satıştan ve promosyonlardan farklı olan uygulamalardır
(Buttle, 2009, s.244).
Mağazaların yerleşim planları, raf düzeni, özel sergilemeler, vitrin tasarımları teşhir
tanzime örnek olarak verilebilir. Birbiriyle ilintili ürünlerin yan yana sergilenmesi durumunda
biri diğerinin satışlarını arttırabilir. Raflarda ürünlerin çok aşağıda ya da çok yukarda değil de
göz hizasında sergilenmesi de satışlarda olumlu etki yaratabilir.
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12.4. Müşteri Kazanımı Programlarında Temel Başarı Göstergeleri
Müşteri kazanımı programlarının başarıya ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesinde
uygulamacılar üç temel ölçütü esas alırlar (Buttle, 2009, s.248).
1.

Kaç adet yeni müşteri kazanıldı?

2.

Kazanılan müşteri başına maliyet nedir?

3.

Kazanılan müşterinin değeri nedir?

İdeal olan, çok sayıda değerli müşteri yaratan ve maliyeti düşük bir programa sahip
olmaktır. Bazı müşteri kazanma programları yüklü miktarda sermaye yatırımı gerektirir ve
pazarlama harcamaları da yüksek olabilir. Örneğin, bir süpermarket coğrafi kapsamını
genişletmek için yeni mağazalar açabilir, finansal hizmetler sunan bir kuruluş bilgi işlem
altyapısına yatırım yaparak internet tabanlı bir kanal oluşturabilir. Otomotiv parçaları üreten
bir üretici potansiyel müşterilere yakın bir yerde yeni bir fabrika açabilir (Buttle, 2009, s.248).
Müşterilerin referans niteliğindeki tavsiyeleri yeni müşteri kazanmada son derece
maliyet etkin bir yöntemdir. Bu yöntemde operasyonel maliyetler oldukça düşük olmakla
birlikte kazanılan yeni müşterilerin sayısı kısıtlı olabilir. Ancak bu yöntemle elde edilen
müşterilerin hem sadakatleri hem de harcama düzeyleri daha yüksek olur. Reklamla pek çok
potansiyel müşteriye ulaşılabilir ancak bu potansiyel müşterilerin ilk kez satın alacak
müşterilere dönüşme oranları oldukça düşük olabilir. Bu nedenle değerleri de düşük olacaktır.
Özellikle de reklamın hedefi kitlesi doğru belirlenmediğinde bu tür sonuçlarla daha çok
karşılaşılır. Satış promosyonları sayesinde kazanılan müşterilerin indirim duyarlılıklarının
yüksek olması muhtemeldir. Bu durumda bu müşterilerin ömürleri de kısa olabilir. Bu yolla
kazanılan müşteriler daha iyi bir fırsat yakaladıkları anda diğer alternatiflere yönelebilirler
(Buttle, 2009, s.249).
Firmalar farklı kanallardan müşteri kazanmanın nispi maliyetlerini yatırımı yapmadan
önce karşılaştırmalıdırlar. Müşteri kazanma maliyetleri müşteri ile ilişki süresince bir daha
katlanılmak zorunda kalınmayacak olan tek seferlik maliyettir. Müşteri kazanmada maliyet
kalemleri, potansiyel müşterileri bulmak için katlanılan maliyetler, reklam maliyetleri,
satışçılara ödenen komisyonlar, yardımcı materyallerin maliyetleri, satış promosyonlarının
maliyeti, fiziksel araçların maliyeti (kredi kartı gibi) ve veritabanı maliyetleridir. Pek çok satış
yöneticisi satışçılarını yeni müşteriler bulması için teşvik eder. Bu teşvikler nakdi olabileceği
gibi mal verme, hediye veya diğer türde olabilir ve bunlar da müşteri kazanma maliyetlerini
oluşturur (Buttle, 2009, s.249).

12.5. Müşteriye Doğru Teklifi Yapmak
Müşteri kazanmada doğru müşterileri hedeflemek kadar önemli olan diğer bir konuda
müşterilere doğru teklifle gidebilmektir. Bazı sektörlerde müşteri kazanmak için sunulan giriş
düzeyindeki ürünler çoğu zaman aynıdır. Sigorta şirketleri, yeni müşteri kazanmak için
otomobil sigortası olan kaskodan yararlanırlar. Sigorta her yıl yenilenmesi gerektiğinden
tekrarlayan satın almalar gerçekleşir. Kaskoda genellikle sigorta primleri oldukça indirimli
olur ve sigortacı neredeyse hiç kar etmez ancak bu ürün sayesinde sigorta işletmesi en az bir
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yıl boyunca müşterisine diğer sigorta ürünlerini (konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık
sigortası gibi) çapraz satış yoluyla satma imkânı elde eder. Otomobil sigortasında müşteri
kayıp oranı % 50’ye kadar çıkabilmektedir ve müşterilerin ömrü ortalama iki yıldır. Bu süre
boyunca sigortacıların pek çok çapraz satış yapması zorunludur (Buttle, 2009, s.250).
Bankalar, mevduat hesaplarına nispeten yüksek faiz vererek veya kredi kartı kullanım
ücretlerini oldukça düşük tutarak yeni müşteriler kazanırlar ve müşterilerine bankanın diğer
ürünlerini çapraz satarak kar elde ederler. Süpermarketler, sık satın alınan ve talebi yüksek
ürünleri, ekmek gibi, düşük fiyattan satarak mağaza trafiğini arttırırlar (Buttle, 2009, s.250).

12.6. Müşteri Kazanmada Yararlanılabilecek Operasyonel MİY
Araçları
MİY yazılımları, müşteri kazanma sürecinde yardımcı olacak pek çok araç sunarlar.
Satış süreci yönetimi, kampanya yönetimi ve olay temelli pazarlama bunlara örnek olarak
verilebilir (Buttle, 2009, s.250).

12.6.1. Satış Süreci Yönetimi
Satış gücü otomasyonu yazılımları B2B pazardaki işletmelere satış süreçlerini
yönetme konusunda yardımcı olur. Satış süreci potansiyel müşterileri bulma, potansiyel
müşteriler arasından kalifiye olanları seçme, müşterileri doğru satışçılara atama ve potansiyel
müşterilerin müşteriye dönüşüp dönüşmediğinin izlenmesi gibi pek çok alt süreci olan bir
süreçtir. Bu sürecin etkin ve verimli şekilde yönetilmesi gerekir. Satış süreci yönetimi
yazılımları, satışçıların müşterileri ile etkileşimlerini müşterinin özelliklerine, müşteri
firmanın büyüklüğüne ve müşterinin kalifiye olma derecesine göre özelleştirmelerine olanak
sağlar (Buttle, 2009, s.251).

12.6.2. Kampanya Yönetimi
Kampanya yönetimi yazılımları B2C pazardaki işletmelerin yeni müşteri kazanımı
sürecinde yararlandıkları araçlardandır. Kampanya yöneticileri, MİY teknolojilerinin
desteğiyle kampanyalar tasarlar, yönetir ve sonuçlarını değerlendirirler. Bu tip kampanyalar
kimi zaman çoklu medya kullanımına dayanan doğrudan posta, e-posta, faks, telefon ve kısa
mesajlaşma servislerinin bir arada kullanıldığı kampanyalar şeklinde olabilir. MİY
teknolojileri, potansiyel hedef müşterileri seçme ve gruplandırma, iletişimde olunan
müşterileri izleme, kampanya sonuçlarını ölçme ve sonuçlardan yola çıkarak gelecekte daha
etkin ve verimli kampanyalar düzenlemeye yol gösterir (Buttle, 2009, s.251).
Kampanya yönetimi yazılımlarının ortak bir özelliği de deney yapmaya imkân
tanımalarıdır. Mevcut müşteri veritabanında kayıtlı müşterin alt grupları üzerinde deneyler
yapılabilir. Örneğin, yenilik-sıklık-parasal değer (recency, frequency-monetary value)
matrisinin farklı hücrelerinde yer alan müşterilere farklı öneriler sunulabilir. Böylece farklı
müşteri gruplarının satın alma eğilimleri anlaşılabilir. Örneğin, deneyin sonuçları sağlık ve
güzellik ürünlerinde oluşturulmuş bantlanmış paket fiyatlı ürünlere 15-25 yaş arası bayanların
daha fazla tepki verdiğini ortaya koyarsa, firma bu profille örtüşen diğer müşterilere de ulaşır
veya yeni listeler satın alarak kampanyasında bu grupları hedefleyebilir (Buttle, 2009, s.251).
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12.6.3. Olay Temelli Pazarlama
Yeni müşteri kazanmada yararlanılabilecek diğer bir araç da olay temelli
pazarlamadır. Olay temelli pazarlama işletmelere, satışa dönme olasılığı yüksek müşterilerine
doğru zamanda yaklaşma fırsatı sunar. Perakende bankacılıkta müşterinin vadesiz mevduat
hesabına yüklü miktarda para yatırması gibi bir olay bankanın yatırım uzmanını harekete
geçirebilir. Banka müşterisinin isminde meydana gelen bir değişiklik finansal planlama
bölümünü tetikleyebilir. Müşterinin kredi kartı faiz oranlarını soran bir arama yapması
müşterileri elde tutmadan sorumlu uzmanın müşteriyi geri aramasını sağlayabilir (Buttle,
2009, s.251).
B2C pazardaki pek çok işletme satın almayı yaşam döngüsündeki evre ile
ilişkilendirir. Örneğin, finans kuruluşları ev kredisinde yeni evlenenleri veya çocukları evden
ayrılmış olan çiftleri hedefler; Giyim perakendecileri markalı moda giysilerde çalışan bekar
hanımları, bebek giysilerinde yeni anne olanları hedefler. Satın alma, yaşam evresindeki
aşamalar ile ilişkilendirildiğinde müşteri kazanmaya yönelik çabaların başarıya ulaşma
ihtimali artar (Buttle, 2009, s.251).
Halkı ilgilendiren gelişmeler, faiz oranlarının düşmesi, vergi hukukunda değişiklik
olması, hava koşulları, rakiplerdeki değişiklikler, rakibin yeni ürün lansmanı yapması gibi pek
çok durum olay temelli pazarlama için birer fırsattır. Örneğin, basında yeni bir grip salgınının
kapıda olduğu şeklinde bir haberin yer almasının akabinde bir sigorta firmasının yeni bir
sağlık sigortası kampanyası başlatabilir (Buttle, 2009, s.252).

12.7. Yeni Müşteri Kazanmada Analitik MİY’in Rolü
Yukarıda değinilen operasyonel MİY araçları vasıtasıyla doğru teklifin doğru
müşteriye doğru zamanda doğru kanaldan yapılmasını garanti etmek operasyonel MİY’in
doğru analitik verilerle desteklenmesine bağlıdır. Müşteri kazanımına yol göstermesi için
mevcut müşteri veritabanları zaman zaman sorgulanır. Süpermarketler, müşterilerin alışveriş
sepetlerinde neler olduğuna dair içgörü elde edebilmek için işlemsel verilerini incelerler.
Örneğin, dondurulmuş elmalı turta alan müşterilerin% 60’ının muhallebi de aldığı ortaya
çıkarsa geriye kalan % 40’ın benzer bir öneride bulunmaya değer olduğu düşünülebilir
(Buttle, 2009, s.252).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1.
veriniz.

Tüketici olarak, bir işletme için yeni müşteri olduğunuz durumlara örnek

2.
B2B ve B2C pazarda, işletmelerin yeni müşteri kazanmaya yönelik
faaliyetlerini olumlu ve olumsuz yönleri açısından birbiri ile kıyaslayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler yönetecekleri varlıklarından biri olan müşterilerine önce sahip olmak yani
onları kazanmak durumundadırlar (Özmen, 2008 s. 75). Müşteri kazanımı tüm işletmeler için
çok önemlidir. Çünkü müşteri tutma oranı en yüksek olan ve bu alandaki stratejileri en
başarılı olanlar bile müşteri kaybı yaşarlar. İşletmelerin yeni müşteriler kazanma süreçleri ne
kadar etkin olursa, müşteri tutma amaçlı yapacakları çalışmaları da o kadar etkin olacaktır.
Yeni müşteri kazanma aşaması özellikle yeni ürün lansmanlarında ve yeni bir iş
kurulması gibi durumlarda en önemli amaçtır. Büyüme hedefleyen küçük işletmeler için de
müşteri kazanımı en az müşterileri elde tutmak kadar önemlidir.
Bir müşteriyi yeni yapan iki durum vardır:Bir ürün kategorisi için yeni olan müşteriler
ve İşletme için yeni olan müşteriler. Portföyden satın alma ve stratejik olarak tedarikçi
değiştirme, İşletme için yeni olan müşterilerle ilgili özel durumlardır.
B2B ve B2C pazarda yeni müşteri kazanmanın yöntemleri farklıdır.
Müşteri kazanımı programlarının başarıya ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesinde
dikkate alınan üç temel ölçüt: Kaç adet yeni müşteri kazanıldı?, Kazanılan müşteri başına
maliyet nedir? ve Kazanılan müşterinin değeri nedir? Sorularının yanıtlarıdır.
Müşteri kazanmada doğru müşterileri hedeflemek kadar önemli olan diğer bir konuda
müşterilere doğru teklifle gidebilmektir.
Analitik ve Operasyonel MİY yeni müşteri kazanımına yönelik araçlar sunarlar.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi B2C pazarında müşteri kaybı yaşanmasının nedenlerinden değildir?

a.

