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ÖNSÖZ
Değişen rekabet koşulları markaları çeşitli arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışların
sonucunda ortaya markalar için çok önemli araç ve yöntemler konmuştur. CRM yani Müşteri
İlişkileri Yönetimi de bunlardan biridir. Müşterinin neredeyse tamamen söz sahibi olduğu
pazarlama dünyasında markaların yapması gereken müşterilerle olan iletişimlerini yönetmektir.
Bu noktada sürekli ve etkili olarak CRM kullanılması gerekmektedir.
Sosyal medyanın ortaya çıkışından bütün pazarlama unsurları etkilenmiştir. CRM’de
doğal olarak etkilenmiştir. CRM yöntemlerini sosyal medyada daha etkin kullanmak adına yeni
bir CRM türü ortaya çıkmıştır: Sosyal CRM.
Sosyal CRM’in felsefesi CRM ile aynı olmakla birlikte kullandığı araçlar farklılık
göstermektedir.
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KISALTMALAR
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ERP: Kurumsak Kaynak Planlama
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1. CRM KAVRAMI VE PAZARLAMADAKİ YERİ

2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. CRM Kavramı
1.2. CRM’i Doğru Anlamak

3

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- “CRM” kavramını daha önce duydunuz mu? Bu kavram sizin için ne ifade
etmektedir?
2- Satın almayı tercih ettiğiniz markalar, size yönelik ne tür faaliyetler
gerçekleştirmektedir?
3- Müşteri kavramı, size ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

CRM Kavramı, CRM’i

CRM kavramını

Literatürde yer alan çeşitli

Doğru Anlamak

öğrenmek. CRM

tanımlardan ve

kavramının pazarlama için

açıklamalardan

taşıdığı önemi anlamak,

yararlanılacaktır.

CRM’in pazarlama
faaliyetlerine sağladığı
yararları öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


CRM



Rekabet Avantajı



Pazarlama



4C
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Giriş
Dersimizin girişi niteliğinde olan 1. Haftada CRM kavramı irdelenecektir. CRM
kavramının tanımı yapılacak ve taşıdığı önem işlenecektir. CRM kavramının pazarlamadaki
önemi ortaya konacaktır. CRM’in pazarlama faaliyetlerine sağladığı yararlar incelenecektir.
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1. CRM KAVRAMI VE PAZARLAMADAKİ YERİ
1.1. CRM Kavramı
Günümüzde yoğunlaşan rekabet koşulları, kuruluş ve müşteri arasında kurulan olumlu
ilişkileri üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkartmaktadır. Belkide, sağlıklı ve
uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların tek önemli rekabet aracı olabilecektir. Teknolojik
gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa süre içerisinde taklit edilebilmekte ve bu durum
rekabet üstünlüğünü uzun dönemde koruyamamaktadır. Kuruluşun, uzun ve zahmetli uğraşları
sonucunda oluşturduğu “müşteri ilişkileri” nin ise taklit edilmesi zor ve maliyetli olmaktadır.
Bu durum gelecekte rekabetin yoğun biçimde müşteri ilişkileri üzerinde olacağının bir
göstergesi olarak kabul edilebilir. Pazarlama uygulamaları, yeni konulara ağırlık vermeleri
konusunda büyük gelişmeler gösterebilmektedir. (Odabaşı; S:3)


1960’lar – Ürün Çeşitliliği (Yeni Ürünler)



1970’ler – Düşük Maliyetli Üretim (Otomasyon)



1980’ler – Toplam Kalite



1990’lar – Müşteri İlişkileri

Büyük önem kazanan “müşteri ilişkileri”nin kalıcı olabilmesi için pazardaki eğilimleri,
gelişmeleri iyi tanımak ve iletişim odaklı düşünmek gerekmektedir. Pazarlama kavramı,
tüketici ihtiyaçları ve beklentileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun anlamı, kaliteye ve
müşteri hizmetlerine önem vermektir. Bu iki konu, artık günümüz pazarlama yönetiminin ve
müşteri odaklı olmaya çabalayan bir kuruluşun önünde duran en önemli olguları
oluşturmaktadır. (Odabaşı; S:3)
Müşteri odaklılık ya da “Çağdaş Pazarlama” anlayışı kendi içerisinde de bir evrim
geçirmiş olan pazarlama kavramının son biçimidir. Bu bir evrimin aşamalarını şu cümlelerle
örnekleyebilir.


Ne verilirse onu alırsınız.



Ne alabilirsen onu alırsın.



Ne istersen onu alırsın.

Son aşamadaki “ne istersen onu alırsın “deyimi ve bunun altında yatan düşünce,
“müşteri tatmini ile karlılık “yoluyla gerçekleşmektedir. Bu ise güçlü ve etkin “müşteri
ilişkilerini” oluşturup, uygulamayı zorunlu hale getirmektedir. Bugünün kuruluşları, üç önemli
soruda müşterilerinden daima yüksek oranda evet cevabı almaya çabalarlar:
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1.

Kuruluşumuzdan ve ürünlerimizden/hizmetlerimizden hoşnut musunuz?

2.

Yeniden ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi satın alır mısınız?

3.

Başkalarına ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi önerir misiniz?

Bu üç temel soruya çoğu zaman “evet” cevabını alamayan kuruluşlar için “müşteri
ilişkileri” açısından bir terslik var demektir. O zaman, her ilişkide olduğu gibi müşteri ilişkileri
konusunda da kendimiz ve kuruluşumuz için şu sorulara ne kadar iyi cevap verebileceğimizi
ölçmeye, anlamaya çalışmalıyız.


İlişkilerdeki rollerimizi ve sorumluluklarımızı nasıl tanımlıyor ve taşıyoruz?



Müşterilerimizle nasıl ve hangi etkinlikte bir iletişim kuruyoruz? (Odabaşı; S:3)

CRM’de sorduğumuz sorulara aradığımız yanıtlar, bizi pazarlama hedeflerine doğru
götürür. Sorulara alınan yanıtlara göre yola devam edilir ya da pazarlama planında revizeler
yapılır.

1.2. CRM’İ Doğru Anlamak
1.2.1. CRM Neden Önemlidir ve CRM Nasıl Rekabet Avantajı
Sağlar?
CRM hakkında genel olarak okunan broşürlerde ve bazı eğitim programlarında “Müşteri
İlişkileri Yönetimi” (MİY) ya da kısaca CRM “Customer Relationship Management” genelde
yeni bir kavram gibi sunulmakta ve özellikle bu konudaki birçok yazıda e-CRM bu kavramın
başlangıcı olarak tanımlanmaktadır. İnternet öncesi CRM kavramının varlığının sanki olmadığı,
CRM’nin bir yazılım olduğu ve yazılımın tek başına yeterli olacağı, hatta biraz ileri gidilerek
CRM’nin bir Satış Gücü Otomasyonu (SFA) veya sadece IT projesi olduğu, CRM için veri
tabanı oluşturmanın yeterli olduğu, yatırımın buraya yapılması gerektiği ve pazarlamanın ancak
böyle yapılabileceği gibi tek başına yanlış olan tanımlarla karşılaşmaktayız. (Bozgeyik, S:24)
Yanlış tanımlara dayanarak gerçekleştirilen projeler başarısız olabilmektedir. Bu
nedenle öncelikle yaptığımız faaliyetin ne olduğunu ve sınırlarının neler olduğunu
belirlememiz gerekir.
CRM; hem ön ofis (pazarlama, satış ve müşteri servisi) hem back office (muhasebe,
üretim ve lojistik) uygulaması olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer bölümler, müşteriler ve
iş ortakları ile koordinasyonu ve iş birliğini sağlayan müşteri merkezli bir ilişki yönetimi
felsefesidir. (Bozgeyik, S:24)
CRM, tek boyutlu değildir, birden fazla boyuta sahiptir. Bu nedenle CRM sürecinde
başarıya ulaşmak için bütün boyutlar analiz edilmeli ve ona göre hareket edilmelidir.
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Müşteriyi tanımak sadece mevcut durumu değil aynı zamanda müşteri geçmişini,
alışkanlıklarını, eğilimlerini, beklentilerini ve muhtemel davranışlarını öngörebilme,
müşterinin bilgisini inceleme, analiz etme, karşılaştırma ve kullanma ile mümkün olabilir.
(Aktepe, Baş, Tolon; S:26)
Bu noktada ise CRM’in gücünü aldığı bir nokta ortaya çıkmaktadır: Araştırma ve
verileri doğru kullanma. CRM’de tüm detayların analiz edilmesi gerektiğini unutmamak
gerekir. Tüm toplanan veriler ışığında proje gerçekleştirilirse anlamlı ve başarılı olur.
E-CRM’nin (e-elektronik) başlı başına CRM olduğunu düşünmek başarısızlıkla
sonuçlanır. Çünkü sadece e-CRM ile ulaşılan müşteri sayısı sınırlıdır. Bu aşamada bir saptama
yapacak olursak; genel yargı e-CRM çözümlerinin içerdiği beş özelliğin (müşteri veri tabanı,
analitik motor, kişiselleştirme motoru, yayım motoru ve işlem motoru) insan faktörünün
önemini ortadan kaldırdığıdır. İş yapış şekillerinde insan rolü azalabilir, sanal şirketler kurulup
sanal satıcılar kullanabiliriz ama sonuçta bu oluşumu sağlayan ve yöneten insandır ve
müşterilerimiz de bazı durumlarda kurumlar, şirketler olarak düşünülse de temelde insanlardır.
(Bozgeyik, S:24)
E-CRM’de yer alan bütün faktörleri senkronize bir şekilde yönetmek çok önemlidir.
Williamm, iletişimi ilişkiye dönüştürmenin ve müşterilerle bağlantı kurabilmeyi 10
adımda açıklamaktadır:
1.

Mesajınızdan emin olun (Gönderdiğiniz mesajı ve onun nasıl algılandığını bilin).

2.

Dikkatli dinleyin (Ne demek istediğimi biliyor musun?).

3.

Sorular sorun (Ne dediğini anlıyor muyum?).

4.

Açık konuşun (Onu nasıl söylüyorsunuz?).

5.
Engelleri ortadan kaldırın (Kültür, cinsiyet ve yaş engellerinin üstesinden nasıl
geliyorsunuz?).
6.

Etkileme ve iknadan yararlanın (Arkadaşça ikna etmeyi nasıl kullanırsınız?).

7.

Müzakere edin (İstediğiniz şeyi nasıl elde edersiniz?).

8.

Teknolojiyi kullanın (Başarmanın başka yolu var mı?)

9.

Vücut dilini kullanın (Ne tür sessiz mesajlar gönderiyorsunuz?).

10. Kendi kendinizle konuştuğunuz
konuşuyorsunuz?). (Aktepe, Baş, Tolon; S:26)

gibi

konuşun

(Kendinizle

nasıl

CRM bir yazılım değildir. Yazılım seçiminde şirkete uygun olanı seçmeniz ve CRM
felsefesini doğru uyarlaması halinde projede başarılı olunabilir. CRM yazılımı ancak onu
10

kullanacaklar başta olmak üzere çalışanlar tarafında anlaşılır, kabul edilir, inanılır, doğru
kullanılır ve sistem ile tam olarak bütünleşirse başarıya katkıda bulunur. Bir firmanın “müşteri
merkezli iş felsefesi ve kültürü” oluşturması, bir yazılım ile sağlanamaz. Bunu ancak doğru
seçilmiş bir yazılımla çalışan ve başta insan olmak üzere tüm kaynaklarını doğru ve etkin
yöneten, katkıda bulunan, etkin katılım ile sinerji yaratan bir yönetim sağlayabilir. (Aktepe,
Baş, Tolon; S:27)
Bir kuruluşun CRM’yi yalnızca yazılım olarak algılaması, bu kuruluşu CRM konusunda
kaçınılmaz bir başarısızlığa sürükleyecektir. Bunun en önemli sebebi CRM anlayışının kurum
kültürüne yansımasının gerekliliğidir. Kuruluşta en alt birimden en üst birime kadar herkes
“müşteri merkezli iş felsefesi” fikrine benimsemelidir.
Yazılım sadece bir araçtır. Bize yazılımdan ziyade yazılımın verdiği sonuçları
yorumlama becerisi gerekmektedir. Ortaya çıkan sonuçları iş planlarına entegre etmek çok
önemlidir.
CRM’de başarılı olmak için insan faktörünün, organizasyon yapısının, yönetim
tekniklerinin, kullanılan teknolojilerin ve uygulamaların önemi büyüktür. Ancak ciddi bir bilgi
birikimi ile olabileceği ile başarıya ulaşılabileceği ise bir gerçektir. CRM’nin evreleri, nasıl
uygulanacağı, uygulamada başarı için hangi faktörlerin önemli olduğu, CRM aksiyon planı, güç
birliğinin ve dış kaynak kullanımının yararı ve ana yetkinlik alanına yönelmenin sağlayacakları,
stratejik işbirliklerinin sadece farklı sektörlerdeki firmalarla değil aynı sektördeki hatta rakip
firmalarla bile yapıldığı, CRM ile ilgili hayaller ve gerçeklerin ayrı şeyler olduğu, projelerin
neden başarısız olduğu ve başarıya etkileri, CRM sistemleriyle ilgili karlılık modellerinin
bilinmesi gerektiği, özellikle orta ve üst düzey yöneticiler için bir CRM rehberine gerek olduğu,
üst yönetimin projeye sahip çıkmasının ve tüm çalışmaların katılımının gerektiği, istisnasız tam
iletişimin gerekli olduğu katma değer sağladığı herhangi bir CRM uygulamasının şirketin
ihtiyacına cevap verecek yapı ve özellikte olmayabileceği büyük önem taşımaktadır. (Aktepe,
Baş, Tolon; S:28)
CRM’yi doğru anlamak ve uygulamak kurumlara başarı kazandıracaktır. CRM için
başarı formülü şudur:
Doğru Anlama + Uygulama = Başarı (Aktepe, Baş, Tolon; S:34)

1.2.2. CRM’e Bakış Açısı
Firma yöneticilerinin ilk ve belki de en önemli hatası müşterilerin aynı olduğunu
düşünmeleridir. Gerçekte bu, söz konusu değildir. Müşterilerin bireysel farklılıkları üzerine
çeşitli çalışmalar yapılır, ürün ve hizmet sunulur, tutum ve davranış sergilenirse sonuçta firma
da müşteri kadar kazançlı olacaktır.
Müşterilerin farklılığının farkına varan firmalar öncelikle bölümleme (segmentasyon)
çalışması yaparlar. Bunu, CRM ile hiç ilgisinin olmadığını düşündüğümüz klasik firmalarda
dahi görürüz ki buna genelde “adamına göre” davranma denilmektedir. Tanımlamayı
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bölümlemeden, adamına göre kapsamına çektiğimizde ilk bakışta müşteri bundan rahatsız olur
diye düşünürüz, değil mi? Örneğin aynı ortamda yanımızdaki kişiye arabası, üzerindeki
giysileri veya belirli bir statüsü nedeniyle öncelik sağlanırsa bundan rahatsız olur musunuz?
Sanırım cevabınız evet. Aynı şey sizin için söz konusu olursa, yani ayrıcalıklı hizmet alırsanız
bundan memnun olur musunuz? Cevap yine evettir. Çünkü müşteri de bireydir ve bireysel
beklentisi önemsenmektedir. Bize birey olarak önem veren, kendimizi iyi hissettirmemizi
sağlayan, bize özel hizmet, ürün üreten ve bunu istediğimiz gibi bize sunan firmalarla çalışmayı
bu nedenle seçiyoruz. (Bozgeyik, S:35)
Bu noktada CRM’in müşterilere sunduğu kişiselleştirilmiş hizmet felsefesi ön plana
çıkmaktadır. Böylece müşteriler kendilerini sıradan değil aksine “özel” hissetmektedirler.
CRM konusunda alanında başarılı birçok firmanın bile çeşitli hatalar yapmış olduğunu
görmekteyiz. Diğer bir ifade ile en iyi örnek dahi, CRM kavramından yararlanmanın nasıl
olabileceğini tam olarak anlayamamış olarak karşımıza çıkmaktadır. Barbara E. Bund’un
“Müşteri ile Yakın İlişkiler Geliştirme Fikri onlarca yıldır konuşulmakta, peki ne oldu da CRM
aniden bu kadar ilgi çekmeye başladı? Cevap: Teknoloji. Gelişen veri tabanları, İnternet’in
sunduğu bir klik ile bilgiye ulaşma fırsatı, küresel ekonomideki artan rekabet, CRM’yi birçok
organizasyon için rekabetin gerekliliği haline getirdi” dediğini belirtiyor. Sonrasında ise “Bu
organizasyonlar çeşitli fonksiyonları sağlamak için zaten ciddi paralar harcıyorlardı. Şimdi ise
karlarını daha çok satarak, şöyle veya böyle arttırmaya çalışıyorlar. Çünkü yeni müşteri elde
etmek eski müşteriye satış yapmaktan daha pahalıya geliyor. (Bozgeyik, S:39)
Bu nedenle Barbara E. Bund, firmalar müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler kurmaya
çalışıyorlar” diyor ve şu 6 maddenin altını çiziyor:

İş modeliniz müşteri merkezli olmalı (Diğer trendlerde olduğu gibi CRM’de
teknoloji ile ilişkilendiriliyor. Eğer modelinizin merkezinde müşteri yoksa CRM ile
uğraşmanıza gerek dahi yok).