Müşterinin yaşlanması

b.

Aile yaşam döngüsündeki değişiklikler

c.

Müşteride mali değişiklikler

d.

Müşterinin ölmesi

e.

Müşterinin ürüne verdiği değerin artması

2.

Hangisi B2B pazarında müşteri kaybı yaşanmasının nedenlerinden değildir?

a.

Müşteriyi rakiplere kaptırma

b.

Müşterinin ihtiyacının bitmesi

c.

Müşterinin ticareti bırakması

d.

Müşterinin borçlarının artması

e.

Müşterinin üretimi bırakması

3.
değildir?

Hangisi yeni müşteri kazanma planının cevaplaması gereken sorulardan

a.

Hangi olası (potansiyel yeni müşteriler) müşteriler hedeflenmeli?

b.

Potansiyel müşterilere nasıl yaklaşılmalı?

c.

Müşterilere ne sunulmalı?

d.

Hedef kim olmalı?

e.

Müşteriler nasıl elde tutulmalı?

4.

Hangisi aday müşterilerin niteliklerini belirlemeye çalışan sorulardan değildir?

a.

Aday müşterinin işletmenin sunduğu ürünlere ihtiyacı var mıdır?

b.

Aday müşterinin satın almasını destekleyenler var mı?

c.

Aday müşterinin işletmenin ürünlerine sahip olmak için ödeme gücü var mıdır?

d.

Aday müşterinin satınalma yetkisi var mıdır?

e.

Aday müşterinin satın alacak parası var mı?
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5.

Hangisi potansiyel müşterilere ulaşmayı sağlayacak kaynaklardan değildir?

a.

Dağıtım kanalları

b.

Memnun müşteriler

c.

İşletmenin iletişim ağı

d.

Tutundurma çalışmaları

e.

Websiteleri

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Uzun zamandır varlık gösteren ve iyi yönetilen işletmelerde müşteri
portföyünde kayıplar yaşanmaz.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Müşteri kazanımı aşamasında işletmeler ürün dışı bazı maliyetlere katlanmak
zorunda kalabilirler
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Müşteri kazanımı sürecini giriş aşaması ve çıkış aşaması olarak iki aşama
şeklinde incelemek mümkündür.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Gelişmiş ülkelerde, gıda perakendeciliğinde pazara yeni giren işletmelerin tek
şansı rakiplerden müşteri çalmaktır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.

Tüketici pazarında müşteri kazanma çabaları endüstriyel pazarlara benzerdir.

a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)e, 4)b, 5)a, 6)b, 7)a, 8)b, 9)a, 10)b
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13. MÜŞTERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜRECİ: MÜŞTERİ ELDE TUTMA
VE BÜYÜTME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.

Müşteri Yaşam Döngüsü Süreci: Müşteri Elde Tutma ve Büyütme

13.1. Müşteriyi Elde Tutma
13.1.1. Müşterileri Elde Tutma Mı Müşteri Değerini Koruma Mı Daha Önemli?
13.1.2. Müşteri Tutmanın Yararları
13.1.3. Müşteri Tutma Modelleri
13.1.3.1.

Müşterileri Hoşnut Etme (Yüksek Memnuniyet)

13.1.3.2.

Algılanan Müşteri Değerini Arttırma

13.1.3.2.1.

Sadakat (Sıklık) Planları

13.1.3.2.2.

Müşteri Kulüpleri

13.2. Müşterileri Büyütme (Derinleştirme)
13.2.1. Çapraz Satış
13.2.2. Üst satış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Müşterileri elde tutma mı müşteri değerini koruma mı daha önemlidir?

2.

Müşterileri elde tutabilmek için neler yapılabilir?

3.

Çapraz satış ve üst satış ne anlama gelir?

241

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Müşterileri elde tutma ve
büyütmek yani müşterilerin
sadakatina kazanmak ve
müşterilerin işletmeye olan
değerini arttırmak için neler
yapılması gerektiğine
değinilecektir.

Kazanım

Müşteri tutma, müşteri
tutmanın yararları, müşteri
tutma modelleri,
müşterilerin değerini
arttırmada çapraz satışın
ve üst satışın rolü
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Müşteri tutma

•

Müşteri tutma modelleri

•

Sadakat planları

•

Müşteri kulüpleri

•

Algılanan değer

•

Çapraz satış

•

Üst satış

243

Giriş
Müşteri yaşam döngüsü sürecinin diğer aşamaları olan, müşteri seçimi ve müşteri
kazanma aşamalarına önceki bölümlerde değinilmişti. Bu bölümde müşterileri elde tutma ve
büyütme diğer bir ifadeyle müşterilerin potansiyellerinin arttırılması konuları üzerinde
durulacaktır.
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13. Müşteri Yaşam Döngüsü Süreci: Müşteri Elde Tutma ve Büyütme
Müşteriyi elde tutma stratejisi, işletme için değerli müşterilerin büyük bölümünü,
müşteri kayıp oranlarını (churn rate) azaltmak suretiyle firmada tutmayı amaçlar. Müşterileri
geliştirme (büyütme) stratejisi ise firmanın halihazırda var olan müşterilerinin işletme için
değerinin arttırılmasını amaçlar. Önceki bölümde açıklanan müşteri kazanımı potansiyel
müşterilerin bir kısmına odaklanırken elde tutma ve geliştirme de mevcut müşterilerin bir
kısmına odaklanır. Tüm müşterilere değil de bir kısmına odaklanmadaki amaç ise tüm
müşterilerin elde tutmaya değer olmamaları ve tümünün geliştirilme potansiyeli
taşımamasıdır. Müşteriyi elde tutma stratejisi çerçevesinde cevaplanması gereken sorulardan
bazıları aşağıda sıralanmıştır (Buttle, 2009, s.257).:
•

Hangi müşteriler elde tutulmalıdır?

•

Müşterileri elde tutabilmek için hangi stratejiler izlenmelidir?

•

Müşteri elde tutma performansı nasıl ölçülecektir?

Bu soruları dikkatle ele alabilmek için ayrıntılı bir müşteri elde tutma programı
geliştirilmelidir. Bununla birlikte pratikte işletmelerin çoğunluğu, zaman, enerji ve
kaynaklarının büyük bölümünü yeni işlere veya yeni müşterilere yatırmaktadır (Weinstein,
2002; Buttle, 2009, s.257).

13.1. Müşteriyi Elde Tutma
Müşteriyi elde tutma, müşterilerle olan ticari ilişkilerin uzun vadede kesintisiz
sürdürülmesidir. Müşteri tutma, müşteri kaybının aynadaki yansıması gibidir. Yüksek müşteri
tutma oranı, düşük müşteri kaybı demektir. Tanımlanacak olursa, müşteri tutma, finansal
dönemin sonunda firma ile iş yapan müşterilerin sayısını gösterir ve dönemin başında var olan
aktif müşterilerin yüzdesi olarak ifade edilir (Dawkins ve Reichheld, 1990; Buttle, 2009, s.
258).
Müşteri tutma oranını ölçebilmek için tanımda ifade edilen dönem başı ve dönem sonu
arasındaki süre aralığının 1 yıl olması gibi bir koşul yoktur. Bu süre aralığının ne olacağı
müşterinin tekrar satınalma döngüsüne bağlıdır. Örneğin, araç sigortası ve dergi abonelikleri
yıllık bazda satın alınır. Diğer taraftan yer seramiği ve ses sistemleri için bu şekilde
satınalmayı her yıl tekrarlama durumundan söz edilemez. Bir ses sisteminin 4 yılda bir
yenilendiği varsayılırsa müşteri tutma oranının yıllık bazda değil 4 yıllık süreyi kapsayarak
ölçülmesi daha doğru olur. Müşteri tutmanın ölçümündeki bir diğer karmaşa yaratan unsur ise
her biri farklı tekrar satınalma döngüsüne sahip bir dizi ürün ve hizmet satmalarıdır. Örneğin
otomobil satıcıları aynı zamanda yedek parça ve servis hizmeti de satarlar. Otomobil, yedek
parça ve servis hizmetinin tekrar satın alınma döngüleri birbirinden farklıdır bu nedenle de
müşteri tutma konusuna bütünsel yaklaşmak zordur (Buttle, 2009, s. 258).
Müşteriler ile ilgili bilgilerin farklı farklı veritabanlarında tutulması durumunda
müşteri kaybı yaşanıp yaşanmadığını anlamak zorlaşmaktadır. Müşteri tutma oranının tüm
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müşterilerin toplam değerlerinin veya ortalama değerinin esas alınarak hesaplanması
durumunda gerçek müşteri tutma ve müşteri kaybı değerleri maskelenebilir. Bunun nedeni de
her müşterinin satış, hizmet sunma maliyeti ve satınalma davranışları bakımından farklılık
göstermesidir. Bir işletmenin toplam gelirlerinin büyük kısmının az sayıda müşteri tarafından
sağlanması olağan bir durumdur. Bir işletmenin 100 müşterisi varsa ve bir yıl içinde bu
müşterilerden 10 tanesi kaybedilmiş ise ham müşteri kaybı oranı % 10’dur. Ancak bu
kaybedilen müşteriler işletmenin satışlarının % 25’inin yapıldığı müşteriler ise o zaman
gerçek müşteri kaybı oranı kaç olacaktır? Hesaplama yapılırken karlılığın dikkate alınması
durumunda ise hesaplama daha da karmaşıklaşmaktadır. Kaybedilen % 10’luk müşteri kesimi
işletmenin karının % 50’lik kısmını sağlayan müşteriler ise gerçek müşteri kaybı % 50 olarak
mı düşünülmelidir? (Buttle, 2009, s. 259).
Tam tersi durumda yani kaybedilen % 10’luk müşteri kesiminin sağladıkları satış
geliri ve kar bakımından diğer uçta yer alan müşteriler olmaları durumunda ne olacaktır?
Diğer bir ifadeyle bu müşteriler düşük miktarlı alım yapan ve hizmet sunma maliyeti yüksek
olan müşteriler ise ne olacaktır? Örneğin, satışların sadece % 5’lik kısmının yapıldığı ve
karlılıkları negatif olan müşteriler ise bu müşterilerin kaybedilmesi işletmenin karlılığının
artmasını sağlayabilir mi? Bu sorunun cevabı evet olduğunda (ki olabilir) ortaya çıkacak olan
tablo şöyle olacaktır: İşletme müşterilerinin % 90’ını korumuş (% 10’unu kaybetmiş)
olmasına rağmen satışlarının % 95’ini korumuş ve karlılığını da % 105 oranında korumuştur.
Bu tip bir problemin çözümü müşteri tutma oranının hesaplanmasında 3 ayrı ölçüm
yapılmasıdır (Buttle, 2009, s. 259).
o
Ham müşteri tutma oranı: Ticari dönemin sonunda işletmenin sahip olduğu
müşterilerin sayısını gösterir. Ticari dönemin başında sahip olunan aktif müşterilerin yüzdesi
olarak ifade edilir.
o
Satışlara göre düzeltilmiş tutma oranı: İşletmenin koruduğu müşterilere
yaptığı satışların değerini gösterir. Ticari dönemin başında aktif olan tüm müşterilere yapılan
satışların değerinin yüzdesi olarak ifade edilir.
o
Kara göre düzeltilmiş tutma oranı: İşletmenin koruduğu müşterilerden elde
ettiği karı gösterir. Ticari dönemin başında aktif olan tüm müşterilerden elde edilen karın
yüzdesi olarak ifade edilir.
Ham müşteri tutma oranının yüksek olması her zaman işletmenin müşteri tutma
performansının yüksek olduğunu göstermez. Bunun da nedeni müşteri kaybının farklı müşteri
gruplarında farklılık göstermesidir. Yeni kazanılmış müşterilerde kayıp oranı kıdemli ve uzun
dönemli müşterilere kıyasla daha yüksek olma eğilimi gösterir. Zaman geçtikçe, alıcı ve
satıcının birbirlerine verdikleri taahhütleri arttıkça güven de artar ve ilişkiyi bitirmek gitgide
zorlaşır (Reichheld, 1996; Buttle 2007, s.259).
Satışlara göre düzeltilmiş müşteri tutma oranının yüksek olması durumunda da bazı
değerlendirmeyi dikkatli yapmak gerekir. Örneğin ofis ekipmanı satın alan ve işleri hızla
büyüyen bir müşterinin geçen yıl toplamda 30 bilgisayar satın aldığını ve bu alımın 20
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tanesini de A firmasından yaptığını varsayalım. Aynı müşterinin bu yıl toplamda 50 bilgisayar
satın aldığını ve bu alımın 30 tanesini yine A firmasından yaptığını varsayalım. Bu durumda
A firması müşterisinin değerini % 50 arttırmış olmaktadır ( geçen yıl 20 bilgisayar satarken
bu yıl 30 bilgisayar sattığı için) ki bu üstün bir başarı olarak görülebilir. Ancak nispi olarak
değerlendirildiğinde müşterinin A firmasına ayırdığı pay azalmıştır yani A’nın müşteri payı %
67 (20/30)’den % 60 (30/50)’a düşmüştür. Bu durumda A firması bu müşteriyi nasıl
değerlendirmelidir? Bu müşteri, ham müşteri tutma değerine göre korunmuş ve mutlak değeri
artmış ancak nispi değeri azalmış bir müşteridir. Benzer durum, mevduat hesabındaki paranın
büyük çoğunluğunu daha yüksek faiz almak için başka bankaya yatıran ancak önceki
bankadaki hesabını da kapatmayan perakende banka müşterileri için de geçerlidir. Bu tip bir
müşteri teknik olarak aktif müşteri olmakla birlikte banka için daha az değerli müşteri
konumundadır (Buttle, 2009, s.260).

13.1.1. Müşterileri Elde Tutma mı Müşteri Değerini Koruma mı Daha
Önemli?
Bu tartışmalı durumların ortaya çıkardığı sonuç, işletmelerin yüksek değer sağlayan
müşterilere odaklanmalarının gerekli olduğudur. Diğer bir ifade ile müşteri tutmaya
odaklanmak yerine cüzdan payının korunmasına odaklanmak daha doğrudur. Örneğin,
bankacılık sektöründe müşterileri elde tutmaktan ziyade müşterilerin harcamalarının başka
bankalara kaymasını önlemek daha önemlidir. Çünkü banka müşterileri bankayı terk
etmemekte ancak satın alma davranışlarını değiştirmektedir. Bu nedenle de banka için kayıp
oranına kıyasla müşteri değerinde büyük oynamalar meydana gelmektedir. Müşterilerin satın
alımlarını birden fazla tedarikçiden yaptığı diğer bir ifadeyle alımlarını farklı tedarikçilere
paylaştırmaları durumunda (portföy satınalma) müşteri tutmadan ziyade müşterilerin satın
alımlarında başka firmalara daha fazla pay ayırmalarının önüne geçmek daha önemlidir
(Buttle, 2009, s.260).

13.1.2. Müşteri Tutmanın Yararları
Müşterinin kıdemi arttıkça satınalımları da artar: Zaman geçtikçe,
müşteriler tedarikçilerini daha iyi tanırlar. Tarafların ilişkiden duydukları memnuniyet ve
güven artarken risk ve belirsizlik azalır. Bu sayede müşteriler harcamalarının büyük
çoğunluğunu güvendikleri, memnun oldukları ve emin oldukları tedarikçilerine yönlendirirler.
Tedarikçiler de müşterileri ile zaman içinde daha yakın ilişki kurdukça bu müşterilerine daha
fazla çapraz satış yapma imkânı bulurlar (Buttle, 2009, s. 261).
Müşteri yönetim maliyetleri zaman içinde azalır: Müşteri kazanma
sürecinde ilişki başlatma maliyeti oldukça yüksek olabilir. İlişki başladıktan sonra bu
maliyetleri karşılayacak yeterli karı elde etmek birkaç yılı bulabilir. Örneğin bankacılık
sektöründe yeni müşteri kazanma maliyetlerinin karşılanmasının 6 yılı bulduğu
söylenmektedir (Murphy, 1996; Buttle, 2009, s. 261). B2B pazarda, var olan bir ilişkiyi
sürdürme maliyeti örneğin satış ve hizmet sunma maliyetleri yeni müşteri kazanma maliyetine
göre daha azdır. Bu nedenle de müşterinin ilişkide kalma süresi uzadıkça (kıdemi arttıkça) her
geçen dönemde müşterinin karlılığı da büyük olasılıkla artar. İlişkinin tarafları zaman içinde
yakınlaştıkça ilişkiyi sürdürme maliyetleri önemli oranda azalır hatta sıfırlanır. B2C pazarda
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özellikle de perakendecilikte müşteri kazanma maliyetinin müşteri tutmadan daha maliyetli
olduğunu söylemek zordur öünkü müşteri kazanma maliyetlerini hesaplamak çok
zordur(Buttle, 2009, s. 261).
Olumlu müşteri referanslar artar: Harcamalarının büyük kısmını gönüllü
olarak belli bir tedarikçiye yönlendiren müşterilerin böyle yapmayan müşterilere kıyasla daha
memnun müşteriler olduğu söylenebilir. Memnun müşterilerin daha fazla ağızdan ağza
olumlu iletişimde bulunmaları ve diğer kişilerin inançlarını, hissiyatlarını ve davranışlarını
etkilemeleri daha muhtemeldir. Araştırmalar yoğun kullanıcıların daha fazla tavsiyede
bulunan müşteriler olduğunu göstermektedir. Örneğin, online kanaldan bir kez giyim
alışverişi yapmış müşteriler 3 kişiye taysiye verirken 10 satın almadan sonra 7 kişiye
tavsiyede bulundukları gözlemlenmiştir. Tüketici elektroniği ürünlerini bir kez satın almış bir
müşteri 4 kişiye tavsiyede bulunurken 10 kez satın almış bir müşteri 13 kişiye tavsiyede
bulunmaktadır (Buttle, 2009, s. 261). Bununla birlikte yeni kazanılmış müşteriler yüksek
ilgileri nedeniyle alışverişleri alışkanlığa dönüşmüş uzun dönemli müşterilere kıyasla daha
etkili tavsiyelerde bulunabilirler (East and Hammond, 2000; Buttle, 2009, s.261).
Yüksek fiyat ödemeye razı olma artar: İlişkiden memnun olan müşteriler
tedarikçilerini ödüllendirmek için yüksek fiyata razı olurlar. Çünkü bu müşterilere kendilerini
değerli hissettiren unsur sadece fiyat değildir. Ayrıca bu müşteriler rakiplerden gelen daha
uygun fiyatlı tekliflere de daha az ilgi gösterme eğiliminde olurlar (Buttle, 2009, s.262).
Yukarıda değinilen faydalar nedeniyle elde tutulmuş müşteriler yeni kazanılmış
müşterilere kıyasla genellikle daha karlıdırlar. Dawkins ve Reichheld (1990), kredi kartı,
sigortacılıkta broker hizmetleri, araç bakım servisi gibi sektörlerde müşteri tutma oranındaki
% 5’lik bir artışın müşterilerin net bugünkü değerinde % 25 ila % 95 artış sağlayacağını ifade
etmektedirler. Özetle, müşteri tutma, müşterilerin yaşam boyu değerini yukarı çekmektedir
(Buttle, 2009, s.262).

13.1.3. Müşteri Tutma Modelleri
Müşterileri elde tutmak için işletmeler müşterileri üzerindeki etkileri pozitif ve negatif
olacak şekilde yaklaşımlar izleyebilirler. Müşteri tutmaya yönelik negatif strateji izleyen
işletmeler, ilişkide oldukları müşteriler ilişkiden ayrılmak istediğinde müşterilerini yüksek
çıkış bedelleri, yüksek değiştirme maliyetleri ve cezai yaptırımlar gibi ödemelerle
cezalandırarak müşterilerini ilişkiden ayrılma konusunda caydırmaya çalışırlar. Müşteri
tutmaya yönelik pozitif strateji izleyen işletmeler ise ilişkide kalmayı sürdüren müşterilerini
ödüllendirme suretiyle müşterilerini daha uzun süre elde tutmaya çalışırlar (Buttle, 2009,
s.263).
Negatif müşteri tutma stratejisi izlemenin bazı dezavantajları vardır. Örneğin yüksek
değiştirme maliyeti nedeni ile zorunlu olarak ilişkiyi sürdüren müşteriler kendilerini tuzağa
düşmüş hissederlerse hem olumsuz ağızdan ağza iletişimde bulunurlar hem de kendilerine
yansıtılan cezai yaptırımlardan kaçınmak için sık sık işletmeyi ararlar ve yönetimin çok fazla
zamanını alırlar. Söz konusu işletme ile gelecekte daha fazla iş yapma ihtimalleri de ortadan
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kalkar (Buttle, 2009, s.263). Bu durumun alternatifi ise işletmenin müşterilerini bir takım
şartlar ve koşullara uymaya mecbur etmemeleridir. Müşterinin stratejik açıdan önemli olduğu
zamanlarda bu seçenek çok daha yararlı olacaktır (Buttle, 2009, s.263). Aşağıda pozitif
müşteri tutma stratejisi kapsamında kullanılabilecek müşteri tutma modellerine değinilmiştir.

13.1.3.1. Müşterileri Hoşnut Etme(Yüksek Memnuniyet)
Müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri anlaşılamadığında ve karşılanamadığında uzun
vadeli ilişkiler geliştirmek oldukça zordur. İşletmeler için modern müşteri yönetiminin ön
koşulu müşterilerini anlamak ve onları memnun edebilmek ve uzun vadeli elde tutabilmek
için gerekli kaynakları bulmak ve müşterilerin hizmetine sunmaktır. Bu nedenle MİY,
müşterilerle ilgili detaylı bilgi sahibi olma temeline dayanır (Buttle, 2009, s.264).
Müşterileri hoşnut etme veya müşterilere beklentisinden daha fazlasını sunma,
müşteriyi memnun etmenin ötesinde bir anlam taşır. Ancak bu sınıfının en iyisi olma
anlamına da gelmez. Müşteriyi memnun etmek için genellikle ne gerektiğinin ve müşteriyi
şaşırtarak hoşnut etmek için neler yapılabileceğinin farkında olmakla ilgilidir. İşletme
müşterisinin temel beklentilerini anlayamazsa müşterisini hoşnut etmek için gerekli stratejiyi
de kuramaz. Müşteriyi hoşnut etmek için sürekli çabalamak işletmenin ilişkiye ne kadar değer
verdiğini gösterir. İşletmenin ilişki boyunca müşteri beklentilerinin üstüne çıkma yönündeki
taahhüdü güveni besler ve güven de ilişkinin ömrünü uzatır (Buttle, 2009, s.264).
Müşteride, işletme ile iş yaptığı süre içinde beklentilerinin üzerinde bir deneyim
yaşadığı şeklinde bir algı oluşursa müşterinin hoşnut edildiği söylenebilir. Matematiksel
olarak formüle edildiğinde:
Yüksek Müşteri Memnuniyeti = Algı>Beklenti
Bu formüle göre, müşteriyi hoşnut edebilmek için ya beklentileri ya da performansı
yönetmek gerekir. Hemen hemen her ticari ilişkide müşterilerin beklentileri algılarından daha
yüksektir. Diğer bir ifadeyle müşteriler memnun olmamak için her zaman bir sebep
bulabilirler. Bu durum karşısında işletmelerin müşteri beklentilerini yönetme ve beklentileri
sunabilecekleri seviyeye çekme gibi girişimlerinin olabileceği düşünülebilir. Ancak diğer
taraftan rakipler müşteri beklentilerini karşılayabilmek için performanslarını arttırmaya
odaklanacaklardır. Eğer işletme beklentileri düşürme stratejisi izlerse müşterilerini daha iyi
performans için çabalayan rakibine kaptırır. İşletme özellikle de müşteri için çok önemli olan
noktalardaki beklentileri karşılayamıyorsa böyle bir sonuç daha da muhtemeldir (Buttle, 2009,
s.264).