Müşteri ilişkilerinizde müşteriyi unutmayın (Tüm ilişkilerde karşılıklı olarak
verme, fedakarlık etme vardır. Müşteri ile olan ilişkiler neden farklı olsun? Ürünlere odaklanıp
bu ürünler için müşterileri bulmak yerine firmalar müşterilerini ve onlar için ürün bulmayı
düşünmeye başlamalı).

Henüz hazır olmayan CRM yazılım pazarına dikkat edin (Birçok firma CRM
yazılımı sattığını söylemekte ama CRM yazılımının ne olduğu konusunda az sayıda kişi bilgi
sahibi. Müşteri ile ilgili her şeye CRM etiketini yapıştırılıyor. CRM’de ERP gibi çeşitli
aşamalardan geçecek ve henüz oyuncular ve Pazar çok yeni).

Ödülleri yapılan iş ile eşleyin (Çalışanlarla ilgili tüm teşviklerin klasik ölçülere
değil, müşteri merkezli göstergelere, örneğin müşteriyi elde tutmaya ve müşteri memnuniyetine
dayanmasına gayret edin).
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Bilgilerinizin güncel veriye dayanması gerekiyor (Müşteri ile ilgili olan bilgiler
de sürekli değişir. İnsanlar taşınır, evlenir ve bedenleri değişir).


Teknik entegrasyon konuları çok zordur. (Bozgeyik, S:39)

Bund, sıraladığı altı maddede kurumların yenilenen CRM anlayışı gereği
müşterilerinin peşine düşmeleri gerektiğini söylemektedir. Uzun süreli müşteri ilişkileri çaba
gerektirir. Bu sebeple kurum, çalışanlarına müşteri merkezli çalışmanın önemini kavratmak
üzere çaba sarf etmelidir. Kurum yönetimi bu süreçte çalışanların ödül mekanizmasını müşteri
ilişkilerinin iyi yürütülmesi konusuna entegre edebilmesi başarıya katkıda bulunabilir.

1.2.3. CRM Düşüncesinin Artan Önemi
Müşteri ile olan ilişkiler ve bu ilişkilerin yönetilmesi günümüz rekabetçi iş dünyasında
artan bir önem kazanmakta. Bu düşünce doğal olarak iş yapış yöntemlerini, firmaları ve iş
dünyasını etkiliyor. Müşteri geçmişte olduğu gibi sadece sunulan ürün ve hizmetle yetinmiyor.
Bilgiye birçok kanaldan ulaşıyor. Gelişen teknoloji ile İnternet kullanımı ve İnternet yolu ile
çeşitli bilgilere ulaşmak gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor. Yeni ekonomi işlerin ve iş yapış
yöntemlerinin artık eskisi gibi olamayacağını gösterdi. Dünyanın bir ucundaki bir firma,
müşterilerine ve potansiyel müşterilere İnternet yolu ile anında ulaşabiliyor. Ürün ve
hizmetlerini pazarlayabiliyor. Bu en genel tanım ile günümüzde artık sınırların kalmadığı ve
müşterilerinin ciddi sayıda alternatif arasından seçme yapabileceği anlamına geliyor. CRM’ye
sadece günümüzde değil gelecekte de ihtiyacımız olacak. Özellikle hizmet bazlı sektörlerde
eğer CRM yapmıyorsanız, gelecekte firmanız olmayabilir. (Bozgeyik, S:41)
CRM düşüncesinin artan önemi; sadece rakiplerin CRM yapıyor olması veya sizin CRM
yapmadığınız için Pazar payı kaybetmeniz ile ilgili değildir. Günümüzde sınırların kalkması,
artan rekabet, hızla gelişen teknoloji ve en önemlisi müşteri beklentisi firmaları CRM yapmaya
zorluyor. (Bozgeyik, S:41)
Günümüzde iş dünyasında güç, üretici ve satıcılardan alıcılara geçmişti. CRM açısından
pazarlama stratejilerini irdeleyecek olursak; 1970’lere kadar “Seri Üretim ve buna bağlı satış”,
1980’lerde “Kitlesel Pazarlama ve mevcut pazarda Pazar payını arttırma” çabası, 1990’larda
“Ürün yönetimi, üründe farklılaşma, ürün için müşteri arama ve hedef pazarlara yönelme”,
2000’li yıllardan itibaren ise “Müşteri ilişkileri yönetimi, kişiselleştirme, müşteri için ürün ve
müşterideki payı arttırma” düşüncelerinin öne çıkmakta olduğunu görürüz. (Bozgeyik, S:41)
Pazarlamacıların klasik olarak tanımladığı 4P düşüncesini, 4C ile değiştirmekte büyük
yarar var. Firmalar bakış açılarını değiştiriyor. 4P yani “Ürün (Product), Fiyat (Price),
Tutundurma (Promotion) ve Yer (Place) yerine; 4C yani “Müşteri (Customer) hatta Tüketici,
Maliyet (Cost), İletişim (Communication) ve Uygunluk (Convenience) bakış açısı ile hareket
etmeye çalışıyorlar. “Doğru Müşteriye; Doğru ürün/hizmeti, Doğru maliyetle, Doğru kanalla,
Doğru Yerde, Doğru Zamanda” sunmanız gerekiyor diyebiliriz. (Bozgeyik, S:42)
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1.2.4. CRM Ne Değildir?


“CRM işler kötüye gittiğinde hatırlanacak ve yapılacak bir proje değil”.



“Gelecek yıl CRM yapmayı planlıyoruz “diye ertelenebilecek bir proje de değil.



“CRM salt bir proje” değil.



Başarısız proje yönetimi ile CRM projesi başarısı mümkün değil.



“CRM sanıldığı kadar kolay ve hızlı yapılacak bir proje” değil.



“CRM salt bir yazılım” değil.



CRM yazılımında müşteri işin içinde olduğu için diğer yazılımlar gibi değil.


“CRM haftasonu aldığınız eğitimle öğrenebileceğiniz ve doğru yapabileceğiniz
bir proje” değil.


“CRM sadece büyük firmalara özgü” bir uygulama değil.



“CRM sadece yabancı firmalar özgü” değil.



CRM’nin sonuçlarını hemen görmek genelde mümkün değil.



CRM kültürü oluşmadıkça projelerin başarılı olması mümkün değil.



CRM, başkası özellikle rakip yapıyor diye baştan savma yapılacak bir proje değil.



CRM değişime inatla karşı konularak yapılabilecek bir proje değil.


CRM mevcut (çalışmayan) organizasyon yapısını muhafaza ederek yapılabilecek
bir proje değildir. (Bozgeyik, S:42)
CRM, müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda müşteriyi daha iyi algılama ve onun
beklentileri çerçevesinde firmanın kendini daha iyi yönlendirmesi sürecidir.
CRM’nin altında yatan ise: “farklı müşterilere farklı muamele yapın” düşüncesidir.
Müşteri ilişkilerinin temel mekanizması, müşterilerin nasıl farklılıklar gösterdiğini anlamayı ve
bu farklılıkların her bir müşteriye göre işletmenin nasıl davranması gerektiği konusunda bir
strateji oluşturmasını içermektedir. Daha da özelde tamamen müşterilerin nasıl bölümlere ve
altbölümlere ayrılabileceği, onlarla nasıl kalıcı ilişkiler kurulabileceğini içermektedir.
CRM’yi gelip geçici bir eğilim olarak görmek yanlış olacaktır. Çünkü CRM geçmişte
de olan, günümüzde önem kazanan ve gelecekte muhtemelen farklılaşacak ve doğru
konumlanacak bir yönetim felsefesidir. Bu nedenle CRM öncelikle doğru anlaşılmalı, sonra
doğru uygulanmalı. Aksi halde başarılı olunması mümkün değildir. CRM’yi ancak doğru anlar
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ve yorumlarsak, CRM projemizde ve yaptığımız işimizde başarılı olabiliriz. CRM’de başarılı
olmak için insan faktörünün, organizasyon yapısının, yönetim tekniklerinin, kullanılan
teknolojilerin ve uygulamaların önemi büyüktür.
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Uygulamalar;
1. Kullanmayı tercih ettiğiniz markaların pazarlama faaliyetlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları;
1. İncelediğiniz markaların pazarlama faaliyetlerinde hangi noktalar dikkatinizi çekti,
açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında CRM kavramı incelenmiştir. CRM kavramının tanımı yapılmış ve
pazarlamada taşıdığı önem işlenmiştir. CRM kavramının pazarlama faaliyetlerine sağladığı
yararlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi 4P unsurlarından biri değildir?
A) Ürün
B) Fiyat
C) İletişim
D) Yer
E) Tutundurma
2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi ilişkiye dönüştürme adımları arasında yer almaz?
A) Soru sorma
B) Engelleri ortadan kaldırma
C) Müzakere etme
D) Teknolojiyi kullanma
E) Bilgileri gizleme
3. Aşağıdakilerden hangisi 4C unsurlarından biri değildir?
A) Müşteri
B) İletişim
C) Maliyet
D) İkna
E) Uygunluk
4. Aşağıdakilerden hangisi müşteriler ile uzun dönemli bir ilişki kurarken dikkat
edilecek noktalar arasında yer almaz?
A) İş modeli müşteri merkezli olmalı
B) Bilgiler güncel veriye dayanmalı
C) Her müşteriye farklı davranılmalı
D) Müşteri ilişkilerinde müşteri unutulmamalı
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E) Henüz hazır olmayan CRM yazılımlarına dikkat edilmeli
5. “CRM’in müşterilere sunduğu kişiselleştirilmiş hizmet felsefesi ön plana
çıkmaktadır. Böylece müşteriler, kendilerini sıradan değil aksine _________
hissetmektedirler.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Özel
B) Elit
C) Prestijli
D) İmtiyazlı
E) İtibarlı
6. “_____, müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda müşteriyi daha iyi algılama ve onun
beklentileri çerçevesinde firmanın kendini daha iyi yönlendirmesi sürecidir.” İfadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ERP
B) SEO
C) CRM
D) CRM
E) TKY
7. CRM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) CRM’in altında farklı müşterilere farklı muamele yapma düşüncesi mevcuttur
B) CRM gelip geçici bir eğilimdir
C) CRM kültürü oluşmadıkça projelerin başarılı olması mümkün değildir
D) Başarısız proje yönetimi ile CRM projesi başarılı olamaz
E) CRM başarısında insan faktörü ve organizasyon yapısı büyük önem taşımaktadır.
8. Aşağıdakilerden hangisi bir CRM yazılımının başarılı olması için gereken
özelliklerden birisi değildir?
A) Pahalı bir yazılım kullanılması
B) Anlaşılır olması
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C) Çalışanlar tarafından kabul görmesi
D) Sistem ile tam olarak bütünleşmesi
E) Şirkete uygun CRM yazılımının seçilmesi
9. “İş dünyasında 2000’li yıllardan itibaren ___________ düşünceleri öne çıkmaktadır.”
İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Seri üretim ve buna bağlı satış
B) Kitlesel pazarlama ve mevcut pazarda pazar payını arttırma
C) Dayanıklı ve kaliteli üretim
D) Müşteri ilişkileri yönetimi, kişiselleştirme ve müşteri payı arttırma
E) Ürün yönetimi, üründe farklılaşma ve hedef pazarlara yönelme
10. Aşağıdakilerden hangisi firmaların CRM’e yönelmesinin nedenlerinden birisi
değildir?
A) Günümüzde sınırların ortadan kalkması
B) Teknoloji ve internetin hızlı gelişimi
C) Hukuki zorunluluklar
D) Artan rekabet
E) Müşteri beklentilerinin artması
YANITLAR
1-C 2-E 3-D 4- C 5- A 6-D 7-B 8-A 9-D 10-C
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2. CRM TEMEL TANIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri
2.2. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
2.3. Müşteri Tatmini
2.4. Müşteri Sadakati
2.5. İlişkisel Pazarlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir markadan aldığınız hizmeti hangi kriterlere göre değerlendirirsiniz?

2.
Sürekli kullandığınız ve asla bundan başka bir markayı kullanmam dediğiniz
markalar var mı? Bu markaların hangi özellikleri sizin için vazgeçilmezdir?
3.

Bir müşteri hangi şartlar altında sürekli kullandığı markayı değiştirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Müşteri İlişkileri
Müşteri İlişkileri
Literatürde yer alan
Kavramı ve Özellikleri, Kavramını tanımlamak ve bilgilerden
Müşteri İlişkileri Yönetimi özelliklerini
öğrenmek. faydalanılacaktır.
(CRM)
CRM
kavramını
tanımlamak.

Müşteri Tatmini,
CRM’in
temel
Literatürde yer alan
Müşteri Sadakati, İlişkisel tanımları arasında yer alan bilgilerden
Pazarlama
müşteri tatmini, müşteri faydalanılacaktır ve çeşitli
sadakati
ve
ilişkisel örnekler paylaşılacaktır.
pazarlama kavramlarını
öğrenmek.

25

Anahtar Kavramlar





Müşteri İlişkileri,
Müşteri Tatmini,
İlişkisel Pazarlama,
Müşteri Sadakati
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Giriş
Dersimizin 2. Haftası kapsamında; müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri
incelenecektir. CRM’in çeşitli tanımları ele alınacaktır. CRM’in temel tanımları arasında yer
alan müşteri tatmini, müşteri sadakati ve ilişkisel pazarlama tanımları detaylı olarak ele
alınacaktır.
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2. CRM TEMEL TANIMLARI
2.1. Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri
Müşteri kavramı biraz farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Müşteri, belirli bir mağaza ya
da kuruluştan düzenli alışveriş yapan kişi ya da kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Örneğin,
Vakko’dan giysilerini alanlar ya da Migros’tan alışverişini gerçekleştirenler onların
müşterileridir. Öte yandan ticari amaçla ürün/hizmet satın alanlara ise “ticari müşteri” denilir.
İlişkiler açısından ve “Kişiye Özel Pazarlama”nın yaygınlaşmaya başlaması, bu iki farklı anlam
taşıyan “müşteri” kavramını birbirine yaklaştırmış ve eşanlamlı kullanmayı gerektirmiştir. Çok
genel olarak müşteri herkestir denilebilir. Bu açıdan bakıldığında müşteri ilişkileri, kuruluş ile
müşteri arasında kurulan, satış öncesi ve satış sonrası tüm eylemleri kapsayan, karşılıklı yararı
ve ihtiyaç tatminini içeren bir süreçtir. Dikkat edilirse süreç üç önemli aşamayı da
kapsamaktadır. Müşteri ilişkilerine” sadece satış eyleminin gerçekleştiği durumu kapsar”
şeklinde düşünmek ilkel ve çağdışıdır. Ek olarak, olumlu müşteri ilişkilerinde her iki tarafın da
kazandığı bir davranış biçimi olduğu rahatlıkla söylenebilir. (Odabaşı; S:3)
Müşteri ile iyi ilişki kurma ve ilişkiyi başarılı olarak yönetmenin temelinde salt teknoloji
değil öncelikle başarılı iletişim becerisi vardır. Bu başarı ise yazılımdan daha çok insan faktörü
ile ilgilidir. (Bozgeyik; S:80)
CRM, üç bileşenden meydana gelmekte. Müşteri, ilişkiler ve yönetim. Bazı uzmanlar
CRM’yi ya pazarlama ya da müşteriyi ve/veya iş süreçlerini yönetmek olarak ifade etmekte.
Oysa CRM’de asıl olan müşteri ile olan ilişkileri yönetmektir. (Bozgeyik; S:80)
CRM’nin ikinci bileşeni “İlişki” kelimesi, satış anlamına gelmez. Satış sonrasında ise
hizmet, servis uygulamalarının müşteri talepleri ve beklentileri yönünde karşılıklı memnuniyete
dayalı bir ilişki yumağına dönmesi, geliştirilmesi ve süreklilik arz etmesi amaçlanmalı.
(Bozgeyik; S:80) Çalışanların müşterileri nasıl karşıladıkları, müşterilerin sorunlarına hangi
üslupta karşılık verdikleri ve sorunu çözmeye ne kadar istekli oldukları CRM için önemli
konulardır.
“Ben kazanayım, sen kaybet” anlayışı yerine, “ben kazanayım, sende kazan” düşüncesi
ve uygulamasına geçilmelidir. Rekabet ve piyasaya sürülen ürünlerin, hizmetlerin sayısı ve
kalitesinin artması sonucu, insanlar kendisine sunulanı değil, kendi istediğini tercih edecek bir
konumda bulunuyor. Bu durumdaki müşterilere yönelik geliştirilen müşteri ilişkileri
sonucunda, müşteri tatmini ve bağlılığı yaratmanın ana amaç olduğu da söylenebilir. Böyle bir
amaca, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve işi ilk başta doğru olarak yapma sonucunda
ulaşılabilmektedir. (Odabaşı; S:4)
Rekabetin artış göstermesi kurumun var olan müşterisini elinde tutabilmesinin önemini
artırmıştır. Yeni bir müşteri kazanmak çoğu zaman reklam ve kampanya maliyetlerini artırmaya
bağlı iken var olan müşteriyi elde tutmak büyük oranda onu her alışverişinde memnun etmeye
bağlıdır. Müşteri memnuniyeti ise ancak onun iletişime geçerek ve ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde hizmet ederek sağlanabilmektedir.
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Şekil 1 Müşteri Tatminine Giden Yol
Kuruluş ile müşteri arasındaki ilişki çok ender olarak satışın gerçekleşmesiyle sona
ermektedir. Kuruluşlar için müşterilerle uzun dönemli ilişkiler oluşturma gittikçe önem
kazanmaktadır. Satış olayı bir flörtün sonu ve uzun sürecek bir beraberliğin, evliliğin
başlangıcıdır. Birlikteliğin kalitesi ve etkinliği kuruluşun ilişkiyi ne kadar sağlıklı yürüttüğüne
ve yaratılan saygınlığın ilişkiye dönüştürülebilme oranına bağlıdır. İş hayatının gelecekte
belirsizlik içerisinde olması ve risk taşıması özelliğinden dolayı, müşterilerle sağlam ve
gelişmiş iyi ilişkilerin oluşturulması zorunlu olarak görülmelidir. Bu ilişkiler ise ancak güçlü
müşteri ilişkileri ve kaliteli hizmetin verilmesi ile gerçekleşebilmektedir. (Odabaşı; S:4)
Müşteri ilişkilerinde en önemli konulardan biri “Saygınlık Oluşturma”dır. Özellikle
satış ve pazarlama eylemlerinin başarısı büyük oranda bu kavrama bağlıdır. Bu açıdan
saygınlık, müşterinin çalışanlara ve kuruluşa karşı taşıdığı davranışın değeridir. Bunlar,
kuruluşun sunduğu ürüne, hizmete ve ilişkilere bağlı olarak değişebilmektedir. Müşteriler,
tatmin olduklarında ve kuruluşa güven duyduklarında saygınlık artabilmektedir. Böyle bir
duygu ve davranış oluşturmak için müşteri nelere bekler? Bu sorunun cevabı aynı zamanda
müşteri ilişkilerindeki unsurları da bizlere belirtmektedir:


Karşılık görebilme



Bilgili çalışanlar



Çabukluk



Sözlerin tutulması



Anlayış
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Güven



Takip etme



Sürpriz yokluğu



Tutarlılık



İletişim



Ulaşabilirlik



Birebir etkileşim (Odabaşı; S:4)

Kuruluş açısından saygınlık, ürünleri ya da hizmetleri satın alırken müşterilerin
tercihlerini sürekli kuruluş için kullanmaları, kısaca “sadık müşteriler” haline gelmeleridir.
Açık biçimde rakiplerin önerileri karşısında belli bir kuruluşun tercih edilmesi durumunda
müşteriler o kuruluşa saygınlık gösterisinde bulunmuş olurlar.

Saygınlık ilk satışların gerçekleşmesine olduğu kadar, sonraki satışların
gerçekleşmesine de olumlu etki yapar.


Yeni müşterilerin tercihlerinde, kuruluşa saygı duyan müşteriler etkili olurlar.


Ağızdan ağıza iletişim, kuruluşa saygı duyan sadık müşteri tarafından
gerçekleştirilir. (Odabaşı; S:5)
Saygınlık, aslında üç önemli unsurun gerçekleştirilmesi sonucunda oluşturulur. Bunu
gerçekleştirmek ise, planlı ve programlı çalışmaları gerektirir.

Şekil 2 Saygınlık Yaratmanın Unsurları
Müşterileri, sadece satış olayının gerçekleştiği durumlarda hatırlanmamalıdır. Satışın
olmadığı durumlarda da sürekli bir hatırlamayı gerçekleştirmek çok zor bir uğraş değildir;
ancak çok önemli ve olumlu etki oluşturan bir davranıştır. Müşterilerin olanaklar el verdiği
ölçüde özel günlerde (doğum günü, terfi etme gibi) ufak bir kart ya da telefonla hatırlanmaları
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onların bunu yapan kuruluşa karşı saygı duymasında önemli bir adımdır. Bir mağazada satış
elemanlarının bunu dışında gerçekleştirebileceği bazı önemli davranışlar şöyle özetlenebilir:

Müşterinin ilgisini çekebileceği düşünülen yeni bir ürün ulaştığında, müşterinin
bundan haberdar edilmesi.


Müşterinin istediğini ve arzu ettiğini verebilmek için özel sipariş alınması.



Müşterinin isteyebileceği ürünün bir kenara ayrılması.


Satılan ürünün nasıl bir performans gösterdiğini, ihtiyacı tatmin edip etmediğini
öğrenmek için iletişimin kurulması. (Odabaşı; S:6)
Kuruluşun kimliğinin oluşmasında önemli bir yere sahip olan çalışanlar, müşterilerin
içinde yaşadıkları toplumda kişisel ün kazanmaya çalışırlar. Derneklere, vakıflara, spor
kulüplerine üye olmak ve yardımcı olmak bu konudaki en önemli davranışlardır. Toplumsal
faaliyetlere katılım, o topluma ve onun üyeleri olan insanlara olan ilgiyi gösterir; ancak, ün
oluşturma da özellikle dikkat edilmesi gereken konular da vardır.


Müşterilerle ilgili özel bilgilerin kesinlikle ortaya çıkartılmaması gerekir.



Diğer müşterilerden ve rakiplerden olumlu ifadelerle söz etmek daima iyidir.


Müşterilerin istekleri kabul edilemez olduğunda ya da üzüntü yaratan bir durum
olduğunda daima gerçek söylenebilmelidir.


Güvenilir, ilgili ve kibar olmaya özen gösterilmelidir. (Odabaşı; S:7)

Saygınlık yaratmanın ötesinde, etkin biçimde müşteri ilişkileri kurabilmek için
yöneticilerin dört konudaki koşulları geliştirmeleri gerekir:
1.
Farkına Varma: Müşteri ilişkileri konusunda ortaya çıkan sorunları ve fırsat
alanlarını anlama becerisi gösterilmelidir. (Odabaşı; S:8)
2.
Değerlendirme: Kuruluşun, arzulanan sonuçlara ulaşabilmesi için şimdi nerede
olduğunun belirlenmesi. Müşteri ilişkilerini etkilen süreçler bu açıdan sürekli bir
değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirilecek süreçlere örnek olarak şunlar verilebilir:
(Odabaşı; S:8)
Ürün
Satışlar
Faturalama
Destek

Üretim, stok, satın alma
Reklam, ürün, broşür, satış elemanları
Sipariş alma, hesap açma, kredi, alacaklar
Müşteri eğitimi, danışma hattı, garanti, teknik hizmet vb.

31

Dağıtım

Ambalaj, gönderim, montaj gibi

3.
Ölçebilme: Öncelikle bireysel, sonra grup ilişkilerinde düzenli raporlama
sistemini kurma ve diğer performans ölçümleriyle karşılaştırmalar yapma. (Odabaşı; S:9)
4.
Eylemler: Kararlar verebilme, kaynak ayırma ve düzenli bir iletişim kurma.
Kuruluşun, farkına varma yetisi ve gerekli eylemleri sürekli pekiştirmede bulunabilmesi.
(Odabaşı; S:9)

Şekil 3 İlişkileri Etkileyen Eylemler

2.2. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili literatürde pek çok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan
bazıları şöyle açıklanabilir:
Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda müşteriyi daha iyi
algılama ve onun beklentileri çerçevesinde firmanın kendi daha iyi yönlendirmesi sürecidir.
(Varinli, Çatı; S:233)
Bir başka tanıma göre müşteri ilişkileri yönetimi, uzun vadeli değeri optimize edecek
şekilde müşterilerin seçilmesi ve yönetilmesine yönelik bir işletme stratejisidir. (Varinli, Çatı;
S:233)
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Oğuz Gel’e göre göre müşteri ilişkileri yönetimi, müşterilerin şikayetlerini karşılamak,
Toplam Kalite Yönetimini uygulamak ve reklam, halkla ilişkiler ve Pazar araştırmasıdır.
(Varinli, Çatı; S:233)
Genel bir tanım vermemiz gerekirse eğer:
“Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri merkezli stratejiler ile bu stratejileri
destekleyebilecek; satış ve pazarlamayla beraber, müşteri hizmetleri, muhasebe, üretim ve
lojistik gibi yeni fonksiyonları kapsayan ve bu yeni fonksiyonlardan etkilenecek herkes için
tüm iş süreçlerinin yeni baştan düzenlenmesini içeren ve bunları gerçekleştirirken de
teknolojiden yararlanan bir yönetim stratejisidir.” (Aktepe, Baş, Tolon; S:2)
Günümüz dünyasında işletmelerin rekabette bir adım daha önde olabilmesi için, işletme
ile müşteri arasında sıkı bir iş birliğinin olması gerekmektedir. Bunun da yolu, etkin bir müşteri
ilişkileri yönetiminin yönetiminin varlığından geçmektedir. Bu bağlamda müşteri ilişkileri
yönetiminin ne önemli olduğu, şu şekilde açıklanabilir:
1.

Müşteri ilişkileri ile birlikte müşteri tatminini sağlar.

2.
Tatmin olmuş müşteriler daha az gerilime neden olurlar. Hoşnutsuz bir müşteriyle
uğraşmak zorunda olanlar bu tür davranışları çok iyi bilirler.
3.
Tatmin olmuş müşteriler daha az zaman alır. Şikayet ve sorunlarla ilgilenmek son
derece zaman alıcıdır ve bu tür durumlar genellikle, en meşgul zamanlarda ortaya çıkar.
4.

Tatmin olmuş müşteriler, firmanın iyi tanınmasına yardımcı olur.

5.

Etkin bir müşteri ilişkileriyle; müşterilerin işletmeye sadık olması,

6.

İnsanların güvendikleri mal ve hizmetler için ödedikleri fazladan ücret,

7.

Tatmin olmuş müşterilerin etkilediği yeni müşteriler,

8.
Müşterinin zamanla aldığı mallarda artış gibi işletmenin arzu ettiği birçok eylem,
müşteri ilişkileri neticesinde gerçekleşmektedir. (Varinli, Çatı; S:234)
Günümüzde Müşteri İlişkileri Yönetiminin uygulanma nedenleri şöyle sıralanabilir:
1.

Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması,

2.

Pazar payının değil, müşteri payının önemli hale gelmesi,

3.

Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması,

4.
Mevcut müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarına
gerek duyulması,
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5.
Birebir pazarlamanın önem kazanmasıyla birlikte, her müşteriye özel ihtiyaçlarına
göre davranma stratejilerinin gerekliliği,
6.

Rekabetin giderek artması

7.
İletişim teknolojileri (internet, e-mail, cep telefonları) ve veri tabanı yönetim
sistemlerinde yaşanan gelişmeler. (Varinli, Çatı; S:237)

2.3. Müşteri Tatmini
Müşteri tatmini ya da memnuniyeti, bir işletmenin ürün ya da hizmetleri kullanması
sonucu müşterinin bu ürün ya da hizmetinin değeri, niteliği ve özellikleri hakkındaki olumlu ya
da olumsuz duygularının tamamıdır. Başka bir tanıma göre müşteri tatmini müşterinin satın
alma sonrası değerlendirme ve toplam ürün veya hizmete vermiş olduğu duygusal cevaptır.
Memnuniyet, satın alma niyeti, ağızdan ağza iletişim ve sadakat gibi davranışsal çeşitlilikler
için güçlü bir tatmin edici olarak düşünülür. (Varinli, Çatı; S:238)
Müşteri tatmini son zamanlarda akademik camiada ve iş dünyasında en çok analiz
edilmeye çalışılan konuların başında gelmektedir. Bu noktada performansa göre beklentilerin
teyit edilmesi yaklaşımı en çok kullanılan yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım
temelde mal ve hizmetlerin tüketim açısından ne denli mutluluk verici olduğunu ortaya
koymaya çalışmaktadır. Yaklaşım bu şu şekilde gösterilebilir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:9)

Şekil 4 Tatminde Beklentilerin Teyidi Yaklaşımı
Şekildeki satın alma öncesi beklentiler müşterinin üründen umduğu performansı ifade
etmektedir. Satın alma sonrası algılar müşterilerin ürünün ne denli performans gösterdiğine dair
düşünceleridir. Teyit etme bu ikisi arasındaki farkları göstermektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:9)
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Üç tür teyit etme vardır. Birincisi pozitif teyit etmedir ve ürünün performansı
beklentiden yüksek olduğunda ortaya çıkar. Bu durum tatmine öncülük eder. İkincisi negatif
teyit etmedir ve ürünün performansı beklentiden düşük olduğunda ortaya çıkar. Bu durum
tatminsizliğe öncülük eder. Son olarak üçüncü durum nötr teyit etmedir ve ürünün performansı
tam olarak beklentiyi karşıladığında ortaya çıkar. Bu noktada müşteri tatmini ya da tatminsizliği
beklenti ve performans düzeyleri gibi değişkenlere bağlıdır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:9)
Müşteri tatmini, müşterilerin bir mal veya hizmetin hayat seyri boyunca edindikleri
beklentilerdir. Yüksek müşteri tatmini işletme için olumlu tecrübeler olarak görülmektedir.
Müşteri tatmini ve değeri kavramları birçok işletmenin anahtar stratejileri olarak görev yaparlar.
Müşteri tatmini sağlayabilmek için işletmelerin önünde üç temel yönetim süreci bulunmaktadır:
(1) müşteri ihtiyaçlarını sezme, (2) müşteri türlerine çabuk cevap verme ve (3) yeni ürün
geliştirme. Müşteri tatminini sürekli kılabilen işletmeler uzun vadede karlılıklarını sürdürebilen
işletmeler olacaktır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:10)
İşletme stratejisi şu konulara odaklanmalıdır:

yaratmak,

Rakiplerden farklı olacak şekilde müşteri tatminini artıracak yeni avantajlar


Rakiplerden farklı olan ve müşteri tatminini arttıran var olan avantajları
sürdürmek,


Rakiplerin avantajlarını bastırmak veya ortadan kaldırmak. (Aktepe, Baş, Tolon;

S:10)
Bu avantajları yaratmanın birçok yolu olmakla beraber tüm avantajları beş ana
kategoride toplamak mümkündür:
a)
sunmak.

Maliyet: Müşteri tatminini sağlayacak mal ve hizmetleri minimum maliyetle

b)
sağlamak.

Değer Katma: Ortaya çıkarılan mal ve hizmetlerin daha fonksiyonel olmasını

c)
çalışmak.

Odaklanma: Özel müşterilerin belirgin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya

d)

Hız: Müşteri ihtiyaçlarını rakiplerden daha hızlı karşılamaya çalışmak.

e)
Esneklik: Değişen ihtiyaçlara daha hızlı adapte olmayı sağlamaktır. Böylece
diğer avantajları oraya çıkarmak daha kolay olur. (Aktepe, Baş, Tolon; S:10)
Bu avantajlar işletmede olduğu takdirde, işletmenin müşterileri tatmin etme oranı da
doğru orantılı olarak artacaktır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:11)
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Bir bütün olarak ele alındığında müşteri tatmini tanımlarının genel anlamda üç özellik
üzerinde durduğunu görmekteyiz. Bunlar:
1.

Müşteri tatmini duygusal ya da kavramaya dayalı bir tepkidir,

2.

Tepki beklentilerle ya da tüketim tecrübeleriyle ilgili bir noktaya odaklanır.

3.
Tepki tüketimden sonra ya da karardan sonra belirli bir zamanda ortaya çıkar.
(Aktepe, Baş, Tolon; S:11)
Müşterinin tatmininin belirlenmesi konusunda şunlar yapılabilir:

Hizmetin zamanında yapılması ve insanların bir araya gelmesi. Yöneticiler,
elemanlarını başarısızlıklarını rapor etmeleri için cesaretlendirirler. Bu metot başarısızlık için
çabuk bir çözüm bulma fırsatı verir ve dolayısıyla müşteri tatminini geliştirir.


İşler kötü gittiğinde müşterileri firmayı aramaları için teşvik etmek.



Kullanıcılara kartlar bırakmak ve ücretsiz telefon hatları tedarik etmek.


Hizmet ziyaretlerinde müşterilere anket bırakmak bu tekniğin olumsuz yanı
cevaplandırma oranının düşük olabilmesidir.

Eğer müşteriye doldurulduğunda ödül kazanabilecekleri bir anket, posta yolu ile
gönderilebilirse cevaplandırma oranı artacaktır. Ayrıca şirket geri dönüşlü bir mesaj
sağlayacaktır.

Ayrıca hizmetle daha önceden iletişim kurmuş olan müşteriler aranır. Bu metot,
tatmin olmamış ve daha önce gönderilmiş olan anketleri cevaplandırmamış olan müşterileri ele
geçirme fırsatı verir.