13.1.3.2. Algılanan Müşteri Değerini Arttırma
Müşterileri elde tutmaya yönelik diğer bir positif strateji de müşterinin algıladığı
değeri arttırmaktır. İşletmeler müşterileri için nasıl daha fazla değer yaratabileceklerinin
yollarını ararlar. İdeal olan ise işletme için ek maliyetlere sebep olmaksızın daha fazla değer
yaratabilmektir. Algılanan müşteri değerini arttırma amacıyla uygulanabilecek programlar
(Buttle, 2009, s.267):
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•

Sadakat (sıklık) planları

•

Müşteri kulüpleri

13.1.3.2.1. Sadakat (Sıklık) Planları
Sadakat planları, müşterileri, müşteri olmaya devam ettikleri için ödüllendirir. Bir
sadakat programı, müşterilerin kümülatif satın alımlarını dikkate alarak onları anında veya
sonrasında ödüllendirmeye dayanan bir plandır. Müşteri ne kadar çok harcarsa ödülü de o
kadar yüksek olur. Günümüzde MİY’nin etkisiyle geliştirilen sadakat planlarının temeli sık
uçuş (frequent flyer program) programlarına dayanır. Havayolları, sabit maliyeti yüksek
işletmelerdir. Uçağın doluluk oranının %25 veya % 95 olması maliyetleri çok değiştirmez.
Boş koltukları doldurmanın maliyetler üzerinde az ama gelecekteki talep açısından oldukça
olumlu etki yapacağını Amerikalılar keşfetmişlerdir. Ardından da sık uçan müşterilerini tespit
etmiş ve onlara bedava uçuş ödülleri verecek bir sistem kurmuşlardır. Bu temel model,
havayollarından sonra oteller, restoranlar, perakendeciler, araç kiralama, akaryakıt
istasyonları, kitapçılar gibi pek çok B2C sektörde uygulanmaya başlamıştır. Daha sonra da
B2B pazardaki işletmeler uzun dönemli müşterilerinin sadakatini ödüllendirmek için bu tip
planlar geliştirmeye başlamışlardır (Buttle, 2009, s.267).
Sadakat planlarının eleştirilen noktaları ise maliyetlerine ve etkinliklerine ilişkindir.
Bir sadakat planı oluşturmanın ve yönetmenin maliyeti çok yüksek olabilir. Operasyonel
maliyetler açısından bakıldığında perakende sektöründeki planlarda müşterinin ödüllendirme
biçimi genelde satın alımlarının yaklaşık %1’inin nakit indirimi olarak iade edilmesidir. Bu
durumda da % 5 kar eden bir perakendecinin karının % 20’si ya da beşte biri bu
ödüllendirmelere fon sağlamaya gitmektedir. Ayrıca, bu tip planları desteklemek için
teknoloji yatırımına, duyurulması, tanıtılması ve sürdürülebilmesi için pazarlama yatırımına
ihtiyaç vardır. Sadakat planlarının etkinliğine ilişkin eleştirilerde vurgulanan nokta bu tip
programların artık bir ayırıcılığının kalmadığı ve değer yaratmadığıdır. Bunun da nedeni bu
tip planları “ben de varım” bakış açısıyla artık tüm rakiplerin sunmasıdır. Bununla beraber,
sadakat programı olmayan bir otel zincirine, perakendeciye rastlamak da günümüzde
neredeyse imkânsızdır çünkü müşterilerin gözünde artık bu tip uygulamalar standart hizmet
sunumunun bir parçasıdır (Buttle, 2009, s.270).

13.1.3.2.2. Müşteri Kulüpleri
Müşteri kulüpleri de yaygınlaşan müşteri tutma programlarından bir diğeridir. Müşteri
kulübü, işletmenin oluşturduğu ve üye olan müşterilerine katma değerli ürün ve hizmetler
sunduğu üyelik temelli bir organizasyondur. Müşteri kulübü oluşturmanın başlangıç
maliyetleri oldukça yüksek olabilir ancak bir süre sonra bu kulüpler operasyonel
harcamalarını karşılayabilir hatta kar dahi edebilirler. Araştırmalar müşteri kulüplerinin
müşteri tutma açısından başarısını ortaya koymaktadır (Stauss et al., 2001; Buttle, 2009, s.
271). Bu tip kulüplere üye olabilmek ve avantajlarından yararlanabilmek için müşterinin kayıt
olması gerekir. Müşterinin kayıt olmak için paylaştığı kişisel bilgileri kullanarak işletmeler
müşterileri ile etkileşime geçer, onlar hakkında daha fazla bilgi edinir ve böylece onlara hitap
eden ürün ve hizmetler geliştirebilirler (Buttle, 2009, s.272). Kulüp üyelerine avantaj sağlayan
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uygulamalar bireysel düzeyde veya Pazar bölümü düzeyinde kişiselleştirilebilir. Kulüp
avantajlarına örnek olarak sadece üyelere özel ürün ve hizmetler, yeni çıkacak olan ürünlerin
duyuruları, indirimler, dergiler ve özel teklifler sayılabilir. Örneğin IKEA mağazasının kulübü
olan IKEA Aile üyelerine, seçili IKEA ürünlerinde indirimler, 3 ayda bir ücretsiz mobilya
magazin dergisi, güncellemelerle ilgili haberleri e-posta ile paylaşma çok özel IKEA Aile
ürünlerinde indirimler gibi avantajlar sağlamaktadır. Harley Davidson markalı motosiklet
kullanıcılarının üye olduğu Harley Owners Group (HOG), Volkswagen Club, Swatch Club,
B2C pazardaki yüzlerce müşteri kulübünden sadece birkaçıdır.
Her işletme farklı müşteri tutma modelleri ve programları geliştirirler. Kuruluşlar,
çalışanları harekete geçirerek müşteri tutmak için organize eder, tüm organizasyonu müşteri
tutmaya yöneltir ve buradan örgütsel bütünleşmeye giderek müşteri tutma modellerinden en
uygun olan birini veya birkaçını seçer ve uygularlar.

13.2. Müşterileri Büyütme (Derinleştirme)
Müşteri yaşam döngüsü sürecinin bu aşaması kazanılmış bir müşterinin sadakati ve
kârlılığının, uzun süre korunması ve müşteri harcamalarındaki payının yükseltilmesi için
yapılması gerekenleri kapsar. Müşteri derinleştirme, daha önce elde edilen ve kazanılmış olan
müşterilerin öncelikle sadakati tesis edildikten sonra müşteri harcamalarının arttırılması için
çaba sarf eder. Buradaki asıl düşünce devamlılığın sağlandığı müşteriden, daha başka ve daha
fazla faydalar elde etmektir (Koca, 2014, s.28). Bu bağlamda “Cüzdan payı” bu aşamanın en
önem kazanan kavramlarındandır. (Demir ve Kırdar, 2000, 303; Babaç, 2014, s.32). Tatmin
olmuş ve sadık müşteriye yeni seçenekler sunarak onların yeni ürün ve hizmetleri satın
almalarını sağlamak, diğer bir ifadeyle çapraz satış ve üst satış bu aşamanın öne çıkan
uygulamalarındandır (Babaç, 2014, s.33).

13.2.1. Çapraz Satış
Çapraz satış, müşterinin işletmenin ürettiği bir mal ya da hizmeti satınalmasından
sonra aynı işletmeye ait başka bir mal veya hizmeti de satınalması anlamına gelir (Bişkin,
2011; s. 81) Çapraz satışın hedefi, var olan müşterilerin harcama tutarını ve miktarını
arttırmaktır. Çapraz satışın uygulanması esnasında, müşterinin aldığı ürünleri tamamlayıcı
veya almaya eğilimli olduğu diğer ürünler sunulur (Mursallı, 2013, s.17). Örneğin, bir tekstil
işletmesinden pantolon alan bir müşterinin bu alışverişten memnun kalması sonucu gömleğini
de bu işletmeden satınalması davranışı çapraz satışa örnek gösterilebilir. Çapraz satış
işletmenin müşteri kitlesini tanıyor olmasından dolayı işletmeye uzun vadeli planlar
yapabilme ve uygulama fırsatı tanıyabilmektedir (Bişkin, 2011; s. 81). MİY’in bu faydası
işletme performansına %3 ila %4 arasında etki etmektedir (Kırım, 2001: 53; Bişkin, 2011; s.
81).
Zorlu Holding’in geçmiş yıllarda başlattığı “Veezy.go” paketi Türkiye’de çapraz satış
uygulamasına verilebilecek örneklerdendir. 1999 yılında Vestel.net’ten yaklaşık 30 dolara
internet iletişim paketi alan bir müşteri, Vestel’den bir bilgisayar ve Denizbank’tan da bir
kredi kartı almaktaydı. Birim fiyatı bin doların üzerindeki bilgisayarları internet erişim paketi
ile ücretsiz veren Vestel’in bu girişimi Denizbank’ın açtığı kredi ile desteklenmekteydi.
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Ağustos 1999 yılı rakamlarına göre dağıtılan bilgisayar sayısı elli bin, talep ise yüz bin
sayısını aşmış durumdaydı. Vestel’in internet erişim paketi alanlara ücretsiz olarak bilgisayar
vermesi çapraz satış geliştirme faaliyetine örnek teşkil ederken, Denizbank’ın girişimi çapraz
satış niteliği taşımaktadır. Denizbank bu sayede veri tabanına elli bin yeni müşteri eklemiştir
(Bişkin, 2011; s. 81).
Çapraz satışa bir diğer örnek, yeni annelerin bebekleri için bir şeyler satın alırken aynı
zamanda kendilerine de giysi satın almalarıdır. Çapraz satışta mevcut müşteriye satış yapıldığı
için hem firmanın geliri hem de o müşteriden kazanılan gelir artar. Ayrıca yeni bir müşteri
kazanmaktan daha az maliyetlidir (Dyche, 2002, Cenal, 2013, s.49). Çapraz satışın karlılığı
nasıl etkilediğine dair basit bir örnekle durum anlaşılabilir. Aylık ortalama 1.000 sipariş alan
ve sipariş başına ortalama 50 dolar ücret alan bir şirketin aylık geliri 50.000 dolar olur. Eğer
her bir siparişi ortalama yüzde 5 arttırırsak aylık 2.500 dolar artış ve yıllık 30.000 dolar artış
elde edilir (Bentrum, 2002, Cenal, 2013, s. 49).

13.2.2. Üst Satış
Üst satış (up-selling), çapraz satışa yakın bir kavramdır. Çapraz satış da yukarı satış da
siparişin büyüklüğünü arttırmaya yarayan pazarlama taktikleridir (Cenal, 2013, s.49). Üst
satış, mevcut müşterilere fiyatı veya kar marjı daha yüksek olan ürün ve hizmetleri
satabilmektir (Buttle, 2009, s.283). Üst satışta, müşterinin aldığı ürüne ek bazı özellikler veya
ek hizmet sunarak (satıcıya ek kar sağlayacak şekilde) bir üst seviyeye (up-grade) çıkarmak
amaçlanır (Cenal, 2013, s. 49).
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Uygulamalar
Çapraz Satış
Çapraz satış “aynı müşteriye yeni bir ürün veya hizmet satmak” olarak tanımlanır.
CRM’de çapraz satış kavramı sadece bu tanımla sınırlı değildir. Yaşam boyu değer
yazısında vurgulandığı gibi, müşterinin alma ihtimali olan bir ürünün kendisine doğru
zamanda sunulmasıdır.1
Perakende bankacılıktan örnek vereyim:
Banka KOBİ müşterisinin dükkanına POS cihazı bağlar. Kredi kartı alışverişleri artık
bankadaki hesaba yatacaktır. Bir süre sonra müşterisini ziyaret eder. “Hesabınıza şu kadar
para yatıyor…” diye bilgi vererek başlar ve “Eğer su, elektrik, sigorta, vb. için otomatik
ödeme talimatı verirseniz, zaten hesabınızdaki para…” diyerek 2’inci ürünü teklif eder.
Sonra, “Çeklerinizi bizim bankamızdan keserseniz…” diye yeni bir teklif sunar.
Biraz zaman geçince de “Çeklerinizi kestiğinizde 100 – 200 lira kısa kalma ihtimaline
karşı Kredili Ticari Hesap… Paranız olmasa da anında günlük oranla kredi…” teklifinde
bulunur.
Birbirine anlamlı şekilde bağlanmış 4 üründen bahsediyoruz.
•

Not: B2B’de de örnekleri var.