Rastgele seçilmiş olan müşterilerin yöneticiler tarafından telefon ile aranması. Bu
yöntem müşterilere, hizmet yöntemleri ve destekleyici önlemlerin ne olduğu hakkında bir
duyum verir. Bu süreç, kişisel hizmet şubelerinin performansının ölçülmesine izin veren bir
yoldur ve buradan elde edilen sonuçlar tekrar değerlendirilir. Bu hizmet, yöneticilerinin
yargısında kullanılır. Yöneticiler hızlı bir şekilde müşterilerden elde edilen tatmin oranlarında
büyük bir etkiye sahip hizmet hatlarından kaynaklanan iyileştirme performansının farkına
varırlar. (Aktepe, Baş, Tolon; S:11)
İşletmelerin müşterilerin şikayetlerini ortadan kaldırmaları ve dolayısıyla onları tatmin
edilmeleri için şu hususları dikkate almaları gerekmektedir:

Şikayet edebilmeyle ilgili engellerin ortadan kaldırılması: İşletmeler
müşterilerin kendileriyle ya da ürünleriyle ilgili olan sorunlarını iletmeleri konusundaki
engelleri ortadan kaldırmalıdırlar. Bu amaçla birçok işletme 24 saat ulaşılabilen ücretsiz telefon
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hatları, internet üzerinden şikayetlerini kolayca bildirebilecekleri elektronik adresler
kullanmaktadırlar.

Müşteri tatmini araştırmaları: İşletmedeki bütün departmanlar, özellikle de
pazarlama araştırması bölümü ve müşteri ilişkileri bölümü düzenli olarak müşteri tatmini
araştırmaları yaparak bunu geliştirmenin yollarını bulmak durumundadırlar. Bu amaçla mevcut
müşterilere düzenli olarak ulaşılarak fikirleri alınabilir.

Müşteri şikayetlerinden üst yönetimin haberdar olması: Müşterilerin
işletmeden memnun olmadıkları noktaların mutlaka üst yönetim tarafından da bilinmesi ve
buna yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Şikayetlere hızlı bir şekilde cevap verilmesi: Müşterilerine önem veren ve onları
tatmin etmek isteyen işletmeler, müşterilerin şikayetlerine hızlı bir şekilde cevap verebilen
işletmelerdir. Aynı zamanda rekabetçi üstünlük sağlamak açısından da önemlidir. Buna en iyi
örnekler 24 saat açık bulunan telefon hatlarıdır.

Şikayetleri ortadan kaldırmak: Şikayetlerin ortadan kaldırılması işletmelerin
özellikle uyguladıkları satış sonrası hizmetler sayesinde geliştirilebilir. Garanti süreleri, etkin
işleyen müşteri hizmetleri, servis hizmetleri bunlara örnektir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:13)

2.4. Müşteri Sadakati
Bir müşterinin bir mal veya hizmeti tekrar satın alması için iki güdü vardır. Birinci güdü,
müşterinin belirli bir indirim veya tekliften elde ettiği fayda, ikinci güdü ise, müşterini belli bir
ürüne yönelik duygusal bağlılığı veya yakınlığı olarak tanımlanabilir. Birinci güdünün tatmini
belli bir zaman içerisinde meydana gelmekte ve indirim veya teklif geçersiz olduğunda
bitmektedir. Diğer yandan sadakatle ilgili olan ikinci güdü, müşterilerin kendileri için özel
saydıkları mal veya hizmetlerle ilişkisini etkilemektedir. Gerçek sadakatin dayanak noktası,
bireyin mantıksal ve duygusal ihtiyaçlarının, kişisel ilişki biçimlerinin önem kazandığı
ortamlarda karşılanıp karşılanmadığı ile doğrudan ilişkilidir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:20)
Müşteri sadakati, müşterinin belirli bir ürünü veya markayı sürekli satın almasını,
ihtiyaç hissettiğinde başka ürün veya marka alternatifini araştırmamasını ifade etmektedir. Bu
anlamda ele aldığımızda müşteri tatmini ile sadakat arasında oldukça sıkı bir bağ vardır. Daha
önce de belirttiğimiz gibi işletmelerin en önemli görevi müşteri istek ve ihtiyaçlarını
belirleyerek bunlara yönelik faaliyetleri sürdürmektir. Bu sayede müşteri tatminini sağlamaktır.
Tatmin olgusu sürekli kılındığında ise sadık müşteriler yaratılmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon;
S:20)
Yardımcı ürün olması itibarı ile CRM yazılımlarının müşteri sadakati için nasıl
kullanıldığına örnek verecek olursak;
CRM açısından müşteri sadakati “Müşterinin Bulunması, Tanımlanması, Ayrıştırılması,
Analiz Edilmesi” mümkün. Bu analizler online (OLAP) ve ilişkisel olarak (ROLAP)
yapılabilmekte. Örnek verecek olursak; Pazarlama analizleri, Detaylı İşlem analizi, Satış
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pazarlama analizleri, Plastik kart müşteri karlılık analizleri, müşteri segmentasyonu –kampanya
yönetimi, kurum çapında müşteri karlılık analizleri ve kampanya yönetimi kapsamında yapılan
çeşitli analizler sayılabilir. (Bozgeyik; S: 89)
Sadık müşteriye ulaşmak için bireysel bazda çalışmalar yapmak gerekiyor; müşterileri
“Kişiselleştirmek, Etkileşim kurmak ve Hizmet sunmak ile mümkün. Bu sadece satış öncesi ve
aşamasında değil, satış sonrasındaki servis sırasında da yapılmalı. Firmaların sadece satış bazlı
olarak müşteri ile ilişki ve iletişim kurması yeterli değil. Bir de satış temelli sadakat programı
üretmeye çalışmak daha büyük bir hata. Müşteri ile olan ilişkilerde onlarca kanal ve hizmet
süreci vardır. Satış bunlardan sadece birisidir. Gelişen teknoloji ile müşteri ilişkileri tek bir
bakış açısı ile bir kapsamda yönetilemez çünkü düşünüldüğünden çok daha karmaşıktır,
çeşitlidir süreçler. Bazı yazılımcılarca süreçlerin tek boyutlu ele alınmasının yanında
basitleştirilmesini hatta önemsizleştirilmesini görmekteyiz. Bu tutum ise çoğunlukla sunulan
yazılım ile ilgili ortaya çıkmakta. Bu nedenle bazı firmaların CRM’yi yanlış anlamanın yanında
sundukları yazılım nedeniyle CRM uygulamasını bir bölüme örneğin (Çağrı Merkezi)
sıkıştırma, diğer bölümler için önemsizmiş ya da gereksiz gibi gösterme eğilimi ve çabasını
görüyoruz. Oysa günümüzde CRM ile vaat edilen ilişki yönetimi ancak tüm birimlerin katkısı
ile mümkün olabilir hatta dahası çözüm ortaklarıyla “İş birliği Yapılması” (Collaborative CRM)
ile mümkün olabilir. (Bozgeyik; S: 89)
Müşteri sadakatini sadece bir yazılımla elde etmek mümkün değil. Çok daha fazlasını
yapmak gerekir. Örneğin;


Ürününü / hizmetini farklılaştırmayan,



Müşteri Şikayetlerini dikkate alıp çözmeyen,



İç müşteriye (çalışanlara) değer vermeyen ve önerilerini dikkate almayan,



Yeni ürün geliştirmeyen,



Değişimi takip etmeyen,



Organizasyonunu müşteri taleplerine göre düzenlemeyen,



Sürekli durum tespiti yapıp bundan yararlanmayan,



Niş pazarlara yönelmeyen,


Alışılageldik yapısını CRM projesi süresince ve sonrasında sürdüren firmalar,
müşteri sadakati konusunda önemi sorunlara sahip firmalardır.
Kurum, müşterisinin isteklerine kulak vermelidir. Gelişen rekabet ortamında
hiçbir kuruluş vazgeçilmez değildir.
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Kullanacakları bir yazılım ile ne sadık müşterilere sahip olabilir ne de CRM projeleri
başarılı olabilir. (Bozgeyik; S: 90)
Müşteri Memnuniyeti Sağlamanın On Yolu:


Müşterinin problemine sahip çıkın, buna siz neden olsanız da.



Mutsuz veya zor bir problemi olan her müşteriyi takip edin.



Müşteriyle olan her etkileşimde “Ben olsaydım ne isterdim?” diye sorun.



Müşterinize ve birlikte çalıştığınız kişilere her fırsatta teşekkür edin.


Müşterinize yararlanacağını düşündüğünüz makaleleri ve diğer materyalleri
gönderin. (Faks, e-posta vb.)

Müşterinizle ilgili kişisel detayları örneğin doğum gününü, çocuklarının adını, ilgi
alanlarını ve becerilerini hatırlayın.


Telefonla konuşurken hep gülümseyin.



Müşteriniz için gerektiğinde kuralları esnetmeye ve engelleri kaldırmaya bakın.



Zaman bir kişinin en önemli kaynağı. Müşterinizin zamanına ve programına saygı

duyun.

Müşterinize saygı, arkadaşlık ve bilgi, bir de unutmadan sattığınız ürün ve
hizmetleri sunun. (Bozgeyik; S:91)

2.5. İlişkisel Pazarlama
Artan rekabet ile birlikte işletmelerin içinde bulunduğu iş ve pazarlama çevresi
değiştiğinde pazarlamanın, müşterinin değişen gereksinimlerine karşılık vermeye odaklanan bir
faaliyet olduğu ortaya çıkmıştır. Bu günümüzde yeni ekonomi olarak adlandırılan ve tüm dünya
ekonomilerini etkisi altına alan oluşum, mevcut ekonomik düzende işletme davranışlarını da
gittikçe artan oranda müşteri merkezli hale getirmiştir. Artık önemli olan, yalnızca müşterinin
değişen gereksinimlerine uygun karşılık vermek değil, bunu dışında bireysel müşteri
gereksinimlerini de doyurmaktır. Özellikle bu dönemde, müşterilerle uzun dönemli ilişkiler
kurmak ve bu ilişkileri bağlılığa dönüştürmek, yeni akımla birlikte karlılığın anahtarı haline
dönüşmüştür. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 26)
İlişkisel pazarlama satıcı ile alıcı arasındaki tatmini sağlayacak uzun dönemli ilişkiyi
ifade etmektedir. İlişkisel pazarlama müşterinin işletmeye bağlılığını ve işletmenin müşteri
isteklerini daha iyi anlamasıyla müşterinin işletmeye olan güvenini de artırmaktadır. (Aktepe,
Baş, Tolon; S: 26)
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Başka bir tanımlamayla ilişkisel pazarlama, pazarlama çabalarının başarılması için
özellikle müşterilerle kurulan uzun dönemli ilişkileri ifade etmektedir. Burada hedef, müşteri
tatmininin sürekliliği için müşterilere uzun dönemli değer sağlamaktır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:
26)

Şekil 5 İlişkisel Pazarlama ve Geleneksel Pazarlama Arasındaki Farklılıklar
Geleneksel pazarlama da amaç, işlemleri maksimize etmek olduğundan, müşterinin
satın alma geçmişine önem verilmemekte ve müşterinin bir durumdaki davranışı ile başka bir
durumdaki davranışı arasında bağlantı kurma önemli olmamaktadır. İlişkisel pazarlamada ise
durum tam tersine dönmektedir. Buradan sadece bir seferlik satış olayını gerçekleştiren
müşteriler arzu edilmez anlamı çıkartmamak gerekir. Ancak, uzun dönemli müşteri ilişkiler
önem kazanmaktadır. Müşteri, geçmişteki davranışı ve gelecekte beklenen davranışlarına göre
farklı biçimde ele alınıp her şey ona yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Müşteri ilişkilerini
kurma, sürdürme ve geliştirmenin gerçekleştirilmesi için şirket sunduğu ürün ve hizmetlerle
ilgili söz ve vaatler seti önerir. Müşteri ise, kendi yönünden gerçekleştirmeyi vaat ettiği sözleri
verir. İki tarafın da güvene dayalı söz ve vaatleri tutması, iyi bir ilişkinin uzun dönemli
sürebilmesi için gerekli olmaktadır. İlişkisel pazarlamada, şirket ilke olarak kendini müşteriyi
merkeze almaya, ona yakın olmaya ve özen göstermeye adamıştır. (Odabaşı; S: 22)
İlişkisel Pazarlamanın avantajları üç ana başlıkta kısaca şöyle özetlenebilir:
1.

Müşterilerle yakın ilişki



Şirket müşterilerle daha sıkı bağlar geliştirir.
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Bu bağlar teknoloji, bilgi ya da sosyal açılardan olabilir.


Bu, şirkete çok geniş bir rekabet avantajı sunar. Şirket, müşterilerin bireysel
zevkleri hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukça, müşteriler de diğer tedarikçilerle tekrar eden
süreçlerini devam ettirmede isteksiz hale gelerek şirkete bağlanırlar.
2.

Müşteri tatmininde gelişmeler


Sunumlarıyla müşterilerini nasıl tatmin edeceği konusunda doğrudan bilgi sahibi
olan şirket, müşteri tatminini izleyebilir.

Her müşteri ile diyalog kurma şirkete müşterileri için yeni ürün/hizmet bulma
olanağı sağlar. Şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarını başkalarından daha önce sezme ve karşılama
gücüne sahip olur.
3.

Finansal yararlar


Her ikl kesimin de (satıcı-müşteri) birbiri ile nasıl etkileşimde bulunacağını
öğrendiği uzun dönemli ilişkiler, ilişki maliyetinin azalmasına olanak sağlar.


Sadık müşteriler daha karlıdır.



Müşteriler yeni olası müşteriler için bir referanstır.


Yeni bir müşteri kazanmanın maliyeti, var olan müşteriyi elde tutma maliyetinden
daha yüksektir.

Bir müşteriyi kaybetmek sadece satışlardan elde edilen gelir kaybı değildir, ancak
beklenen nakit para akışı ilişkinin yaşam süresi üzerinde meydana gelir.

Müşteri tutmanın gelişmesi çalışanların da elde tutulması oranını arttırır.
(Odabaşı; S: 22)
İlişkisel pazarlama ya da birebir pazarlama programının uygulanabilmesi için dört
önemli adım vardır:
1.

Müşteri belirleme,

2.

Belirlenen müşterileri farklılaştırma,

3.

Müşterilerle etkileşime girme,

4.

Ürün ya da hizmeti her müşterinin ihtiyacına uygun biçime getirme. (Odabaşı;

S:23)
Müşterileri belirleme, geleneksel olarak demografik bilgilere göre yapılmaktadır. Yaş,
cinsiyet, meslek, gelir gibi değişkenlerin ötesinde onların yaşam biçimleri, alışkanlıkları,
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tercihleri, beklentileri ön plana geçecek biçimde detaylı olarak öğrenilmeye çalışılmalıdır.
Önümüze yaygın olarak çıkan anket uygulamalarında, çoğu zaman fazla detaylı bulduğumuz
soruların bunu gerçekleştirmeye yönelik olduğunu söylemek abartılı olmamalıdır. Ancak, bu
tür bilgi almalar bir kere yapılıp, devam ettirilmeyen türde çalışmalara dayalı olmamalıdır.
Müşteri ile her bağlantı anı, yeni ve değişen bilgileri elde etmek için fırsattır. Ek olarak
denilebilir ki, bu tür çalışmalar sadece son tüketici, müşteri için değil, aynı zamanda ticari
aracılar için de yapılmalıdır. (Odabaşı; S:23)
Belirlenen müşterileri farklılaştırma, onların işletme için farklı değerlere sahip
olması ve farklı ihtiyaçlarının bulunmasından kaynaklanan bir zorunluluktur. En değerli olan
müşterilerden başlamak suretiyle, bir sıralamada bulunmak, çabaların en çok avantaj
sağlayacağı kesime yönlendirilmesine olanak sağlar. Böylece müşterinin değerine ve
ihtiyaçlarına odaklanacak işletme davranışını sağlamak güç olmayacaktır. (Odabaşı; S:24)
Müşterilerle etkileşime, diyaloğa girme uğraşı nereden bakılırsa bakılsın bir maliyetetkinlik olayıdır. En yüksek etkinliği, uygun maliyette yapma zorunluluğu bir işletme için
kaçınılmazdır. Daha teknolojik etkileşim sağlama olanakları, aynı zamanda daha az maliyetli
yeni ulaşım kaynaklarını da yaratmıştır. Web siteleri, bilgisayar donanımıyla müşteri çağrı
merkezleri, bu konuda verilebilecek en güzel uygulama örneklerindendir. Etkinlik, zamanında
ve doğru bilgilerin elde edilmesi, güncelleştirilmesi ile sağlanabilmektedir. (Odabaşı; S:24)
Her müşterinin ihtiyacına uygun, ürün ve hizmet sağlama, kişiye özel kitlesel
pazarlama anlayışı ortaya çıkartır. Bu, her müşteri için ayrı pazarlama uygulamaları yapılacak
anlamına gelmemelidir. Buradaki amaç, müşteri belirli özelliklere göre mikro düzeyde
farklılaşma ve gruplara ayırmaktadır. Böylece bu grupların ihtiyaçlarıyla örtüşebilecek ürün ve
hizmet uyumlu ve olanaklı bir hale getirilebilmektedir. Bu, tam müşterinin isteğine uygun
düzenleme yapılmasından, paketle türündeki ya da pazarlama biçimindeki talebe kadar geniş
bir yelpazede düşünülmelidir. Bu tür geniş bir uygulama, bu iş sadece doğrudan postalama ya
da tele-pazarlama ile kolayca yapılır düşüncesine asla feda edilmemelidir. (Odabaşı; S:24)
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Uygulamalar;
1. -Öğrenciler, markaların müşterilerini elde tutmak için gerçekleştirdikleri
kampanyaları inceleyebilirler.
2. -Öğrenciler, kurumların müşteri tatmini sağlamak adına müşterilerden gelen
şikayetleri nasıl çözümlediğini inceleyebilirler.

43

Uygulama Soruları;
1. İncelediğiniz kampanyalarda markalar, müşterilerini elde tutmak için nasıl mesajlar
vermişlerdir?
2. Kurumlar, müşterilerden gelen sorunları nasıl çözümlemişlerdir, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında; müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri incelenmiştir. CRM’in
çeşitli tanımları ele alınmıştır. CRM’in temel tanımları arasında yer alan müşteri tatmini,
müşteri sadakati ve ilişkisel pazarlama tanımları detaylı olarak ele alınmıştır. Müşteri tatmini
ve sadakati sağlamaya yönelik CRM kullanımı detaylı olarak açıklanmıştır. İlişkisel
pazarlamanın önemi irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminine giden süreçte yer almaz?
A) Müşterilere yönelik sürekli satın alma baskısı yapma
B) Bireysel müşterilere odaklanma
C) İşi doğru yapmak
D) Tatminsizlik kaynağının belirlenmesi
E) Sorunun kaynağının analiz edilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir müşteri ilişkileri kurmak için yöneticilerin yapması
gereken noktalardan değildir?
A) Farkına varma
B) Değerlendirme
C) Bireysel müşterilere odaklanma
D) Ölçebilme
E) Eylemde bulunma
3. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlama programı adımları arasında yer almaz?
A) Müşteri belirleme
B) Belirlenen müşterileri farklılaştırma
C) Müşterilerle etkileşime girme
D) Müşterilerin zayıf yönlerini açığa çıkarma
E) Ürün ya da hizmeti her müşterinin ihtiyacına uygun biçime getirme
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4. Aşağıdakilerden hangisi müşteri belirleme aşamasında öğrenilmesi gereken noktalar
arasında yer almaz?
A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Meslek
D) Gelir
E) Siyasi görüş
5. “________________, müşterinin belirli bir ürünü veya markayı sürekli satın
almasını, ihtiyaç hissettiğinde başka ürün veya marka alternatifini araştırmamasını ifade
etmektedir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Müşteri Tatmini
B) Müşteri Sadakati
C) Müşteri Beğenisi
D) Müşteri Endeksi
E) Müşteri Memnuniyeti
6. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkileyen olumlu eylemlerdendir?
A) Gerekçeler sunma
B) Önerilerde bulunma
C) Karmaşık dil kullanma
D) Başkasını suçlama
E) Geçmişi öne çıkartma
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7. Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkileyen olumsuz eylemlerdendir?
A) Kısa ve öz iletişim
B) Geleceği planlama
C) Sorumluluğu kabullenme
D) Sadece cevaplar için arama
E) Hizmet önerilerinde bulunma
8. “__________, müşterilerin bir mal veya hizmetin hayat seyri boyunca edindikleri
beklentilerdir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Müşteri sadakati
B) Müşteri istekleri
C) Müşteri tatmini
D) Müşteri tavsiyesi
E) Müşteri analizi
9. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde müşteri ilişkileri yönetiminin uygulanma
nedenleri arasında yer almaz?
A) Pazar payının değil, müşteri payının önemli hale gelmesi
B) Rekabetin giderek artması
C) Müşterilerin markalara karşı karalama kampanyası başlatmaları
D) Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması
E) Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması
10. Aşağıdakilerden hangisi müşteri sadakatinin ölçülmesinde kullanılan analizler
arasında yer almaz?
A) Müşteri karlılık analizleri
B) Satış pazarlama analizleri
C) Detaylı işlem analizi
D) Regresyon analizleri
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E) Pazarlama analizleri
YANITLAR
1-A 2-C 3-D 4- E 5-B 6-B 7-D 8-C 9-C 10-D
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3. CRM SÜRECİ VE CRM UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi
3.2. Müşteri İlişkileri Yönetimi Sürecinde İletişim
3.3. Müşteri İlişkileri Yönetiminde Müşteri Hizmetleri
3.4. Müşteri Tutma ve Kazanma Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Kalite” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?
2. Kullanmayı tercih ettiğiniz markaların kaliteli olduğunu düşünüyor musunuz?
3. Bir ürünün kaliteli olduğu müşterilere nasıl yansıtılabilir, bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Müşteri İlişkileri
Müşteri ilişkileri
Literatürde yer alan
Yönetimi ve Toplam yönetimi ve toplam kalite çeşitli tanımlardan ve
Kalite Yönetimi
yönetimi
ilişkisini açıklamalardan
öğrenmek,
müşteri yararlanılacaktır.
Müşteri İlişkileri ilişkileri
yönetimi
Yönetimi
Sürecinde sürecinden
iletişimin
İletişim
önemini kavramak.

Müşteri
Yönetiminde
Hizmetleri

İlişkileri
Müşteri ilişkileri
Literatürde yer alan
Müşteri yönetiminde
müşteri çeşitli tanımlardan ve
hizmetlerinin
önemimi açıklamalardan
kavramak, müşteri tutma yararlanılacaktır.
Müşteri Tutma ve ve
kazanma
sürecini
Çeşitli
örnekler
Kazanma Süreci
öğrenmek.
paylaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Toplam Kalite Yönetimi,



Kaizen,



Müşteri İletişimi
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Giriş
Dersimizin 3. Haftası kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi ve toplam kalite yönetimi
ilişkisi irdelenecektir. Müşteri ilişkileri yönetimi sürecinde iletişimin önemi ortaya konacaktır.
Müşteri ilişkileri yönetiminde müşteri hizmetlerinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanacaktır.
Müşteri tutma ve kazanma süreci detaylı olarak açıklanacaktır.
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3. CRM SÜRECİ ve CRM UNSURLARI
3.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi, kaliteye ulaşmak için örgütün tümünün katıldığı bütünsel bir
çabayı ifade etmektedir. Bu yeni kalite felsefesine göre, kalite arayışı ve hatasız üretim yapan
bir üretim sisteminin oluşturulması, örgütteki herkesi kapsayan bir sorumluluktur. Burada temel
alınan müşteri olmakta ve müşteri memnuniyetini sağlama çabasına herkes katkıda
bulunmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:32)
Toplam kalite anlayışı, iç ve dış müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak
şekilde ürün kalitesinin sağlanmasına ve iyileştirilmesine yönelik olarak tasarlanmış ve
işletmenin bütün bölümleri arasında etkin bir iş birliği kurulmasına dayalı olan bir çalışmalar
bütünüdür. Toplam kalite anlayışında, tek bir bölümün kalite sorumluluğunu üstlenmesi yerine,
kalitenin işletmenin çeşitli düzeylerde çalışanları tarafından paylaşılan bir sorumluluk haline
dönüştürülmesi öngörülmektedir. Toplam kalite anlayışında sürekli iyileştirme çerçevesinde,
arzulanan kalite standartlarına ulaşmak için ürünlerin ve süreçlerin yeniden tasarımı ve
düzeltilmesi söz konusudur. (Aktepe, Baş, Tolon; S:32)
Toplam kalite yönetimi (TKY) yaklaşımının temel ilkeleri şunlardır:


Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi.



Müşterilerin isteklerini karşılayacak veya aşacak bir mal ve hizmetin tasarlanması.


Kaliteli mal ve hizmetler üretilmesini, diğer bir değişle daha baştan hatasız üretim
yapılmasını kolaylaştıran bir üretim sürecinin tasarlanması. Hangi hataların çıkabileceğinin
önceden belirlenerek bunların önlenmeye çalışılması.

Sonuçların izlenmesi ve üretim sisteminin iyileştirilmesinde bu sonuçlardan
yararlanılması.

Bu kavramların tedarikçileri ve dağıtımı da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması.
(Aktepe, Baş, Tolon; S:32)
Toplam Kalite Yönetimi, üretimden satış sonrası hizmete kadar her süreçte
müşteriye aynı tatmini sağlamayı amaçlar. Kuruluş ürettiği malın kalitesini, verdiği hizmetin
güvenilirliği her seferinde aynı olacak şekilde geliştirmek istemektedir.
TKY, işletmenin kaliteyi temel alan bir yönetim felsefesini benimsemesini ve bunu
uygulamasını ifade etmektedir.
TKY;


Tüm çalışanların katılımı,
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Yapılan işlerin tüm yönlerini ve aşamalarını,



Üretilen mal ve hizmetlerin tümünü,



İşletmenin müşterilerinin tümünü kapsamayı gerektirir. (Aktepe, Baş, Tolon;

S:33)
Kalite, müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam zamanında karşılayıp onlara
gelecekteki beklentilerini aşan mal ve hizmetler sunmayı ifade eder. TKY, yönetimin her
konuda çalışanlara liderlik yapmasını, çalışanlara örnek model oluşturmasını ve işletme çapında
katılımcı yönetimin sağlanmasını içerir. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 34)
TKY, süreçlere odaklanarak hataların ayıklanması yerine, hataya neden olan faktörlerin
belirlenmesini, hataların tekrarlanmasını önlemeye yönelik sistemlerin geliştirilmesini,
genellemelerden kaçınarak tüm verilerin sağlıklı, rakamsal ve görsel olarak ifade edilmesini,
uygulamaların mutlaka yerinde izlenmesini, yapılan her işte mükemmeli yakalamayı ve bunu
sürdürmeyi amaçlar. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 34)
Hatalardan ders çıkarabilmek TKY’nin yönetimsel bazdaki önemli vurgu noktalarından
biridir. İşi kademeli olarak iyileştirebilmek için hataları sayısal verileri ile analiz edilmesi
gerekir. Hataların ayrıntılarına inilerek mükemmeli yakalamayı amaçlar.
Sürekli iyileştirme süreçlere yöneliktir. Sonuçların iyileştirilmesi isteniyorsa, o sonucu
üreten süreçlerin iyileştirilmesi gerekir. Süreçleri iyileştirmek ise, sistematik bir çabayı
gerektirir. Sürekli iyileştirmede amaç, belirli bir standardı yakalamak değil, o seviyeyi sürekli
bir şekilde geliştirmektir. Bu yaklaşım, Japonların hayat felsefesi olan “sürekli iyileştirmeye”
(Kaizen) uymaktadır. Sürekli iyileştirme felsefesine göre, bireyler bugünün dünden daha iyi
olmasını sağlayacak şekilde çaba göstermelidir. Yapılacak iyileşmenin buyutu tek başına
önemli değildir. Çünkü küçük ölçekli değişikliklerin zaman içinde birikerek önemli gelişmeleri
sağlayacağına inanılmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 34)
Kalite konusunda en temel karar verici müşteridir. Kaliteye odaklanmış bir işletmenin
çabası, ürünün belli standartlarda olmasının hatalı ürünlerin sayısının sıfıra inmesi yönündedir.
Bu anlayış “müşteri kaybetmeme” çabalarında da kendini göstermeye başlamıştır. Kaybedilen
müşteri sadece kaybedilen bir satış olarak algılanmamalıdır. Bunun müşteri kazanma için
yapılan tüm harcamaların boşa gitmesi anlamına geldiğini bugün artık herkes bilmektedir.
Sorulduğunda tüm kuruluşlar, müşteri ilişkilerinin yararlarına ve vazgeçilmez önemine
değiniyor. Ancak günümüzdeki uygulamaları ile müşteri ilişkileri kavramı sadece 5-10
maddede belirtilen iyi ve güzel davranışları içermiyor. Müşteri ilişkilerinin bir süreç, yöntem
ve sistem olarak ele alınıp uygulanması konusunda başarılı ve başarısız kuruluşlar
kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kısaca, müşteri ilişkileri, jürisi müşteriler tarafından oluşturulan
beğeni yarışına benzetilebilir. Bu yarışmada beğeni kazananlar olabileceği gibi beğeni
kazanamayanlar da olacaktır. Kalitenin yeni bir içerik kazanması gibi müşteri hizmetleri de
yeni bir görünüme bürünmüştür. Geleneksel olarak “müşteri hizmetleri” diye adlandırılan iş;

57

sipariş almaktan, malı geri almaktan ya da şikayetleri ele almaktan çok daha kapsamlı ve
karmaşıktır. (Odabaşı; S:34)
Kalitenin önemi şu noktalarda öne çıkmaktadır:


Müşteri Kalite İstemektedir

Müşterilerin ne satın aldıklarında kalite önemli bir belirleyici olmaktadır. Üstün kaliteli
ürünler için müşteriler daha fazla ödemeye razı olmaktadır. Bir araştırmaya göre kalite
belirleyicileri şunlardır:


Marka adı



Ağızdan ağza iletişim



Geçmiş deneyim



Performans



Fiyat (Odabaşı; S:34)



Kuruluşlar Kaliteyi Karlılık Olarak Düşünebilmektedir

Kuruluşların performansları ile uyguladıkları kalite düşünceleri arasında doğrudan ilişki
olduğu bilinmektedir. Sonuçlar şu konularda ölçülebilmektedir:


Müşteri İlişkileri



Liderlik



Çalışanlarla ilişkiler



Kuruluş verimliliği



Müşteri tatmini


Toplam kalite uygulamaları farklılıklar gösterebilmekte ve tek bir “en doğru”
yaklaşım bulunmamaktadır. Kuruluşların büyük bölümü, karlılıklarını artan müşteri tatmini,
çalışanların yüksek moralleri ile elde ettiklerini belirtmişlerdir. (Odabaşı; S:34)


En İyi Uygulamalar Kuruluşlar Tarafından Takdir Edilmektedir

Kalite hareketinin önemi bir boyutu, başkalarından öğrenmedir. Bugünün kuruluşlarının
takdir ettikleri en iyi uygulamalar nelerdir? General Motors yetkilileri “Dünyadaki kalite
devrimi, yapmakta olduğumuz uygulamaları değiştirmemize neden olmuştur” diye
açıklamalarda bulunmuşlardır. Araştırmalar, şu konuların geniş kabul gördüğünü ortaya
koymaktadır:
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Stratejik performansta kalite kritik bir faktördür.



Kalite, müşterilerin gözünde anlam ve içerik kazanır.



Rekabetçi duyarlılık kritik bir boyuttur.



Süreç geliştirme bir strateji uygulamasıdır.



Çalışanların katılımı artmaktadır. (Odabaşı; S:34)

Şekil 6 Kalite ve Karlılık İlişkisi


Kalite Rekabetçiliği Arttırmaktadır

Teknoloji, satış önerilerinde önemli avantajlar yaratabilmektedir. Teknolojik ürünler,
rakiplerinkine göre daha önemli yararlar sunabilmektedir. Eğer teknolojik olarak geri iseniz,
rakibinizi yakalamanız olanaksızdır. Aynı düşünce kalite için de geçerlidir. Rakipler kalite
konusunda ileride iseler, onları yakalamak oldukça zor olacaktır. (Odabaşı; S:36)
Müşteri bağlılığı ve tekrarlanan iş tüm pazarlama yöneticilerinin arzusudur. Böyle bir
durum aşağıdaki şartlar yerine gelirse gerçekleşebilir:


Ürün ve hizmetler geliştirilirse,
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Maliyetler ve fiyatlar istikrarlı ve rekabetçi olarak düşerse,



Müşterilere cevap verme gelişirse,



Müşteri taleplerini karşılamada esnekli artarsa, (Odabaşı; S:36)

Odabaşı, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi maddesi ve müşterilere cevap verme
geliştirme maddesi göz önüne alındığında “satış sonrası hizmetler”in önemine vurgu yapıyor
diyor diyebiliriz. Satış sonrası hizmetler müşteri bağlılığı için önemli bir şart haline gelmiştir.
Süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümünü
gerçekleştirebilir. Sorunlar, oluşturulan “Kalite Çember”leri ile çözümlenmeye çalışılır.
Sorunlarla doğrudan ilgili beş ile sekiz çalışandan oluşturulan kalite çemberleri şu ilkelerle
çalışır:
1.

Planla

2.

Uygula

3.

Kontrol Et

4.

Düzelt

Bir kuruluşta ele alınması gereken satış ve pazarlama süreçleri, aynı zamanda kuruluş
içi ve kalite odaklı süreçler diye iki grupta incelenebilir.
“Kuruluş İçi Öncelikli Süreçler”e dört önemli örnek ile açıklama getirmek olanaklıdır:
(Odabaşı; S:40)

Performans Ölçümü: Satış ve planlama ekibinin geleneksel olarak ölçüldüğü bir
konu olan harcamaların yerine, şu konular daha fazla önem kazanmalıdır:


Müşteri tatmini



Ekip Katılımı



Karlılık



Bölge kotaları



Beceri düzeyi


Ödeme: Performans ölçümündeki bireysel kotaların yerine, ekip anlayışının yer
alması çalışanlara yapılacak ödemelerin yapısını da değiştirmektedir. Geleneksel prim ya da
kota yerine, yeni performans ölçümlerine göre ikramiye sistemine geçilebilir:


Kalite süreci geliştirmeleri
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Uygulanan öneriler



Müşteri tatminindeki gelişmeler



Satış fırsatlarının ortaya çıkartılması ve takibi


Örgütlenme: Örgüt yapısı, toplam kalite anlayışına göre değişiklik göstermelidir.
Bu değişim için öncelikle, örgüt küçültülmelidir.