CRM konuştuğumuz zaman çapraz satış, sadece “daha çok kazanmak” için değil
müşterinin uzun vadeli sadakatini sağlamak ve yaşam boyu değeri artırmak için yapılır.
Yani çapraz satış “tuvalet kağıdı isteyene zımpara kağıdı” satmak değildir.
Not:
Perakende’de de farklı değil. Sepet analizi yapılmasının nedeni anlamlı ilişkinin
bulunmasıdır. Diğer yandan, her gelene bir fazla ürün satmaya da çapraz satış denilebilir.
Ama modellenebilir ve sürdürülebilir olmayınca, yani buradan ürettilen bilgi kullanılmadıkça
CRM için anlamı yoktur.
Kaynak: http://www.uzaktancrmegitimi.com/515/capraz-satis
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Uygulama Soruları
1.

Çapraz satış yöntemi ile size satılan ürünlerin bir listesini oluşturunuz.

2.
Müşterisi olduğunuz hangi işletmeler açısından elde tutulmaya ve yatırım
yapılarak büyütmeye değer bir müşteri olduğunuzu değerlendiriniz.
3.
Sadakat programına üye olduğunuz bir işletme varsa bugüne kadar bu
programın size ne ayrıcalıklar sunduğunu ve bunların sizin satınalma davranışınız üzerindeki
etkilerini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müşteriyi elde tutma stratejisi, işletme için değerli müşterilerin büyük bölümünü,
müşteri kayıp oranlarını (churn rate) azaltmak suretiyle firmada tutmayı amaçlar. Müşterileri
geliştirme (büyütme) stratejisi ise firmanın halihazırda var olan müşterilerinin işletme için
değerinin arttırılmasını amaçlar.
Müşterileri elde tutmak için işletmeler müşterileri üzerindeki etkileri pozitif ve negatif
olacak şekilde yaklaşımlar izleyebilirler. Müşteri tutmaya yönelik negatif strateji izleyen
işletmeler, ilişkide oldukları müşteriler ilişkiden ayrılmak istediğinde müşterilerini yüksek
çıkış bedelleri, yüksek değiştirme maliyetleri ve cezai yaptırımlar gibi ödemelerle
cezalandırarak müşterilerini ilişkiden ayrılma konusunda caydırmaya çalışırlar. Müşteri
tutmaya yönelik pozitif strateji izleyen işletmeler ise ilişkide kalmayı sürdüren müşterilerini
ödüllendirme suretiyle müşterilerini daha uzun süre elde tutmaya çalışırlar.
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Bölüm Soruları
1.
Hangisi müşteriyi elde tutma stratejisi çerçevesinde cevaplanması gereken
sorulardan değildir?
a.

Hangi müşteriler elde tutulmalıdır?

b.

Müşterileri elde tutabilmek için hangi stratejiler izlenmelidir?

c.

Müşteri elde tutma performansı nasıl ölçülecektir?

d.

Müşterileri elde tutmak için ne yapılacaktır?

e.

Müşteri elden giderse ne yapılacaktır?

2.
değildir?

Hangisi işletmelerin çoğunun yeni işlere veya müşterilere yatırdığı unsurlardan

a.

Zaman

b.

Enerji

c.

İmkan

d.

Personel

e.

Kaynak

3.

Hangisi müşterilerin birbirlerinden farklılaşabildiği alanlardan değildir?

a.

Satış maliyeti

b.

Hizmet sunma maliyeti

c.

Satın alma davranışı

d.

Demografik özellikler

e.

İşletmenin amacı

4.

Kaç çeşit müşteri tutma oranı hesabı vardır?

a.

1

b.

2

c.

3

d.

4

e.

5
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5.

Hangisi müşteri tutmanın yararlarından değildir?

a.

Kıdem arttıkça satın alımların artması

b.

Müşteri yönetim maliyetlerinin zamanla azalması

c.

Müşterinin beklentilerinin gittikçe azalması

d.

Olumlu müşteri referanslar artması

e.

Yüksek fiyat ödemeye razı olmanın artması

Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Müşteriyi elde tutma stratejisi, işletme için değerli müşterilerin büyük
bölümünü, müşteri kayıp oranlarını (churn rate) azaltmak suretiyle firmada tutmayı amaçlar.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Müşteriyi elde tutma, müşterilerle olan ticari ilişkilerin kısa vadede kesintisiz
sürdürülmesidir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Ham müşteri tutma oranının yüksek olması her zaman işletmenin müşteri tutma
performansının yüksek olduğunu göstermez.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Harcamalarının büyük kısmını gönüllü olarak belli bir tedarikçiye yönlendiren
müşterilerin böyle yapmayan müşterilere kıyasla daha memnun müşteriler olduğu
söylenebilir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
yüksektir.

Hemen hemen her ticari ilişkide müşterilerin algıları beklentilerinden daha

a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)e, 4)c, 5)c, 6)a, 7)b, 8)a, 9)a, 10)b
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14. MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.

Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi

14.1. Şikâyetin Tanımı
14.2. Müşteri Açısından Şikâyet Süreci
14.3. İşletme Açısından Şikâyet Süreci
14.4. Şikâyetin Önemi
14.5. Şikâyet Yönetimin Amaçları
14.5.1. Pazarlama Amaçları
14.5.2. İşletme Amaçları
14.6. Şikâyet Yönetimi Süreci
14.7. Şikâyet Yaratabilecek Durumların Belirlenmesi
14.8. Müşteri Şikâyetlerinin Çözümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

MİY açısından şikâyet nedir?

2.

Şikâyet yönetiminde amaç nedir?

3.

Şikâyet yönetimi bir süreç midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Müşteri şikâyetlerinin
yönetimi konusuna
değinilecektir.

Müşteri şikâyetlerinin tanımı,
şikâyetlerin önemi, , şikâyet
yönetiminin önemi, şikâyet yönetimi
süreci ve şikâyetlerin çözümü için
neler yapılabileceği öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler
ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Müşteri şikâyeti

•

Şikâyet yönetimi süreci

•

Müşteri şikâyetlerinin çözümü
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Giriş
İşletmelerin müşteri ilişkilerinde zaman zaman yolunda gitmeyen deneyimler yaşanır.
Tüm iyi niyetlere rağmen, öngörülemeyen, plan dışı gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler
müşterilerin mutsuz olmalarına ve satın alma deneyiminden tatminsizlik yaşamalarına neden
olabilir. Şikâyet yönetimi literatürü yolunda gitmeyen zamanlarda müşterilerine güzel tepkiler
veren işletmelerin müşterilerinin daha çok bağlandıklarını göstermektedir. Bu yüzden,
müşterilerin mutsuzluklarını gören, anlayan ve önlemler alan, müşteri şikâyetlerini yöneten
işletmelerin daha başarılı olduğu söylenir. Bu bölüm müşterilerin mutsuz olması hâlinde
işletmelerin bu süreci nasıl yönetecekleri üzerine odaklanacaktır.
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14. Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi
Müşteri ilişkilerinin önemli bir boyutunu sorun yaşayan ya da sorun yaşadığını
düşünen müşterilerin şikâyetleri oluşturmaktadır (Burucuoğlu, 2011, s.43). Müşteri
şikâyetlerinin bir sistematik dâhilinde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar dünyada 1990’lı yılların
başlarında MİY çalışmalarıyla başlamıştır. Gelişen ve değişen ticaret yapısında ve artan
rekabet ortamında artık bir zorunluluk hâline gelen müşteri şikâyetleri yönetiminin önemi tüm
dünyada kabul edilmiştir (Akın, 2013, s.33).

14.1. Şikâyetin Tanımı
Şikâyet, müşterilerden gelen olumsuz geri bildirimler olarak tanımlanmaktadır (Bell,
Mengüç ve Stefani, 2004: 113; Burucuoğlu, 2011, s. 44). Şikâyet, müşteri
memnuniyetsizliğinden doğan bir eylem ve eylemler serisi (Lam ve Tang, 2003: 71;
Burucuoğlu, 2011, s. 44) ve işletmenin sunduğu ürün ve hizmetler ile müşteri beklentilerinin
örtüşmediği durumlarda oluşan tatminsizliğin ifade edilmesidir (Barış, 2008: 22; Burucuoğlu,
2011, s. 44; Akın, 2013, s.37). Diğer bir deyişle şikâyet, karşılanmayan beklentilerin yazılı ve
sözlü ifade edilmesidir (Bozkurt, 2001, s.44; Akın, 2013, s.33). Şikâyet, bir ürün veya
hizmetin sorun çıkarması hâlinde işletmenin müşteri ile bağlantı kurmasını sağlayan bir
fırsattır. Bu anlamda şikâyet, müşterilerin iş dünyasına sundukları armağanlardır (Barlow ve
Moller, 2008: 38; Burucuoğlu, 2011, s.44).
İşletmecilik açısından şikâyet ise, bir işletmenin prosedürleri, sorumlulukları,
çalışanları, pazarlamacıları veya hizmetlerinin kalitesi ile ilgili olarak müşterilerin
tatminsizliğinin ifadesidir (Seyran, 2009, s.75; Akın, 2013, s.33). Şikâyet davranışı ise,
müşterilerin bir mal veya hizmeti satın aldıktan sonra yaşadığı memnuniyetsizliğe verdiği
tepki olarak tanımlanmaktadır (Rottier ve diğerleri, 2003, s.222, Akın, 2013, s.33). Sorunlu ve
sancılı bir süreç olsa da müşteri şikâyetleri işletmelere;
•

Tatmin olmamış müşterileri kazanma,

•

Marka tercihinin değişmesine engel olma,

•
İstenmeyen (negatif) ağızdan ağza iletişimi engelleme gibi fırsatlar yaratır
(Barış, 2006, s.22; Akın, 2013, s.34).
Kelimelere dökülmüş sorunları belirten şikâyetler önemli bir sinyaldir. Şikâyetler
olmazsa, küçük sorunlar, aksilikler, performans düşüklükleri daha büyük sorunlara yol
açmadan bulunamaz ve çözülemezler. Genellikle, şikâyetçi tüketiciler; işletmenin
faaliyetlerini iyileştirme yolunda mesaj verirler, işletmeyi zor durumda bırakmazlar (Ramsey,
2003, s.17; Akın, 2013, s.34). Her şikâyet, tüketici ile işletme arasında tehlikeye giren ilişkiyi
düzeltmek için bir fırsattır. Herhangi bir şikâyeti önemsememek, işletmelere bir şey
kazandırmayacaktır. Şikâyetçi tüketiciler ile nasıl ilgilenildiği, işletmenin etkinliğinin
belirleyicilerindendir (Ramsey, 2003, s.18; Akın, 2013, s.34).
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14.2. Müşteri Açısından Şikâyet Süreci
Beklenti düzeyini elde edemeyen, bir başka değişle yaptığı alışverişin kendisi için
‘değer’ üretmediğini düşünen müşteri, öncelikle mutsuzluğunu şikâyet ederek dile getirip
getiremeyeceğine karar verir. Bu aşamayı geçen müşteri değişik biçimlerde (yazarak,
telefonla, yüz yüze, internetten) mal ya da hizmeti üretene/satana başvurur (Barış, 2006, s.24;
Akın, 2013, s.34). Şikâyetin işletmeye iletilmesi şikâyet süreci başlar ve bununla birlikte
müşteri beklenti düzeyi ve algı düzeyini karşılaştırdığı gibi şikâyetinin adil bir şekilde
cevaplanıp cevaplanmadığını kendisine sorarak ayrı bir tatmin değerlendirmesi yapar. Müşteri
şikâyetinin adil bir şekilde cevaplanmadığını düşünüyorsa başka markaya geçerek tepki verir
(Akın, 2013, s.34).

14.3. İşletme Açısından Şikâyet Süreci
Müşteriler şikâyetlerini, şikâyete konu olan işletme dışında yerlere de yapabilirler.
İşletme dışında yerlere yapılan şikâyetler çözümlense dahi işletmenin imajı zarar görür ve
istenmeyen ağızdan ağza iletişim oluşur. Bundan dolayı işletmeler, müşterilerin şikâyetlerini
doğrudan iletebilecekleri bir sistem kurmalıdırlar. Böyle bir sistemin varlığı, müşterilere
şikâyetlerini dinleyen kişilerin olduğunu hissettirir ve müşterilerin başka kişilere veya yerlere
işletmeyi şikâyet etmesini önler (Akın, 2013, s.35).
İşletmeler müşterilerini dinleme sürecini başlatıp yol aldıkça; mal ve hizmetlerini
müşterilerin gereksinimlerine göre nasıl şekillendireceklerini, işletme içi süreçlerini daha hızlı
ve daha doğru hizmet yönünde nasıl değiştireceklerini ve müşteriye daha iyi hizmet vermenin
koşullarını nasıl oluşturacaklarını öğrenirler (Barlow ve Moller, 1998, s.32; Akın, 2013, s.36).

14.4. Şikâyetin Önemi
Müşterinin ihtiyaçlarının ve onlarla ilgili algılarının düzenli olarak kontrol edilmesi
önemlidir. Müşterilerin aldıkları hizmetle ilgili beklentilerin zaman içinde yükseldiği
kuşkusuzdur. Müşteri ihtiyaçlarını öğrenmenin ve anlamanın en verimli yollarından biri
şikâyetlerdir (Maviş, 2002, s.222; Aytekin, 2011, s. 31).
Müşteri şikâyetleri iki ucu keskin bir kılıca benzer. Bir yandan kötü bir müşteri
hizmetinin ölçütü, ama diğer yandan da müşteri ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin paha biçilmez
bir bilgi kaynağıdırlar. Şikâyet almak, en azından bu konuda bir şeyler yapabilme fırsatıdır.
Eğer şikâyet almıyorsanız işleri doğru yola sokma fırsatınız da yok demektir. Müşteri
şikâyetleri ne kadar iyi olduğunuzu göstermek için altın birer fırsattır; şikâyetiyle yakından
ilgilenip sorunu çözülmüş bir müşteri, muhtemelen hiç şikâyet etmemiş bir müşteriden daha
sadık olacaktır (Bee ve Bee, 1997, s.37; Aytekin, 2011, s. 32).
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Şirketlerin müşteri şikâyetlerini arama ve çözme çabaları ekonomik bir anlama sahiptir
ve bunun karlılık üzerinde olumlu etkileri vardır, çünkü (Odabaşı, 2013 s. 137):
•

Sadık müşterinin elde tutulmasına olanak sağlar.

•
Zararın tazmin edilmesi konusunda üçüncü şahıs ya da kesimlerle uğraşmanın
maliyetini azaltabilmektedir.
•
Belki de en önemlisi, sorunu çözülen müşterilerin ötesinde önemli satışların
yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle ağızdan ağza iletişimin bu konudaki rolü
yadsınamaz.
•
Sadece müşterinin sorunlarının çözümü ile kalınmayıp, sorunun
yaratılmasındaki etkenlerin ortaya çıkartılması ve düzeltilmesi olanaklı hâle gelmektedir. Bu
da sürekli gelişim düşüncesinin bir uygulaması olan “Toplam Kalite” anlayışını getirmektedir.
Sorunların belirlenmesi, toplam şikâyet ele alma maliyetini azaltır, çünkü şikâyet sayısı azalır.
Ayrıca, her ne kadar sorunlu ve sancılı bir süreç olsa da müşteri şikâyetleri işletmelere;
tatmin olmamış müşterileri kazanma, marka tercihlerinin değişmesine engel olma ve
istenmeyen (negatif) ağızdan ağza iletişimi engelleme gibi fırsatlar vermektedir (Barış, 2006,
s.22; Aytekin, 2011, s. 33).

14.5. Şikâyet Yönetimin Amaçları
Müşteri şikâyet yönetiminin amaçları müşteri ilişkileri yönetimi açısından
değerlendirildiğinde pazarlama amaçları ve işletme amaçları şeklinde incelenebilir (Demirel,
2007: 150; Burucuoğlu, 2011, s.66):

14.5.1. Pazarlama Amaçları
•

Müşterilerin rakiplere geçişini engellemek.

•

Müşteri tatminini iyileştirmek.

•
engellemek.

Müşterilerle doğrudan iletişim sırasında ortaya çıkacak negatif etkiyi

•

Müşteriyle etkileşimde pozitif etkiyi cesaretlendirmek.

•

Müşterilere çapraz satışı arttırmak.

•

Yasal gerekliliklere uyum.

•

Müşteriyle diyalogu geliştirmek.

•

Devlet müdahalelerini engellemek.

•

Müşteri tepkisini olumlu kılmak şeklinde sıralanabilir.
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14.5.2. İşletme Amaçları
•

İşletmenin ürün veya hizmet hakkındaki zayıf noktalarını tanımlamak için bilgi

•
sağlanır.

toplamak. Müşteri şikâyetleri sayesinde pazar değişimlerini keşfetme imkânı

•

Tekniksel kaliteyi geliştirmek.

•

Hata maliyetlerini azaltmak.

•

Müşteri şikâyetleri ile ilgili erken uyarı işaretlerini fark etmek.

•

Personelin müşterilerle olan ilişkilerinin düzeyini belirlemek.

•

Personelin genel performansının yeterli olup olmadığını belirlemek.

•
Müşteri
kullanılmasını

ilişkileri

yönetiminde

işletme

kaynaklarının

daha

rasyonel

sağlamaktır (Demirel, 2007: 150).

14.6. Şikâyet Yönetimi Süreci
Şikâyetler yüz yüze belirtilebildiği gibi, telefon, faks, internet vb. kanallarla da
iletilmiş olabilir; hangi kanalla gelirse gelsin, hepsi değerlendirilmelidir. Burada amaç, satılan
ürün ya da sunulan hizmet ile ilgili kusuru gidererek müşteri memnuniyetini ve buna bağlı
olarak müşteri sadakatini sağlamaktır (Aytekin, 2011, s.31).
Müşterilerde tatminsizlik mutsuzluk yaratan şeyleri ve bunların nedenlerini bulmak
amacıyla bilginin toplanıp işlenmesine şikâyet yönetimi denir (Barış, 2006, Ed. Odabaşı,
s.123). Şikâyet Yönetimi, farklı kanallardan gelen müşteri memnuniyetsizliği ve
tatminsizliğiyle ilgili başvuruların değerlendirilmesini ve çözüme ulaştırılmasını kapsayan
süreci ifade etmektedir (Aytekin, 2011, s.31). Şikâyetler yüz yüze belirtilebildiği gibi, telefon,
faks, internet vb. kanallarla da iletilmiş olabilir; hangi kanalla gelirse gelsin, hepsi
değerlendirilmelidir. Burada amaç, satılan ürün ya da sunulan hizmet ile ilgili kusuru
gidererek müşteri memnuniyetini ve buna bağlı olarak müşteri sadakatini sağlamaktır
(Aytekin, 2011, s.31).
Şikâyetlerin yönetilmesi süreci şu aşamalardan oluşur ( Ed. Odabaşı, Barış, s.123):
1. Şikâyetlerin alınması
2. Şikâyetlerin incelenilmesi
3. Şikâyetin çözümü
4. Şikâyetçi müşterinin işletme ile iş yapmaya devam etmesi için çalışılması
5. Şikâyetin bir daha ortaya çıkmaması için önlemler alınması
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Aşağıdaki şekil, işletmelerin şikâyetleri yönetme sürecini adım adım vermektedir.
Şekil 10: Şikâyet Yönetimi Aşamaları (Ed. Odabaşı, s.123).

Şikâyet yönetiminde ilk adım mutsuz müşterinin şikâyetini ilettiği eleman, çalışan,
çağrı merkezince atılır. İlk adım olmaları nedeniyle çok önemlidirler. Çünkü şikâyetin gerçek
olup olmadığına, rapor tutanak tutulmayacağına, çözüm sunulup sunulmayacağına ilk onlar
karar verir. Ek olarak şikâyeti alan elemanın müşterinin mutsuzluğuna mutsuzluk eklememek
gibi bir sorumluluğu olur. Müşteri mutsuz iken öfkeli, duygusal, saldırgan olabilir. Tüm bu
nedenlerle, şikâyet konusunu anlamaya çalışan eleman bir yandan da müşteri ile ilişkisini de
yönetmeye çalışır. Her adımın detayları ilerleyen kısımlarda sunulacaktır (Ed. Odabaşı,
s.123).
Şikâyetlerin incelenilmesi, bir önceki adımda tutulan raporlara ve tutanaklara göre
yapılır. İşletmenin gerekli incelemeleri yapabilmesi için sorunun tam fotoğrafının çekilmiş
olması gerekir. Bunun anlamı, şikâyeti alan birimin müşterinin tam olarak derdini anlamak,
ne tür bir beklenti içinde olduğunu kavramakta çok önemli olduğudur. İkinci aşamada işletme
sorunun kaynağını aramaya başlar. Satın alınan bu pil neden kısa ömürlü olmuştur?
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Yağmurluk neden su geçirmiştir? Sorun sadece o ürüne, o müşteriye ait olabilir ya da tüm
üretim partisine ait olabilir ve pek çok müşteriyi ilgilendirebilir (Ed. Odabaşı, s.124).
Müşteri şikâyetini işletmeye ilettiğinde, şikâyet artık işletmenin bir parçası olur.
Şikâyeti alan çalışan/yönetici, yalnızca şikâyetçi müşteri için değil, ileride oluşabilecek tüm
müşteri memnuniyetsizliklerinin önüne geçmek için işletmenin faaliyetlerine odaklanmaya
başlarsa şikâyetler yönetilmeye başlanır. “Nerede yanlış yapıldı? İşler ne zaman kötü gitmeye
başladı? Bunda şirket olarak bizim payımız ne?” sorularına yanıt aramak, mutsuzluğuna yanıt
arayan şikâyetci tek bir müşteriye o an için çözüm bulmaktan daha önemlidir. Ancak açıktır
ki tek bir müşterisinin mutsuzluğunu çözmeyen çözemeyen bir işletme kümülatif bazda
müşteri mutsuzluklarını hiç çözemez (Ed. Odabaşı, s.124).
Müşterinin şikâyet ettiğinde de bazı beklentileri olur. Bu beklentiler ona sunulacak
çözüme karar verirken çok önemli olurlar. Örneğin yemeğinin soğuk olmasından şikâyetçi
olan bir müşteriye sıcak yemek sunulması önerilir. Ancak müşteri iştahının kaçtığını söyleyip
çözüm önerisini reddedebilir. Bu nedenle üçüncü adım, yani şikâyetin çözümü aşaması pek
çok farklı çözüm önerisinin sunulabildiği aşamadır. Yemeğini soğuk bulan müşteriye para
iadesi önermek ya da özür dileyip, tatlı ikramı yapmak gibi. Çözüm aşamasının olası
seçeneklerine de ilerleyen kısımda değineceğiz (Ed. Odabaşı, s.124).
Şikâyeti çözülen müşterinin izlenilmesi, hala işletmenin müşterisi olup olmadığının
takip edilmesi müşteri ilişkileri yönetiminin temel konularından birisidir. Müşteriye şikâyeti
sonrasında telefonlar etmek, çözüm konusunda tatmin düzeyini araştırmak, yeni alımlar yapıp
yapmadığını izlemek, yeni alımlar yapsın diye indirimler önermek bu aşamanın adımlarıdır ve
işin aslı müşteri ilişkileri kitabından tüm öğrendiklerinizin uygulama alanı bulduğu bir
aşamadır (Ed. Odabaşı, s.124).
Şikâyet yönetiminde son aşama yolunda gitmeyen şikâyet konusu nokta işletmenin
başına bir daha gelmesin diye önlemler almak, politikaları, stratejileri gözden geçirmektir.
Kazanan işletmeler, yaptıkları hatalardan, başlarına gelen olumsuz şeylerden öğrenirler,
öğrendiklerini de eylemlerine yansıtırlar (Ed. Odabaşı, s.124).
Özetleyecek olursak şikâyetler analiz etme, planlama, yürütme ve kontrol
faaliyetlerinden oluşan geleneksel yönetim süreci içinde yönetilirler. Tüm bu sürecin hızla
yönetilmesi, yanıtların güvenilir ve tutarlı olması, müşterilerin kolaylıkla işletmeye
ulaşabilmesi, şikâyet edenin bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bu süreçlerde önemli olan
noktalardan biri şikâyet eden müşteri ile karşılaşan çalışandır. Çalışanın müşteri şikâyetin
alınması ve yanıtlaması sürecindeki becerisi, yetkinliğidir. Bu nedenle de işletmeler
çalışanlarını şikâyetlerin alınması ve çözülmesi konusunda eğitirler. Şikâyet sonrasında tüm
müşterilerin mutluluğu için şikâyetle gelen deneyimin işletmenin hizmetlerini ürünlerini
iyileştirmek için kullanılması ise işletmeyi başarıya götürecek adımdır (Ed. Odabaşı, s.125).