Daha çok sayıda çalışanın müşteri destek hizmetinde bulunması



Daha az örgüt katmanı



Yeni satış olanaklarına destek olmak için “esnek yapı”



Sürekli etkinlik



Yetki devri


Eğitim: Satış ve pazarlama bölümünde çalışanların tutumlarının değiştirilmesi
amaçtır. İki yaklaşım vardır:

Kaliteye neden gerek duyulduğunun farkına varılmasına yönelik 1-2 günlük
eğitim. Sonra 2-5 gün arasında süren spesifik sorunlara yönelik eğitimler.


5-15 günlük kuruluş dışı eğitimlere gönderme (Odabaşı; S:40)

Satış ve pazarlamayla ilgili olan ikinci grup süreçler “Kalite Odaklı Ana Süreçler”
olarak bilinir. Bunlar, daha çok müşteri ilişkili ve kuruluş dışına yönelik süreçlerdir. Dört
önemli süreçten söz edilebilir:

Müşteri Geribesleme: Müşterilerden elde edilecek bilgileri ve müşterinin
gösterdiği tepkileri belirlemeye yönelik süreçtir. Kuruluş şu teknikleri kullanabilir:


Anket çalışmaları



Şikayet ve önerilerin ele alınması



800’lü tüketici hatlarının oluşturulması



Mülakat yolu ile görüşlerin belirlenmesi


Müşteri Şikayeti Süreci: Şikayetin teşvik edilmesi ile nelerin yanlış olduğunu
öğrenebilmek olanaklıdır. Şikayet, gerekçesi ne olursa olsun, müşterinin beklentisine cevap
veremeyen ürün ve hizmet hakkında müşterinin yakınmasıdır. Bu konuda bilgisayar desteği ile
yürütülecek bir çalışmada bulunması gereken özellikler şunlardır: (Odabaşı; S:42)


Atılacak adımların zaman açısından çerçevesi
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Şikayetlerin çözümündeki zaman hedefleri



Şikayetin ne zaman çözülmesi gereği konusunda müşterinin etkisi



Çözümlerin ne olduğu konusunda yönetimin bilgilendirilmesi



Kazanılan ve kaybedilen müşteri sayıları



İstatistik kayıtlar



Tüm çalışanların kendi alanlarındaki sorunları çözmede taşıdığı sorumluluk


İletişim Süreci: İç ve dış müşteriler ile iletişim, vizyonun ve amaçların
aktarılmasında en etkili süreci oluşturur.
Dış İletişim

İç İletişim



Reklam

* Birim toplantıları



Doğrudan postalama

* Duyurum



Halkla ilişkiler ve duyurum

* Mektup



Satış ekibi

* Kapalı devre TV



Satış promosyonu

* Raporlar


Bakım Hizmetleri Süreci: Bilgisayar, elektrikli ev eşyaları, endüstriyel ürünleri
satan şirketler hizmet yönlü örgütlenmeleri ile performanslarını arttırabilmektedir.
Kritik Kalite Belirleyicileri

Ölçümler

Müşteri Bağlantıları

* İki saat içinde ilişki kurulan müşteri



Müşteriye Cevap

* İlk defa onarım yüzdesi



İlk defada onarım



Onarım zamanı



Süreç zamanı


yüzdesi

3.2. Müşteri İlişkileri Yönetimi Sürecinde İletişim
Müşteri ilişkilerin aslında kişilerarası bir iletişim olduğunu söylemek çok abartılı olmaz.
İyi ve etkin bir iletişim kurulmadan, iyi ve etkin müşteri ilişkileri oluşturmak olanaksızdır.
Müşteri ilişkilerinde başarılı olmak için müşterinin ihtiyaçlarını, sorunlarını belirlemeye ve
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bunlara çözüm önermeye gerek vardı. Bunun yolu da etkili bir iletişimi oluşturan açık, dürüst
ve içten bir karşılıklı iletişimi kurmaktır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:46)
Müşteri iletişimi, bir ürünün satışa çıkarılmasından çok önce başlamaktadır. İşletmeler,
Pazar araştırması yapmak suretiyle hedef pazarında olan müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını
ortaya koymak suretiyle üreteceği ürüne, şekline, fiyatına ve birçok değişkenine karar
vermektedir. Dolayısıyla iletişim süreci, işletmenin faaliyete geçme fikrinin ortaya çıktığı an
başlamaktadır. Gelişen süreç içinde üretilecek ürünün dizaynı, kullanılan ambalaj, paketleme
sistemi, ürünün miktarı gibi pek çok faktör ilk üretim aşamasından sonraki tüm pazarlama
faaliyetlerinde iletişim sürecinin unsurları görülmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:46)
İletişim süreci, farklı şekilde tanımlansa da temelde ortak üç noktası vardır. (Aktepe,
Baş, Tolon; S:46)
a)

İletişim süreci en az iki grup arasında gerçekleşmektedir.

b)
İletişim süreci, iki grup arasında ortak bir düşünce ve tavır oluşturulması amacıyla
gerçekleştirilir.
c)
İletişim, birbiriyle bağlantılı ve ilişkili farklı unsurların ilişkisiyle farklı unsurların
ilişkisiyle oluşmaktadır.
Yukarıda verilen sürecin gerçekleştirilmesi haberleşme süreci veya genel iletişim
modeli olarak isimlendirilmektedir. Süreç, işletmelerin iletilmesini istediği mesajın, alıcıya
ulaştırılması ve takibinde tekrar geri besleme suretiyle kendisine geri dönmesini ifade
etmektedir. Geçen her aşamada farklı kanal üyelerinin farklı görevlerinin olduğu da ifade
edilmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:46)
Genel olarak müşteri iletişimi süreci aşağıda verilen şekildeki gibi özetlenebilir.
(Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)

Şekil 7 Müşteri İletişimi Süreci
İletişim unsurlarını şu şekilde açıklayabiliriz:
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Kaynak: İletişimi başlatan unsurdur. İletişimde verilen veya verilmesi beklenen mesajı
gönderir. Kaynak, gönderdiği mesajın alıcı tarafından doğru ve eksiksiz anlaşılmasını
sağlayacak şekilde dizayn etmelidir. Bunu sağlamak için de gerekirse resimler, müzik, logolar
kullanılabilmektedir. Bundan dolayı reklam ajansları veya halkla ilişkiler kurumları gibi
profesyonel işletmeler devreye girmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)
Mesaj: Kaynaktan aldığı bilgileri, düşünce ve duyguları mesajı alması beklenen
kişi/kişilere veya kurumlara gönderilen uyarıcılardır. Mesaj, haberleşmede kullanılan araçlar
vasıtasıyla alıcıya ulaşılır. Burada medya dediğimiz iletişim araçlarının tümünü görmek
mümkündür. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)
Kanal: Kaynaktan aldığı mesajı alıcıya ulaştıran çeşitli yöntemlerdir. Mesajın alıcıya
ulaşmasını sağlayan araçlar, aslında medya araçlarıdır. Araçlar, sözlü olabileceği gibi yazılı
olabilirveya görsel unsurlar kullanılabilir. Mesajın iletilmesini sağlayan medya araçları, medya
karması ile ilgili kararlar burada verilmekte ve uygulanmaktadır. Tutundurma alt karması olarak
isimlendirilen reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler ile ilgili araçlar burada
belirlenecektir. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)
Alıcı: Mesajı alan veya alması beklenen kişi ve kuruluşlardır. Bir başka ifade ile alıcı,
müşterinin kendisidir. Müşteri kendisine ulaşan mesajları alır, örgütler, yorumlar ve sonuçta
anlam verir. Müşterinin bu işlemleri doğru biçimde algılayıp yürütebilmesi için mesajı almaya
hazır durumda olması gerekir. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)
Gürültü: İletişimin bozulmasına, mesajın doğru ve istenildiği gibi gitmesine engel
olabilecek unsurlardır. Bir başka ifadeyle verilmesi istenen, düşünülen mesajın alınmasını veya
anlaşılmasını veya da doğru şekilde iletilmesini engelleyen, zorlaştıran, çarptırılmasına neden
olan herhangi bir faaliyet, ortam ve unsurlardır.
Çevresel unsurlardan biri, alıcı ve kaynak arasındaki fiziksel uzaklıktır. Görüntü ise hem
sesli hem de yazılı iletişim unsurlarını engelleyen veya mesajı bozan bir diğer çevresel
unsurdur. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)
Kişisel faktörler ise mesajı alan alıcıdaki faktörlerle ilgilidir. Alıcıdaki çevreye bağlı
olmadan mesajı yanlış anlama sonucu doğuran unsurlardır. Mesajı olması gerekenden farklı
algılama, alıcının dikkatinin çabuk dağılması veya alıcının konu ile ilgisinin olmaması veya
ilgisinin düşük olması nedeniyle oluşan durumdur. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)
Tecrübe/bilgi eksikliği, yine alıcıya bağlı olan bireyin deneyimsizliği, konu hakkında
yeterli ve doğru bilgilere sahip olmamasını ifade eder.
Geribildirim: İletişim karşılıklı, iki yönlü yürütülmesi için hayati bir rol oynamaktadır.
Genel anlamıyla geribildirim, gönderilen mesaja verilen tepki olarak tanımlanabilmektedir.
Gönderilen mesajın alınıp alınmadığı veya alıcıya ne oranda ulaştığı, kaynağın alacağı
geribildirimin kalitesini de etkileyecektir. Böylece alıcının tepkisi kaynak tarafından da önemle
izlenecektir. (Aktepe, Baş, Tolon; S: 49)
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Müşteri İlişkileri Yönetimi ile yapılmak istenen, pazardaki rakiplerden farklılaşarak,
müşterilerin istek ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaya çalışırken işletme içi tüm
işlemleri bu doğrultuda organize etmektedir. Genel olarak müşteri ilişkileri yönetimin
amaçlarını, müşteri ilişkilerini karlı duruma getirmek, farklılaşma sağlama, maliyeti en aza
indirmek, işletmenin verimini arttırmak, çalışmalarda işletme içi tüm bölümlerin bütünlüğünü
sağlamak ve en önemli olarak da müşteriyi tatmin etmek olarak sayabiliriz. Örnek olarak British
Airways'in bu konuda çok farklı bir uygulaması var. Birinci sınıf ve business sınıfı
bölümlerinde hostes yolculara, üzerine özel bir PC monte edilmiş bir troley ile hizmet ediyor.
Hizmet sırasında ise her koltukta oturan müşterilerinin özel tercihlerini bilgisayara usulca
giriyor. Örneğin, bu etkileşimlerden birinde yolcunun uçuş korkusu olduğunu anlıyor ya da
yolcu bunu kendisi söylüyor. Diyelim ki bu yolcuya sert bir içki hazırlıyor ve onunla şahsen
ilgileniyor ardından bu bilgileri PC ye giriyor. Bir başka uçuşta bu yolcu uçağa bindiğinde
hemen PC'den gözlem kayıtlarını o günkü uçuşta görevli hostes okuyor. Ardından bir öncesinde
ne yapıldığına bakıp bundan daha farklı bir yaklaşımla, örneğin uçak kalktıktan 20 dakika sonra
kokpite davet edip pilotlarla tanıştırıyor ve pilotlar ona uçuş bilgilerini veriyor ki Yolcu bunun
o kadar da korkunç bir şey olmadığını anlamasını istiyor. Sonra bu bilgiyi de PC’ye giriliyor.
Bir dahaki sefere yine farklı bir hostes “kendi insiyatifini” kullanarak müşterinin uçuş
korkusunu hafifletmeye çalışıyor. Diğer taraftan bu tür uygulamalar, işletmelerin teknoloji ve
bilişim sistemlerine yapacağız yatırımlarla da ilgilidir ve maliyetleri doğrudan
ilgilendirmektedir. Burada önemli bir de faktör teknoloji maliyetleridir. (Aktepe, Baş, Tolon;
S:51)

3.2.1. Müşteri İletişiminde Problemler ve Nedenleri
Müşterilerle Etkin iletişim oluşturulmadığı sürece potansiyel Müşterilerden bazılarının
işletmenin varlığından haberdar olması, sunduğu hizmetleri bilmesi mümkün değildir. Hizmet
sunumu ile harici iletişim arasında abartılmış vaatler ya da müşteriye sunulacak hizmetler
hakkında bilgi verilmemesi gibi konulardan kaynaklanan tutarsızlıklar, müşterinin hizmet
sunumu hakkındaki algısını çok güçlü bir şekilde etkilemektedir. Bunların yanında, hizmetlerde
iletişim problemlerinin başlıca nedenleri incelendiğinde bu nedenleri dört başlık altında
toplamak mümkün gözükmektedir. Bunlar: (Aktepe, Baş, Tolon; S:54)


Vaat edilen hizmetlerle ilgili yönetimdeki yetersizlik



Müşteri beklentilerinin algılanması ile ilgili yönetimdeki yetersizlik



Müşteri eğitimindeki yetersizlik dahili pazarlama iletişimindeki yetersizlik



Vaat edilen hizmetlerin yönetimindeki yetersizlik


Vaat edilen hizmetlerle ilgili yönetimdeki yetersizlik: İşletme vadedilen
hizmetlerin yönetiminde başarısız olduğu zaman; satış elemanları reklamlar ve hizmet personeli
tarafından vaat edilen hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki tutarsızlık ortaya çıkan bu
tutarsızlığın nedeni işletmenin vaatlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bilgi ve
bütünleşmeden yoksun olmasıdır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:54)
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Müşteri beklentilerinin algılanması ile ilgili yönetimdeki yetersizlik: Müşteri
beklentileri çeşitli unsurlar içermektedir. Bunlar arzu edilen hizmet yeterli hizmet tahmin edilen
hizmet ve arzu edilen hizmet ile yeterli hizmet arasında yer alan tolerans oluşmaktadır.
Müşterilerle hizmet konusunda iletişim kurarken bu unsurları göz önünde bulundurmakta fayda
vardır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:54)

Müşteri eğitimindeki yetersizlik: Vaat edilen hizmetler ile sunulan hizmet
arasındaki farklılıklar işletmelerin müşterilerine yeterli bir şekilde etmedikleri zaman ortaya
çıkabilir. Eğer müşteriler hizmetin nasıl sunulacağını hizmet konusunda kendi rollerinin ne
olacağını ve daha önceden hiç kullanılmamış kullanmamış oldukları hizmetleri nasıl
değerlendireceğini yeterince bilmiyorsa, hayal kırıklığı kırıklığına uğradıklarında enellikle
kendilerini değil İşletmeleri sorumlu tutarlar. Bu konuda yapılan araştırmalar, müşterilerin
şikayet nedenlerinin üçte birinin kendilerinden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır. (Aktepe,
Baş, Tolon; S:54)

Pazarlama iletişimindeki yetersizlik: Sunulan hizmet ile vaat edilen hizmetin
tutarlı olması konusundaki başlıca zorluklardan birisi de işletmedeki pazarlama ve operasyon
gibi fonksiyonların, hizmetin amacına ulaşması için koordineli bir şekilde çalışmaması ile
bağlantılıdır. Çünkü hizmetlere ilişkin reklamlar ve kişisel satışlar insanların ne yaptığına
ilişkin var bulunurlar. Dolayısıyla işletmenin fonksiyonları arasında sık ve etkili bir iletişim
diğer bir ifadeyle “yapay iletişim” oldukça kritik bir konudur. Eğer dahili iletişim zayıfsa,
algılanan hizmet kalitesi risktedir. İşletme reklamlarını ve diğer vaatlerini operasyondan
herhangi bir girdi almadan gerçekleştirirse, müşteri ile yüz yüze gelen personel pazarlama
çabalarında gösterilen imajla uygun olan hizmeti sunamayabilir. Müşteri beklentilerinin
karşılanması ancak müşteri beklentilerinin doğru bilinmesi ile sağlanabilir. Bunu başarmak da
ancak müşterilerle sürekli ve doğru bir iletişim ile olabilir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:54)

3.3. Müşteri İlişkileri Yönetiminde Müşteri Hizmetleri
Müşteri hizmetleri, pazarlamada talep yaratmak fonksiyonunun bir öğesi olan ürün
stratejisinin alt öğelerinden biridir. Hizmetler bir dizi eylem süreç ve performanslar bütünüdür.
Soyut elle tutulamayan gözle görülemeyen bir ürünle de beraber sunulabilen çabalardır.
Bankacılık işlemleri, bir otele konaklama hizmeti, bir berberin yaptığı iş hizmet çeşitlerine
verilen örneklerdir. Bazen de birbirine bağlı olarak sunulur. Aldığınız çamaşır makinasının eve
getirilerek tesisatının bağlanması ve çalışır hale getirilmesi birbirine bağlı hizmete örnek olarak
verilebilir. İşletmelerin ürünlerinin birçoğunu birbirinden ayırt etmek oldukça güçtür. Ürünler
arasındaki farklılık işletmelerin sunduğu hizmetlerle kendini göstermektedir. (Aktepe, Baş,
Tolon; S:60)
Hizmetler’e ilişkin iyi bir tanım verebilmek için hizmetler iki ana grupta ele alınabilir:
(Aktepe, Baş, Tolon; S:60)
1.