14.7. Şikâyet Yaratabilecek Durumların Belirlenmesi
İşletmelerin hiçbir problem çıkmadan çalışan ürünler üretmesi veya hiçbir şekilde
sekteye uğramadan hizmetler sunabilmesi mümkün değildir. İş dünyasında her zaman
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sorunlar olacaktır. Bu durumda, işletmeler sorunların neler olduğunu ve bu sorunların nasıl
üstesinden geleceğini öğrenmeleri gerekmektedir. İşletmelerin iyi bir hizmet verebilmeleri
için, öncelikle bir sorunun ortaya çıktığını ve çalışanlardan hiç birinin tüm sorunları tek
başına keşfetme imkânı olmadığını bilmeleri gerekir (Barlow ve Moller, 2008: 73-74;
Burucuoğlu, 2011 s. 68).

14.8. Müşteri Şikâyetlerinin Çözümü
Sorun çözme odaklı bir yaklaşımdan yola çıkarak işletme, müşteri sorunun çıktığı
yerde ve anda ele alıp çözümlenmesine yönelik, yönetsel açıdan verimli bir yaklaşım içinde
olmalıdır. Sorunun farkına varılması, özür dileme, açıklama yapılması ve soruna bir çözüm
getirilmesi müşterinin işletmeden istedikleridir (Odabaşı, 2000: 132; Burucuoğlu, 2011 s. 71).
Müşteri şikâyetlerinin çözümüne ilişkin model Barlow ve Moller (2008)’in geliştirdiği,
işletmenin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için üretim aşamasında, hizmet şeklinde ve pazara
odaklanmada, müşterilerin işletmeye sundukları hızlı ve ucuz geri bildirimler olarak
gördükleri şikâyetlerden yola çıkarak oluşturdukları armağan formülasyonu ile incelenecektir
(Barlow ve Moller, 2008:145-157; Burucuoğlu, 2011 s. 72).
1- Şikâyet için teşekkür edilmesi: İşletmeler, yazılı ve sözlü olarak aldıkları
şikâyetlerin hepsinde müşterilerine şikâyetlerini işletmeye bildirdiklerinden dolayı teşekkür
etmelidirler. İşletme için çok önemli bir bilgiyi paylaşacak olan müşteri ile olumlu bir ortamın
yaratılması için teşekkür etmek çok önemlidir.
2- Geri bildirimin niçin değerli olduğunun açıklanması: Teşekkür etme davranışı,
şikâyetin işletme için neden değerli olduğunun açıklanması ile pekiştirilmelidir. “Teşekkür
ederim. Bunu bana söylemeniz iyi oldu, çünkü bize kalitemizi geliştirme şansı veriyor.” gibi
bir ifade örnek verilebilir.
3- Hata için özür dilenmeli: Şikâyeti olan bir müşteri kendisinden içtenlikle özür
dilendiğini hissederse, bir sorunla karşılaştığında hemen başka bir işletmeye gitmesinin önüne
geçilmiş olur. Kendisinden özür dilenen müşteriler, karşılaştıkları sorun her neyse özrü
duyduklarında sorunun o kadar da kötü bir şey olmadığını düşündüklerini söylemektedirler.
Somut bir öneri içerdiği için özür dilerim ifadesi bütün sıradan sözlerden daha etkilidir.
4- Sorunun çözümü için derhal bir şeyler yapılacağına söz verilmesi: Müşteriye
sorunun çözümü için bir şeyler yapılacağına söz verilmelidir. Bu konuda hizmet iki yönde
gerçekleştirilir: duygusal ve maddesel. Duygusal yön, müşterinin memnuniyetsizlik yaratan
durumlara daha yumuşak bakmasını sağlamaktır. Maddesel yön ise hatayı düzeltebilecek bir
şeyler yapmaktır.
5- Gerekli bilgilerin öğrenilmesi: Müşteriye sorunu ile ilgili gerekli tüm bilgiler
sorulmalıdır. Müşterinin sonunu tam olarak anlaşılana kadar gerekli bilgiler müşteriden
edinilmelidir. Sadece sorun ile ilgili değil, müşterinin yaşadığı tatminsizlik sonrasında ne
yapılması gerektiğine dair istedikleri ile de bilgi alınmalıdır.

270

6- Hatanın hemen düzeltilmesi: Müşteriler şikâyetlerinin acil bir şekilde
giderilmesini isterler. İşletmelerde müşteri sorunlarına hızlı, etkili ve sonucundan müşterinin
de tatmin olacağı şekilde cevap verirlerse, müşterilerinde algısı işletmeye karşı olumlu yönde
gelişecektir.
7- Müşterinin tatmin olup olmadığının kontrol edilmesi: İşletmeler e-mail, telefon
veya yüz yüze görüşmeler ile müşterilerini takip etmeli ve memnun olup olmadıklarını
sormalıdırlar. Aynı sorunun tekrarlanmaması için neler yapıldığı anlatılarak müşterinin
memnun olması sağlanmalıdır. Bazen sorunların çözümü çok fazla kaynak kullanımı
gerektirebilir. Böyle durumlarda müşteri durumdan haberdar edilerek sorunun çözümü için
çalışıldığı müşteriye bildirilmelidir. Şikâyet takibiyle müşteriyle kurulan her iletişim bir
pazarlama etkinliğidir.
8- Gelecekte olabilecek hataların önlenmesi: Müşteri şikâyetleri yönetilmeye
başlanarak gelecekte oluşabilecek aynı türden hataların önüne geçilmiş olur. Şikâyetler
işletme süreçlerine dahil edilerek sistemin iyileştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilirler
(Barlow ve Moller, 2008: 145-157; Burucuoğlu, 2011 s. 74).
Müşterilerin şikâyetlerini dile getirmelerinin en temel sebebi, şikâyetleri sonucunda bir
şey yapılacağına yönelik inançlarıdır. Müşterilerin yaşadıkları mutsuzluk ile şikâyetlerini dile
getirme konusundaki kararlarını birbirinden ayırmak gerekir. Müşteri son derece mutsuz
olduğu hâlde ağzını açıp bir şey söylemeyebilir; ama küçücük bir sorun karşısında, eğer
işletmenin bir şeyler yapacağına inanıyorsa şikâyetlerini işletmeye bildirebilir.
İşletmeler, müşteri mutsuzluğu ile şikâyet etme isteğini bir araya getirmek için bazı
yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler şu şekildedir (Köse, 2007: 48-53; Burucuoğlu, 2011 s.
74):
Ücretsiz telefon hatları: Bugün üreticilerin neredeyse üçte ikisi ücretsiz telefon
servisi vermektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, eğer müşteri hizmeti sistemi,
bireysel müşteri hizmeti işlemlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini ve alınan bilgilerin
sorunların temel nedenini ortadan kaldıramayacak şekilde kullanılması amacına hizmet
etmiyorsa, şirketin böyle bir işe hiç kalkışmaması daha sağlıklı olacaktır. Ücretsiz telefon
hatlarının yararları şu şekilde sıralanabilir:
- Müşterilerin güveninin artması
- Müşteriden anında geribildirim alınabilmesi
- Ortak sorunlarla ilgili şikâyetin azalması
- Şirket aleyhine dava açılma olasılığının azalması
- Pazar ve ürün hakkında bilgi toplanması
- Ek ürünler satma fırsatı sunması
- Özel müşterilere özel ilgi gösterebilme olanağı
- Başka müşterilerin olup olmadığının araştırılmasına olanak sağlaması.
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Çalışanların
şikâyetleri
dinlemede
istekli
olacak
şekilde
eğitim
verilmesi:İşletmenin tümü etkili bir sorun çözümleme politikasının mutsuz müşterilerin
işletmeyi terk edip gitmelerine engel olma mekanizması olduğunu öğrenmelidir. Şikâyetleri
duymak istediğiniz gerçeğini herkes tarafından bilinmesinin sağlanması: İşletmeler,
müşterilerini dinlemek istediklerini reklamla, broşürle, mağaza içindeki afişlerle ya da satış
noktalarındaki promosyonlar ile duyurabilirler.
Şirket içi şikâyet mekanizmasının değerlendirmesinin yapılması: İşletmeler,
verdikleri garantileri incelemeli, müşteri şikâyetlerine ne kadar açık olduklarını araştırmalı ve
müşteri ilişkileri departmanlarını gözden geçirmelidir.
Dinleme merkezleri oluşturulması: Ücretsiz telefon hatları ya da bazı büyük
mağazalarda bulunan müşteri hizmet telefonları dinleme merkezleri arasında sayılabilir.
Şikâyet etmekten hoşlanmayan müşterilerin konuşmalarını sağlamak için müşteri bilgi/destek
hatları da denebilir.
Müşteri bilgi formlarının kolayca kullanılmasının sağlanması: Bu formların
kolayca doldurulabilmesi için gerekenler yapılmalıdır. Bilgi formlarının çoğunda soruların
karşısındaki kutulara işaret konması istenir, ancak bu sınırlı bilgi sağlayabilir. Müşterilerin
eklemek isteyecekleri genel görüşleri için yeterince yer bırakıldığından emin olunmalıdır.
Müşteri
şikâyetlerini
yakalamak
için
personel
bilgi
formlarının
hazırlanması:Çalışanlara basılı formlar verilmelidir. Bu şekilde müşterinin kendilerine
söylediklerinin kaydını tutabilirler. Bu uygulama ile müşteriler, şikâyet konusunda işletmenin
ciddi olduğunu anlayacaklardır.
Müşterilerin şikâyetlerini özel olarak dile getirmelerine izin verilmesi: Eğer
şikâyet eden müşterinin telefon numarası işletmede varsa kendisi aranmalı ve daha fazla bilgi
istenmelidir. Böylece, şikâyetlerin ciddi bir şekilde ele alınacağı kanıtlanmış ve müşteri ile
işletme arasındaki ilişki güçlenecektir.
Sırdaş müşterilerin edinilmesi: İşletme, en iyi müşterilerinden birkaç tanesini seçip
sık sık arayarak işletmenin çabalarını nasıl buldukları sorulması ile şikâyetini duymak için
çaba sarf edilmelidir.
Değer ve kaliteye ilişkin ölçümlerin yapılması: Kalite ve değer ölçümleri,
müşterilerin elde tutulması açısından daha sağlam göstergelerdir.
Müşterilerle her zaman ilişki içinde olmak: İşletmeler, müşterileri ile işletmenin
ürünlerini kullanırken işletmeye ulaşmalarını sağlayacak uygulamalar yapılmalıdır (Köse,
2007: 48-52; Burucuoğlu, 2011, s.76).
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Uygulamalar
Şikâyet Yönetimi
CRM Yol Planı oluştururken, her ihtiyaç veya sorun detaylı şekilde incelenir.
CRM danışmanlığı hizmeti verdiğim kurumların büyük çoğunluğu veri ambarı
oluşturma sürecinde doğru çalışma yapmadıkları için sıkıntı çekiyorlar.
Veri ambarları kullanmadıkları birçok veriyle doluyken, işe yarar aksiyonları
uygulayamıyorlar.
Bu siteyi takip edenlerin bildiği gibi, veri ambarı oluşturma çalışmasına veriyle
başlanmaz. İhtiyaçlar ve sorunlar ile başlanır. Önce sorunlar saptanır. Sonra da “bu sorunu
gidermek için hangi verilere gerek duyuyorum” diyerek ilerlenir.
İhtiyaç → Bilgi → Malumat → Veri
şeklinde süren bu yolculukta soru-yanıt yöntemiyle ilerlendiğini, her yanıtın bir
sonraki soruya temel oluşturduğunu, sorun gidermek için gerekli olan süreç ve veri ihtiyaçları
belirleninceye kadar bu şekilde devam etmek gerektiğini daha önce yazmıştım.
Böylece veri ambarı için doğru veri seçimi yanında CRM projesinin yol planıiçin
yapılması gereken faaliyetler de belirlenmiş olur.
Bu yazıda, gerek öğrencilerim gerekse müşterilerim için bir örnek vereceğim.
Sorun veya İhtiyaç: Müşteri şikâyetlerinin en doğru kişiye yönlendirilmesi ve
çözümlenmesi; duraklama olduğunda ilgili kişinin amirinin bilgilendirilmesi
Soru-yanıt süreci şöyle oluşuyor.
Müşteri şikâyetleri hangi kanallardan alınır?
Müşterinin kendi seçtiği her kanaldan şikâyet iletebilmesi gerekir. Internet’teki
sayfamız, sosyal medya, genel müdürlük binası (kapıya gelip iade edenler oluyor geri
çevirmiyoruz), sikayetvar.com, eksisozluk, çağrı merkezi, bayi / şube ağımız… her müşteri
temas noktasından şikâyet alınabilmelidir.
•

Internet sitemizde, Bize ulaşın kısmında “Öneri ve Şikâyetler” bölümü açılır.