Bir işletmenin amacı ve nesnesi olan hizmetler

2.

Tamamlayıcı (Destekleyici) hizmetler
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O halde hizmetler için şöyle bir tanım verilebilir; Hizmetler, müşterileri istek ve tatmin
sağlamak üzere tasarımlanmış bir işlemin ana nesnesi olarak tanımlanabilen gayri maddi
faaliyetlerdir. Tamamlayıcı hizmetler bu tanımın dışında bırakılmıştır. Müşteri hizmeti ise
karşılıklı avantaj sağlayacak şekilde uygun dönemlik ilişkilerin güvence altına alabilecek bir
yaklaşımla müşterilerle pazar amaçlarını oluşturan gruplarla Bağlar oluşturmaktadır. (Aktepe,
Baş, Tolon; S:60)

3.3.1. Müşteri Hizmetlerinin Önemi Ve Yararları
Müşteri hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesi yeni müşteriler kazanmak için önem arz
ederler müşteri hizmetleri önemli bir rekabet ve farklılaşma aracıdır müşteri beklentilerini
karşılamak adına iyi hizmetin verilmesini gerektirmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:60)
Müşteri hizmetleri günümüz işletmelerinde sadece satış sonrası bir iş gibi düşünülemez
artık işletmeler satış öncesi satış anında ve sonrasında farklı Hizmetler üreterek müşteri
ihtiyaçlarını giderecek diğer işletmelerden farklılaşmak istemektedirler Buna göre verilen
hizmetler üçe ayrılır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:60)
1.

Satış Öncesi Hizmetler;



Yazılı hizmet politikası



Hizmet politikasının müşteriye bildirimi



Örgüt yapısının hizmetlere uygun hale getirilmesi



Sistem esnekliği



Yönetim hizmetleri

2.

Satış Anındaki Hizmetler;



Stok dışı kalma düzeyi



Siparişle ilgili bilgi verme



Sipariş devresi elemanları



Çabuklaştırılmış yollamalar



Yük kaydırma/Trans yükleme



Sistem doğruluğu



Sipariş kolaylığı



Mamul ikamesi
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3.

Satış Sonrası Hizmetler;



Montaj, garanti, bakım-onarım, yedek parça



Ürünleri izleme



Müşteri şikayetlerini taleplerini izleme



Geçiçi olarak idare için başka mal verme

Hizmet düzeyin de yeterli miktar ve kalitede olmalıdır. Bunun için rakipler
karşılaştırmalı alışverişle incelenmeli, müşteri anketleri yapılmalı, dilek kutuları, şikayet
dinleme servisleri oluşturulmalıdır. İşletmeler hizmetlerini nasıl sunacaklarına karar verirken
her hizmet elemanının nasıl fiyatlandırılacağı, örgütün nasıl kurulup, çalışacağı konularına
eğilmelidirler. Bazen, belirli bir prim ödemek koşuluyla özel hizmet sözleşmesi de yapılmalıdır.
(Aktepe, Baş, Tolon; S:62)
Sunulan hizmetin kalitesini belirleyen beş unsur vardır. Bunlar: (Aktepe, Baş, Tolon;
S:62)
1.

Güvenilirlik

Hizmetin doğruluğu, tutarlılığı ve ilgili hizmeti gerçekleştirebilme yeteneği.
2.

Karşılık verebilmek

Müşteri isteklerini zamanında ve yeterince cevap verebilme
3.

Güvence

Çalışanların müşteri üzerinde güven duygusunu yaratması
4.

Empati

Kendini müşterinin yerine koyabilme
5.

Fiziksel varlıklar

Fiziksel ortamın görüntüsü, kullanılan malzeme ve ekipmanlar
a)

Müşteri Hizmet Sistemi

Başarılı bir müşteri hizmet sistemi kurup, geliştirmede ve kuruluşun amaçlarına
ulaşmada en önemli uygulamalardandır. Birçok amaçta olduğu gibi, planlamayla ve
uygulamayla ilgili çalışmları gerektirir. Böyle bir sistemin kurulmasında izlenecek adımları şu
şekilde göstermek olanaklıdır: (Odabaşı; S:103)
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6.
Müşteri hizmet programları, kuruluşun tüm kademelerinde “yönetimin katılımı”
olmadan ve yönetim konuya içtenlikle bağlanmadan gerçekleşemez. Yöneticilerin önemli bir
sorumluluğu, kuruluş için açık, net ve anlaşılır bir müşteri hizmeti vizyonu geliştirmek ve tüm
çalışanlara bunu aktarmaktır.
7.
Müşterileri çok yakından tanımanın da ötesinde onları her yönüyle iyice analiz
edip anlamak gerekir. Müşterileri tanıdıktan sonra, onlar hakkında bilgilenmeyi sürekli kılmak
önemli uygulamalardan biridir. Sürekli ziyaretler, ayda 1-2 kere telefon görüşmesi ve nelere
ihtiyaçları olduğunu belirlemeye çalışma, yapılması önerilenler arasında sayılabilir. Böyle bir
davranış, iyi hizmet sunmaya istekli olduğumuzu göstermeye yardımcı olduğu kadar,
müşterileri sürekli kılmada da yararlı olabilmektedir. Müşterileri anlamanın önemli bir yolu,
müşterileri bölümleme ve bu yolla onları yakından takip edebilmektir.
8.
Hizmet kalitesine ilişkin performans standartları oluşturarak, uygulamaları
geliştirebilmek olanaklıdır. Bu standartlarla her kuruluş somut ve ölçülebilir uygulamalarda
bulunabilir. Bu standartları oluşturmaya yardımcı olacak bazı soru örnekleri şunlardır:
-

Cevap verilmeden önce telefon kaç kere çalıyor?

-

Bir müşterinin sorusunda cevap vermek için telefon kaç kişiye aktarılıyor?

Siparişi gerçekleştirmek için geçen zaman ne kadardır? (Odabaşı; S:103)
Günlük ekonomik işler için standartların oluşturulması aynı zamanda çalışanların üstün
performanslarının garantisi olabilmektedir. (Odabaşı; S:103)
İyi bir müşteri hizmeti uygulaması ancak kaliteli, yetkin çalışanlar tarafından
gerçekleştirilebilir. Hizmetiniz, ancak onu sunan profesyoneller ölçüsünde iyi olabilir.
Müşterinize iyi hizmet sunmak istiyorsanız, iyi insanları kuruluşunuza kazandırmalısınız. İkinci
olarak bu işlerin en iyi şekilde müşteri hizmeti verebilmeleri için bazı eğitim ve kurslardan
geçirilmeleri gerekmektedir. Hizmet konusundaki standartların neler olduğu bu çalışmalar ile
açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde aktarılmalıdır. Müşterinin gözü, kulağı olan müşteri hizmetini
sunan çalışanlar, elde ettikleri başarılardan sonra ödüllendirilmelidirler. Hizmeti sunanlar ve
müşteri ile yüz yüze gelenlerin yeterli derecede sorunlulukları ve yetkileri de bulunmalıdır.
(Odabaşı; S:103)
Müşterilerle sürekli ilişki kurmada önemli çalışmaların başlıcaları şöyle özetlenir:
(Odabaşı; S:108)
-

Müşteriyi çalışma yerinde ziyaret

-

Hizmet ile ilgili bilgilerin postalanması

-

Müşteri hizmeti el kitabının geliştirilmesi

-

Müşterilere hizmeti açıklayıcı çalışmalar yapmak
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-

Müşterilerin ücret ödemeden arayabileceği telefon hatları (800’lü hatlar) kurma

-

Müşterinin diğer iletişim kanallarını sürekli açık tutma

Önceki adımlarda ne kadar iyi çalışmalar yapılırsa yapılsın, hiçbir sistem ya da program
mükemmel değildir ve sürekli değişmelere maruz kalır. Bu nedenle müşteri hizmet kalitesini
geliştirmek, daha iyi düzeye getirebilmek için sürekli çalışmalar yapmak gerekmektedir.

3.3.2. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Çağrı Merkezi
Müşteri ilişkileri yönetimi denilince akla gelen ilk unsurlardan biri de çağrı
merkezleridir. Özellikle finans, üretim, perakende, sağlık, telekomünikasyon sektöründe
önemli bir kullanım alanı bulunmaktadır. Rekabet stratejilerinin müşteri beklentilerine göre
geliştiği günümüzde, işletmeler, müşterilere özel hizmet ve sunumlar sağlayabilmektedir.
Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının başarı kriterlerinin başında sahip olunan veri
tabanındaki tüm müşterilere aynı yakınlıkta ulaşabilmek gelmektedir. Müşterilere ait her türlü
finansal, küresel ve sosyal bilgileri aynı veri tabanında toplamak önemli bir üstünlük
sağlamaktadır. Çağrı merkezleri, verileri çabuk ulaşabilir gerektiğinde düzeltmeler ve
eklemeler yapılabilir hale getirmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:71)
Çağrı merkezlerine ilişkin teknolojik uygulamalar ise ayrı bir bilişim sektörü
yaratmaktadır. Santral çözümleri, ses kayıt çözümleri, PC ekranında görüntüyü sağlayan CTI
uygulamaları ve otomatik sesli karşılama uygulamaları müşteri beklentilerine göre
şekillenmektedir. Bu doğrultuda müşteriyi bekletme süresi kısalmakta, çağrı süresini
minimuma indirmekte, satış amaçlı kullanıldığında çapraz satışı desteklemekte ve müşteri
memnuniyetini arttırmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:71)
Çağrı merkezlerinin işletmenin markasıyla buluşma noktası olarak da değerlemek
gerekir. Müşteriler, işletme ile ilgili zihninden geçen tüm düşünceleri çağrı merkezlerinin
faaliyetleri ve performansıyla değiştirebilir. Bu nedenle, çağrı merkezlerine yapılan
yatırımlarda artış görülmektedir. Bu pazar her yıl %15 büyümekte ve önemli bir istihdam alanı
yaratmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:71)

3.4. Müşteri Tutma ve Kazanma Süreci
Müşterilerin ilk bilgilendirilmesinin ardından işletme için kazanılmış müşteri olabilmesi
için birtakım faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir. İşletmeler, bir müşterinin başka bir
işletmenin müşterisiyken kazanılması veya mevcut müşterilerini sadakatlerinin arttırılması için
amaçlar taşıması gerekmektedir. Aşağıda bulunana buna benzer bazı uygulamalara
değinilmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:71)
Kaybedilen Müşterileri Geri Kazanma: Müşterilerin hizmet kalitesini
değerlendirmede önemli olan faktörlerden birisi de işi başlangıçta doğru yapmaktır. En iyi
kuruluşlar için bile hizmet aksamalarının ve hataların olması kaçınılmazdır. Hizmet müşterinin
önünde gerçekleştiğinden hataları gizlemek de hemen hemen olanaksızdır. Bu stratejiyi en iyi
şekilde kullanmak isteyen KOBİ’lerin iyi bir örgüt yapısına ve eğitimli personele ihtiyacı
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vardır. Sorunu çözümlenen müşteri büyük olasılıkla sadık bir müşteri olmaya devam edecektir.
KOBİ’lerin yapması gereken, her müşterinin kişiliğine uygun iletişim kanallarını kullanmaktır.
Gerek iletişim alışkanlıklarının kazandırılması gerekse kendisine verilecek sorumlulukları
yerine getirebilmek için müşteriyle yüz yüze gelen personelin eğitim programlarından geçmiş
olması gerekir. KOBİ’lerin personeline verebileceği birçok eğitim programı söz konusudur.
(Aktepe, Baş, Tolon; S:71)
Yeni Müşteriler Bulma: Küresel pazar/pazarda yeni müşteriler bulmak için bir hayli
zorlaşmıştır. KOBİ’ler buna ancak MİY’i etkili şekilde kullanılarak yapabilirler. MİY’i verimli
kullanmasını bilen KOBİ’ler mevcut ve potansiyel müşterileri örgüt bünyesine kazandırarak
yeni bir müşteri kitlesine sahip olurlar. Etkin bir şekilde geliştirilen MİY, küresel boyutta
faaliyet gösteren KOBİ’lere rakiplerine karşın bir üstünlük sağlama fırsatı verecektir. Büyük
işletmelerin yapılarındaki hantallık etkin karar alma mekanizmalarının ağır çalışması ve
müşteriler ile oluşturulan ikincil ilişkiler onların MİY’i etkin şekilde kullanmasını güçleştirir.
Ancak KOBİ’lerin esnek yapıları ve birebir müşteri ilişkileri onları bu süreci etkili
kullanmalarına olanak verecektir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:72)
Mevcut Müşteride Sadakat Yaratma: Değişen teknoloji ve rekabet şartlarının bir
uzantısı olarak günümüzün müşterileri de büyük değişiklikler göstermektedir. Pazarlamada
oluşan büyük değişiklikler müşteri ilişkilerini ön plana çıkarmıştır. Müşteri ilişkileri
çerçevesinde oluşturulan müşteri sadakati kavramı “tekrar satın alma sıklığı veya benzer malı
satın alma hacmi” şeklinde tanımlanmaktadır. KOBİ’lerin yapıları itibariyle sürekli
müşterilerle kurdukları birincil ilişkiler sayesinde bu pazarlama stratejisini uygulamaları daha
kolaydır. Bu pazarlama stratejisi ile KOBİ’ler sahip oldukları potansiyel müşterilere daha çok
ürün/hizmet pazarlayabilecekler ve yakın ilişkiler sonucu onların değişen isteklerine daha hızlı
ve etkin bir şekilde karşılık vereceklerdir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:72)
Müşteri kazanma ve tutma çalışmalarında çatışan bazı unsurlar da bulunmaktadır. Bir
tarafta satıcı işletmelerin bazı istek ve talepleri varken, diğer tarafta müşterilerinde bazı talepleri
olabilmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:72)
Müşteriyi elde tutma maliyetleri, yıl içerisinde verilen siparişler, toplam gelir direkt
maliyetler müşteri edinme maliyetleri, indirim oranları ve daha birçok kritere göre her bir
müşterinin yaşam boyu değeri tespit edilir. Bir müşterinin işletmeye sağladığı kar ve gelecekte
sağlayacağı karın net bugünkü değeri ile müşterinin işletmeye sağlayabileceği potansiyel, yani
ondan elde edeceği ekstra değerdir. Müşterilerin işletmelerden beklentilerinin farklılık
göstermesi gibi, işletmeler için de müşteri değerleri farklılık gösterecektir. Böylece, müşteriler
işletmelere sağladıkları değere göre sıralanacaklar ve ihtiyaçlarına göre farklılaşacaklardır.
Burada satıcıların ve alıcıların farklı istekleri olabileceğini bir kez daha vurgulamak gerekir.
Buna göre satıcıların ve müşterilerin istekleri şu şekildedir: (Aktepe, Baş, Tolon; S:73)
Satıcıların İstekleri;


Müşteri sayısını arttırmak,
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Pazar payını arttırmak,