•

Bayi / şubelerde şikâyet formları bulunur.

•
Sosyal medya’daki şikâyetler için izleme (tracking – monitoring) ajansları
sayesinde anında haberdar olacak sistem edinilir.
Şikâyetlerden haberdar olmak yetmiyor, takip edildiğinin hissedilmesi gerekir.
273

Şikâyetleri kim alır?
Şikâyetler, internetteki sitemiz veya bayi/şubelerdeki form kanalıyla gelmişse
doğrudan (yukarıdaki iş akışıyla saptanmış olan) ilgili departmana aktarılmaktadır.
Eğer çağrı merkezine gelmişse yönlendirmeyi eğitimli çağrı merkezi elemanları yapar.
Eğer sosyal medyadan yakalanmışsa, müşteri ile temasa geçilir ve internet sitesine
yönlendirilir. Şahsen görüşmek istiyorsa, çağrı merkezi arar.
Şikâyetin doğru kişiye iletilmesini nasıl sağlarız?
Şikâyetlerle ilgili ön çalışma yaparak tüm mecralardaki formlara seçenekleri
koymadan önce, mevcut şikâyetleri inceleriz. Kendimiz ve sektörümüzdeki firmalar için
şikâyet sitelerinde yer alan şikâyetleri de inceleriz. Böylece
1.

Hangi tür şikâyetlerin oluştuğunu saptarız.

2.
Internet sitemizdeki, çağrı merkezi scriptindeki ve formlarımızdaki şikâyet
kategorilerini nasıl oluşturacağımızı öğreniriz.
3.
Şikâyetlerin
yanıtlanacağını belirleriz.

kendi

şirketimizde

kimler

tarafından

çözüleceğini

ve

Doğru kişiye en hızlı şekilde aktarılmasını sağlamak için, öğrendiklerimiz
doğrultusunda tüm mecralardaki şikâyet formlarımızda
•

sipariş numarası,

•

ürün cinsi,

•

tarih,

•

şikâyetin konusu

gibi bilgiler sorularak yanlış yönlendirme en aza indirgenmelidir.
Başta çağrı merkezinde çalışan elemanlar olmak üzere herhangi bir mecrada müşteri
şikâyetine maruz kalacak tüm çalışanlara eğitim verilir, oluşturulan yapı öğretilir. Şikâyet
olduğunda, doğru kişiye aktarılmasını sağlarız.
•
Doğru yönlendirilmediği takdirde oluşan maliyet ve müşteri mutsuzluğunun
azaltılması için çağrı merkezinin ilk aktardığı departmanın yanıtlaması, çağrı merkezinin
şikâyet konusunda performans değerlendirme ölçülerinden birisidir.
Şikâyetleri kim yanıtlamalı?
Şikâyetleri kimin yanıtlayacağı, şirketin iş konula göre değişmektedir.
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Hızlı tüketim maddesi satan şirketlerde (Coca Cola, Pepsi, P&G, Unilever, vs.) ürünler
standart olduğundan ve şikâyet nedeni çoğunlukla dağıtım, sergileme, muhafaza etme
sorunlarından doğduğundan dolayı şikâyetler bölge teşkilatlarına aktarılmaktadır.
Telekomünikasyon, banka, e-ticaret gibi ürünlerin merkezi geliştirildiği ve kullanımın
kişiye göre değiştiği şirketlerde, soruna ilişkin sürecin sahibi (banka’da ürün yönetimi veya
krediler veya operasyon; bazı şirketlerde ödeme sorunu ise finansman, ürün/hizmet ile
ilgiliyse pazarlama; e-ticaret’te pazarlama, dağıtım, iade servisi… gibi) departmanların
yönetimine aktarılır.
Önemli olan şudur: şikâyetleri kimin yanıtlayacağı birey seviyesinde saptanmalıdır.
Bir departmanın tamamına bırakıldığı takdirde, “başkası yapar” denilerek ortada kalması
tehlikesi olur. Birey izinde olduğu takdirde, bir başkasının ekranına gelmesi sağlanmalıdır.
Müşterinin şikâyetini izlemesi nasıl sağlanır?
Hangi mecradan gelirse gelsin, müşteriden iletişim bilgisi istenmelidir.
•
Internet sitemizden giriş yapıldığı takdirde, hemen müşteriye yanıt mesajı
gönderilir. Bu mesajda şikâyetini izleyeceği numara da verilir.
•
Sosyal medyadan şikâyet bildirdiği veya çağrı merkezini aradığı takdirde
“şikâyetin izlenmesi için e-posta adresini” talep eder. Hemen arkasından müşteriye şikâyetini
izleyeceği numaranın olduğu mesaj gönderilir.
•
Formlarda, “şikâyetin izlenmesi için e-posta adresi sahasının doldurulması”
istenir. Form girişi yapılır yapılmaz, müşteriye şikâyetini izleyeceği numaranın olduğu mesaj
gönderilir.
•
Sikayetvar.com’da ise, sikayetvar.com platformu üzerinden iletişime ek olarak
mail ile şikâyetini izleyeceği numaranın olduğu mesaj gönderilir.
Şikâyet çözüme kavuşturulduktan ve müşteriye iletildikten sonra, memnun olup
olmadığı bir e-posta / çağrı ile sorulur.
Memnuniyet oranını belirtmesi istenir. Müşterinin verimliliğine, şikâyetin standart
olup olmamasına göre, hiç memnun olmayan müşteri tekrar aranabilir. Müşteri kaybını
önleme amaçlı karşı bir aksiyon (promosyon, hediye vs.) alınabilir.
Şikâyetleri azaltmak için ne yapılmalı?
Konu bazında % dağılım yapılır ve en üstten başlayarak şikâyete sebep olan süreç
incelenir ve iyileştirme / düzenleme yapılır.
Mevcut şikâyetlerin
•

Departman bazında % dağılımı
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•

Şikâyet sayısı

•

Çözülen şikâyet sayısı

•

Çözülme oranı

•

Çözüm süresi (ortalama süre / en çok süre)

•

Müşteri memnuniyet oranı

•

Müşteri geri kazanımı için verilen hediyelerin maliyeti

•

Şikâyetçi müşterinin daha sonra alışveriş yapıp yapmadığı

Departman yöneticilerine ve üst yönetime raporlanır.
===
Bu görüşme sayesinde YOL PLANI’na ekleyeceklerimiz şunlar:
•

Temas noktalarında şikâyet bildirmeyi kolaylaştırıcı iş akışı ve formlar

•

Şikâyetlerin sınıflandırılması

•

Şikâyetlerin konuya göre sorumlu kişilere ulaşmasını sağlayan altyapı

•

Müşteri ekranlarında şikâyet konusu / zamanı / çözümü bilgisinin bulunması

•

Müşterinin şikâyetin akibetini ve çözümünü izleyeceği altyapı

•

Şikâyetlere ilişkin raporlama sistemi

===
Yine de unutmayın. CRM açısından önemli olan şikâyete çabuk yanıt vermek değil,
şikâyet edilebilecek sorunları ortadan kaldırmaktır.
Kaynak: http://www.uzaktancrmegitimi.com/6483/sikayet-yonetimi
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Uygulama Soruları
1.
Bugüne kadar memnun kalmadığınız veya sorun yaşadığınız durumlarda
şikâyette bulundunuz mu, cevabınız hayır ise sizi şikâyet etmekten alıkoyan nedenleri
listeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müşteri ilişkilerinin önemli bir boyutunu sorun yaşayan ya da sorun yaşadığını
düşünen müşterilerin şikâyetleri oluşturmaktadır. Şikâyet, müşterilerden gelen olumsuz geri
bildirimler olarak tanımlanmaktadır. İşletmecilik açısından şikâyet ise, bir işletmenin
prosedürleri, sorumlulukları, çalışanları, pazarlamacıları veya hizmetlerinin kalitesi ile ilgili
olarak müşterilerin tatminsizliğinin ifadesidir. Şikâyet davranışı ise, müşterilerin bir mal veya
hizmeti satın aldıktan sonra yaşadığı memnuniyetsizliğe verdiği tepki olarak
tanımlanmaktadır.
İşletmeler, müşterilerin şikâyetlerini doğrudan iletebilecekleri bir sistem kurmalıdırlar.
Böyle bir sistemin varlığı sistem, müşterilere şikâyetlerini dinleyen kişilerin olduğunu
hissettirir ve müşterilerin başka kişilere veya yerlere işletmeyi şikâyet etmesini önler.
Şikâyetler yüz yüze belirtilebildiği gibi, telefon, faks, internet vb. kanallarla da iletilmiş
olabilir; hangi kanalla gelirse gelsin, hepsi değerlendirilmelidir. Burada amaç, satılan ürün ya
da sunulan hizmet ile ilgili kusuru gidererek müşteri memnuniyetini ve buna bağlı olarak
müşteri sadakatini sağlamaktır. Şikâyetlerin yönetilmesi sürecinin aşamaları:
1. Şikâyetlerin alınması
2. Şikâyetlerin incelenilmesi
3. Şikâyetin çözümü
4. Şikâyetçi müşterinin işletme ile iş yapmaya devam etmesi için çalışılması
5. Şikâyetin bir daha ortaya çıkmaması için önlemler alınmasıdır.
Sorun çözme odaklı bir yaklaşımdan yola çıkarak işletme, müşteri sorunun çıktığı
yerde ve anda ele alıp çözümlenmesine yönelik, yönetsel açıdan verimli bir yaklaşım içinde
olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1.

Hangisi şikâyete konu olabilecek unsurlardan değildir?

a.

Prosedürler

b.

Sorumluluklar

c.

Çalışanlar

d.

Hizmet kalitesi

e.

İşletmenin vizyonu

2.

Hangisi şikâyetlerin işletmelere sunduğu fırsatlardan değildir?

a.

Tatmin olmamış müşterileri kazanma,

b.

Marka tercihinin değişmesine engel olma,

c.

İstenmeyen (negatif) ağızdan ağza iletişimi engelleme

d.

Müşteri kaybını engelleme

e.

Rakipleri zayıflatma

3.

Hangisi müşteri açısından şikâyet süreci adımlarından değildir?

a.

Şikâyet kararı

b.

Şikâyet etme

c.

Bekleme

d.

Tatmin değerlendirme

e.

Tepki

4.
değildir?

Hangisi, müşteri dinleme sürecini başlatmanın işletmeye kazandırdıklarından

a.

Ürünlerin müşteri gereksinimlerine göre nasıl şekillendirileceği

b.

İşletme içi süreçlerini nasıl daha hızlı yapabilecekleri

c.

Nasıl daha doğru hizmet verilebileceği

d.

Daha iyi hizmet vermenin koşulları

e.

Verimli zaman yönetimi
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5.

Hangisi şikâyetlerin sağladıklarından değildir?

a.

Sadık müşterinin elde tutulmasına olanak sağlar.

b.
Zararın tazmin edilmesi konusunda üçüncü şahıs ya da kesimlerle uğraşmanın
maliyetini azaltabilmektedir.
c.

personel şikâyet konusu hakkında deneyim kazanmaktadır

d.
sorunu çözülen müşterilerin ötesinde önemli satışların yaratılmasına olanak
sağlamaktadır.
e.
sorunun yaratılmasındaki etkenlerin ortaya çıkartılması ve düzeltilmesi
olanaklı hâle gelmektedir.
Aşağıdaki ifadeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
6.
Şikâyet yönetimi literatürü yolunda gitmeyen zamanlarda müşterilerine güzel
tepkiler veren işletmelerin müşterilerinin daha çok bağlandıklarını göstermektedir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

7.
Genellikle, şikâyetçi tüketiciler; işletmenin faaliyetlerini iyileştirme yolunda
mesaj verirler, işletmeyi zor durumda bırakmazlar.
a.

Doğru

b.

Yanlış

8.
Müşterilerde tatminsizlik mutsuzluk yaratan şeyleri ve bunların nedenlerini
bulmak amacıyla bilginin toplanıp işlenmesine sorun yönetimi denir.
a.

Doğru

b.

Yanlış

9.
Şikâyet yönetiminde ilk adım mutsuz müşterinin şikâyetini ilettiği eleman,
çalışan, çağrı merkezince atılır.
a.

Doğru

b.

Yanlış

10.
Bütün işletmeler, yaptıkları hatalardan, başlarına gelen olumsuz şeylerden
öğrenirler, öğrendiklerini de eylemlerine yansıtırlar.
a.

Doğru

b.

Yanlış

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)c, 4)e, 5)c, 6)a, 7)a, 8)b, 9)a, 10)b
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