Pazarın büyüme hızını arttırmak,



Yeni kanallar bularak ürünün dağıtımını geniş alanlara yaymak,



Pazarda aranan bir marka olmak,



Verimliliği arttırmak

Müşterilerin İstekleri


Ödeme kolaylığı,



En uygun fiyatla ürünü almak,



Ürünü güvenle kullanmak,



Teslimde kolaylık sağlanması,



Kullanım kolaylığı,



Diğer (Montaj, nakliye vb.) imkanlar

Tüm bu istekler, müşterilerle işletmelerin çıkarlarını karşı karşıya getirmektir. Bunun
çözülebilmesi için işletme hedeflerinin ve isteklerinin müşteri isteklerine göre düzenlenmesi,
yeniden düşünülmesi gerekmektedir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:73)
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Uygulamalar;
1. Öğrenciler, kaliteli olarak nitelendirdikleri bir marka ile kalitesiz olarak
nitelendirdikleri bir markayı iletişim ve pazarlama faaliyetleri açısından
inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1. Kaliteli olarak nitelenen marka ile kalitesiz olarak nitelenen marka arasında nasıl
farklılıklar gözlemlediniz, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
irdelenmiştir. Kaizen felsefesi, kalite unsurları ve hizmet süreçleri ele alınmıştır. Müşteri
ilişkileri yönetimi sürecinde iletişimin önemi ortaya konmuştur. Müşteri ilişkileri yönetiminde
müşteri hizmetlerinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Çağrı merkezi ve diğer
uygulamalar ele alınmıştır. Müşteri tutma ve kazanma süreci detaylı olarak açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin çalışma ilkeleri arasında yer almaz?
A) Araştırma
B) Planlama
C) Düzeltme
D) Kontrol etme
E) Uygulama
2. Aşağıdakilerden hangisi müşteri iletişimi sürecinde yer alan unsurlardan birisi
değildir?
A) Kaynak
B) Alıcı
C) Entropi
D) Mesaj
E) Kanal
3.”_____________, kaliteye ulaşmak için örgütün tümünün katıldığı bütünsel bir çabayı
ifade etmektedir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Müşteri İlişkileri Yönetimi
B) Toplam Kalite Yönetimi
C) İtibar Yönetimi
D) Algı Yönetimi
E) Kalite çemberleri
4. Aşağıdakilerden hangisi Toplam kalite yönetimi (TKY) temel ilkeleri arasında yer
almaz?
A) Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi
B) Müşterilerin isteklerini karşılayacak veya aşacak bir mal ve hizmetin tasarlanması
C) Sonuçların izlenmesi ve üretim sisteminin iyileştirilmesinde bu sonuçlardan
yararlanılması
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D) Kaliteli mal ve hizmetler üretilmesini, diğer bir değişle daha baştan hatasız üretim
yapılmasını kolaylaştıran bir üretim sürecinin tasarlanması
E) Rakiplerin stratejisine göre fiyat politikası belirlenmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerden geribesleme alırken kullanılan araçlar
arasında yer almaz?
A) Anket
B) Kurum İçi Bülten
C) Şikayet ve öneriler
D) 800’lü tüketici hatları
E) Mülakat
6. Aşağıdakilerden hangisi müşterilere sunulan hizmetin kalitesini belirleyen
unsurlardan birisidir?
A) Hız
B) Empati
C) Standardizasyon
D) Garanti kapsamı
E) Uygun fiyat
7. “____________, gönderilen mesaja verilen tepki olarak tanımlanmaktadır.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yansıma
B) İleti
C) Geribildirim
D) Kodlama
E) Yorum
8. Aşağıdakilerden hangisi kişisel faktörlerden kaynaklanan bir gürültü kaynağı
değildir?
A) Kişinin mesajı yanlış anlaması
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B) Alıcının dikkatinin dağılması
C) Alıcının konu ile ilgisinin olmaması
D) Ortamda yüksek sesli müzik yayını olması
E) Alıcının bilgi/tecrübe eksikliği olması
9. “___________, müşterilerde istek ve tatmin sağlamak üzere tasarımlanmış bir işlemin
ana nesnesi olarak tanımlanabilen gayri maddi faaliyetlerdir.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Hizmetler
B) Ürünler
C) Ticari program
D) Mallar
E) Pazarlama
10. Aşağıdakilerden hangisi satış sonrası sunulan hizmetler arasında yer almaz?
A) Ürünleri izleme
B) Müşteri şikayet ve taleplerini izleme
C) Montaj, onarım ve yedek parça hizmetleri
D) Geçici olarak başka ürün verme
E) Sipariş kolaylığı
YANITLAR
1-A 2-C 3- B 4- E 5- B 6-B 7-C 8-D 9-A 10-E
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4. CRM HEDEFLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Müşteriyi Kazanma ve Tutma
4.2. Müşteri Tutma Programlarının Geliştirilmesi
4.3. Kaybedilen Müşterinin Kazanılması
4.4. Müşteri Şikayetlerini Ele Alma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1Markalara karşı olan şikayetlerinizi markalara iletiyor musunuz, iletiyorsanız
nasıl bir geribildirim alıyorsunuz?
2Markaların size özel uyguladığı indirim, avantaj kartı gibi tekliflere karşı nasıl
yaklaşıyorsunuz?
3Markalarla
yansıtıyorsunuz?

yaşadığınız

sorunları

çevrenize

yansıtıyor

musunuz,

nasıl
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Müşteriyi
Kazanma ve Tutma
Müşteri
Programlarının
Geliştirilmesi

Kazanımın nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Müşteriyi Kazanma
Literatürde
yer
ve
Tutmanın
önemini alan bilgilerden ve çeşitli
anlamak, müşteri tutma uzman
görüşlerinden
Tutma programlarının
nasıl yararlanılacaktır.
geliştirileceğini öğrenmek.

Kaybedilen
Müşterinin Kazanılması
Müşteri
Şikayetlerini Ele Alma

Kaybedilen
Literatürde
yer
müşteriyi kazanma yollarını alan
bilgilerden
öğrenmek,
müşteri yararlanılacaktır.
şikayetlerini çözümlemeyi
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Şikayet Yönetimi,



Müşteri Tutma ve Kazanma
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Giriş
Dersimizin 4. Haftasında müşteriyi kazanma ve tutma yolları anlatılacaktır.
Müşteri tutma programlarının nasıl geliştirileceği açıklanacaktır. Kaybedilen müşterinin
kazanılması ve müşteri şikayetlerinin ele alınması konuları detaylı olarak işlenecektir.
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4. CRM HEDEFLERİ
4.1. Müşteriyi Kazanma ve Tutma
Yeni müşteri bulma ve onlarla ilişkiler kurup geliştirme, birçok kuruluşta, var olan
müşterilerle ilişkilerden daha çok ilgi çekebilmektedir. Aslında, pek anlamlı olmayan bu
durumdan kuruluşların canları da yanabiliyor. Müşterilerin kuruluşa olan ilgilerinin ve
devamlılıklarının süreceğini düşünmek çok riskli bir varsayımdır. Gerçek ise, müşterilerin ürün
ve hizmetlerde daha geniş bir tercih sunan kuruluşları seçtiği, diğerlerinden farksız ya da zayıf
hizmet sunan ve müşteri ilişkileri kopuk olan kuruluşları ise terk ettiğidir. (Odabaşı; S:113)
İyi müşterileri tutma sürekli kılma ve onları sadık müşteriler haline getirme işletmeler
için insanların nefes almaları kadar doğal ve vazgeçilmez önemdedir. Bunu gerçekleştirmek
için birbirleriyle bağlantılı yedi önemli yönetim ilkesinin yerine getirilmesi zorunludur.
(Odabaşı; S:113)
Bugünün kuruluşları pazar koşullarının baskılarıyla müşteriye yönelme ve onları hoşnut
tutmaya yönelik faaliyetlerini gözden geçirmek zorunda kalabilmektedirler.
Müşterileri tutmak için şu noktalar hayata geçirilir:


Müşteriyi işin kalbi olarak kabullenme,



İşi müşteri yönünden bakarak yönetme,



İşi kaliteli gerçekleştirme,



İlişkileri hareketli kılma,



Sorunları yumuşatma,



Müşteri tatminini kara çevirme,



Neler olduğunu ölçme. (Odabaşı; S:114)

“Müşterilerin dönemi”, Toplam Kalite Yönetimi”, “Müşteriler Kraldır” gibi
sloganlar kuruluşların her aşamasındaki programlarla desteklenmelidir. Hiçbir zaman tek bir
faaliyet “müşteri yönlü” örgütü yaratamaz. Öte yandan, müşterileri uzun dönemde tutmak,
birbiriyle bağlantılı yönetim faaliyetlerini uygulanmasını zorunlu kılar. Böylece, örgütsel
etkinlik oluşturulup geliştirilirken, müşterilerle de ilişkiler kurularak, zenginleştirilir. (Odabaşı;
S:114)
Uzun dönemli müşteri tutma için şunlar yapılmalıdır:


Her müşteriye ismiyle hitap edin
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Her müşterinin ne söylediğini dinleyin



Her müşteriyle bireysel olarak ilgilenin



Her müşteriye nazik olun



Her müşterinin bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olun



Müşterinizin kişisel satın alma tarihlerini ve güdülerini bilin



Her müşteriye yeterince zaman ayırın



Müşterinizi işletmenizin bir parçası haline getirin. Öğüt ve tavsiyelerini sorun



Müşterilerin kendilerini önemli hissetmelerini sağlayın. Onların övün


Müşteriyi anlamak için önce dinleyin, sonra konuşun, böylece sizi anlayabilirler.
(Odabaşı; S:115)
Müşteri tatmininin açık yararlarına karşın, çoğu kuruluş var olan müşterisine hizmet
sunma olanaklarını ciddi olarak baltalayacak bir biçimde giderlerini hızla azaltmaya devam
etmektedir. Günümüzde, bu işletmelerin çoğu için müşteri tutma, ayakta kalabilmek ve
varlığını sürdürmek için sadece tercih ayrımı olarak görülmektedir. Müşterilerin genellikle
hizmet tatminsizlikleri nedeniyle başka kuruluşları tercih ettikleri söylenebilir. Öte yandan,
tatmin edilen bir müşteriyi devamlı kılma, sadece müşterinin kuruluştan ayrılma olasılığını
azaltmaz, tavsiyeleri aracılığıyla işletmenin yeni müşteriler kazanma şansını da önemli ölçüde
arttırır. Müşterilerin hoşnut edilmesi, tatmin edilmesi, yenü müşterileri getirir. Ticaret
hayatımızda geleneksel olarak söylenen “Müşteri, müşteriyi getirir” sözü bu konuda en iyi
örneklerden birisidir. (Odabaşı; S:116)
Müşteri tutmada başarılı olmak için kontrol noktaları:

Belirgin bir müşteri hizmet misyonuna, vizyonuna ve felsefesine sahip olun. Bunu
personelinize iletin, sonra onları eğitin ve hizmet misyonunuzu gerçekleştirmek için onlara
yetki verin.


Müşterilere kaliteli ürünler, hizmetler ve güven sunun.


Müşterilerinizi özenle dinleyin ve sonra müşterilerin sunduğu önerilere göre
harekete geçin. Personelinize de aynı şeyi uygulayın.

Müşterilere hizmet ederken kendi sezgilerinize önem verin ve personelinizin de
onlara özen göstermesini sağlayın.


Müşterilere saygılı, güvenli, doğru, dürüst ve bir bütünlük içerisinde davranın.
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Şimdiki ve eski müşterileriniz ve rakiplerinizin müşterileri de dahil olmak üzere
tüm müşterilerle düzenli olarak iletişim kurun.

Ürün ve hizmet sunumunuzu dikkatli bir biçimde genişletin. Bu, işletmeniz
büyüdüğünde kaliteli müşteri hizmeti sağlamayı sürdürmenizi garanti eder. (Odabaşı; S:117)
Sadık müşterinin oluşturulması ve bu sadakatin sürdürülmesi kuruluşlar açısından çok
yönlü yararlar getirebilmektedir. Müşterilerin, belirli bir ilişki kurdukları şirketlerin ürünleri
için her geçen yıl bir önceki yıla göre daha fazla harcama eğiliminde oldukları araştırmalarla
ortaya konmuştur. Müşteriler, şirketi daha iyi tanıdıkça ve rakiplerle kıyasladığında hizmetlerin
kalitesinden tatmin oldukça, kuruluşla daha fazla iş yapma eğilimi taşımaktadır.
Öte yandan, müşteri tutma suretiyle sadık müşterilerinin yaratılması, hiçbir tanıtım
aracının yapamayacağı kadar etkili tanıtım sağlar. “Ağızdan ağıza” iletişim olarak bilinen,
olumlu öneriler ile yeni müşterilerin sağlanmasına yardımcı olan bir sonuç ortaya çıkar.
Böylece, yeni müşteriler için yapılacak harcamalar daha az olabilmektedir. Müşteri tatmininin
doğrudan yararlarından biri de “çalışanların tutulması”dır. Tatmin olmuş mutlu müşteriler,
tatmin olmuş mutlu çalışanlar yaratır. Müşterileri tatmin olmuş kuruluşlar da çalışma ortamı da
huzurlu olur ve insanlar bu tür kuruluşları tercih ederler. (Odabaşı; S:118)

4.1.1. Müşteri Tutma Modeli
Müşteriyi tutma modeli üç önemli bölüm ve on iki adımdan oluşmaktadır. “Kişileri
Harekete Geçirme ve Müşteri Tutma İçin Örgütleme” birinci bölüm, “Tüm Örgütü
Müşteri Tutmaya Yöneltme” ikinci bölümü oluşturmaktadır. Kuruluşun bu yeni anlayışa ve
kültüre yönelmesi, uyum sağlaması küçük bir iş değildir. Değişim sürecinde, istemeyen birçok
olay ve engelle karşılaşmak her zaman olanaklıdır. Bu konuda istenilecek en önemli güvence
daima sonuçlar olacaktır. “Sonuçları bir kere görelim” şeklindeki sözler en çok rastlanan
ifadelerdir. Üçüncü bölüm “Örgütsel Bölümleşme”dir ve artık kabullenip yeniden yapılanma
söz konusundur. (Odabaşı; S:118)
Geleneksel otorite yapıları, iletişim ve ödemeler gözden geçirilerek, modelin başarılı
uygulanmasına olanak yaratılır. Bu modelin tümü üzerinde birkaç söz söylemek gerekirse,
öncelikle modelin birbirini takip eden yönetim adımlarından oluştuğu ve örgütün içinden
başlandığı belirtilebilir. (Odabaşı; S:118)
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Şekil 8 Müşteri Tutma Modeli
Müşteri tutma modeli adımları şu şekildedir:


Adım 1 – “Bu İşte Hepimiz Beraberiz”

Eğer müşterilerimizi tutmak için çalışıyorsak, öncelikle birlikte hareket etmemiz
gerekiyor. Sorunların çözümünde kişilerin ön plana çıkmasına engel olunmalı ve “senin
hatandı” ya da “benim hatamdı” türünden yakınmaların, suçlamaların yapılmamasına
çalışılmalıdır. Bir tür yaklaşımın kimseye yararı olmadığı gibi bu yüzden, sürecin düzeltilmesi
göz ardı edilebilmektedir. Hatalı süreçler, kuruluşun önemli bir enerjisini ve zamanını yutarken
müşterinin ilgisiz bırakılmasına neden olabilir. Ekip ruhunun oluşturulması ve yaşatılması,
müşteri tutma modelinin en önemli adımlarından biridir ve bu adım olmadan diğerlerinin
anlamı yoktur. (Odabaşı; S:120)


Adım 2 – “Müşterileri Bilmek Onları Tutmak Demektir”

Eğer müşterinin gerçekten ne istediğini bilmek istiyorsa, ona sorman gerekir. Çok
bilinen ve herkes tarafından kabul edilebilecek bir kavram olan bu sözcüğün gereği ne yazık ki
her zaman yapılamamaktadır. Bu konuda en önemli tuzaklardan birisi kendi bilgilerimize ve
deneyimlerimize çok güvenmemizdir. Müşterileri anlamak ve bilmek için araştırmalar yapmak
ve sonuçlarından yararlanmak yapılacak hataları en aza indirmeye yardımcı olabilmektedir.
(Odabaşı; S:120)


Adım 3 – “En İyi Müşterilere Odaklanma”
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Her şirketin müşterileri kendi içlerinde A, B, C ya da çok iyi, iyi, orta diye sınıflandırılır.
Doğal olarak birinci sınıf ya da A grubu müşteriler daha çok iş potansiyeline sahiptirler. Burada,
80/20 kuralı işler. Kısaca işin %80’i müşterilerin %20’sinden gelir. Bunu gerçekleştirmek için
öncelikle müşterilerin en iyilerinin kim olduklarını bilmek gerekir. Özel yaklaşımlar ve iletişim
uygulamaları ile bu müşterilerle ilişkiler kurulmaya çalışılmalıdır. Örneğin; havayollarında sıkı
uçanlar için özel indirim kolaylıklarının sağlanması gibi. Bankaya yüksek miktarda para yatıran
müşteriye hizmetin istediği yerde verilmesi, hediyeler sunulması gibi. (Odabaşı; S:121)


Adım 4 – “Çalışanlara Yetkiler Verme”

Yönetim, müşteri tutma çabalarında örgüt içinde katalizör görevi görür. Müşterilere
yakın olanların, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını yakından bildikleri açık olarak
görülmektedir. Nelerin yapılması gerektiğini, çalışanlar söyleyebilir ve yönetim bu konuda
gözlerini açmalıdır. Söylenenlerin ve önerilenlerin yerine getirilmesinde, çalışanlara yetkiler
verilmesi onların işi sahiplenip güdülenmesine neden olabilecektir. Kuruluş, çalışanların,
durumlarına göre kolayca sorumluluk ve yetki almalarını kolaylaştırmalıdır. Uygulamalardan
elde edilecek başarılar tüm çalışanlara duyurulmalı ve herkesin birbirinden bazı şeyleri
öğrenmeleri sağlanmalıdır. Sonuç olarak, insanların becerilerini ve potansiyellerini
kullanmalarından, güç elde etmelerinden, yetki ve sorumluluk almalarından korkulmamalıdır.
(Odabaşı; S:121)


Adım 5 – “İç Müşteriler”

Başarı, kuruluşun içinden başlayarak inşa edilir. Bazı çalışanlar, dış müşterilerle
kendileri arasında hiçbir ilişkinin olmadığı bir konumda olabilirler. Daha ileri giderek, bu
çalışanlar kuruluş içinde başkalarıyla da ilişkilerinin olmadığını düşünebilirler. Ancak, gerçek
olanın herkesin herkesle ilişkisi olduğudur. Özellikle iç müşteri kavramı, toplam kalite yönetimi
ve anlayışıyla gündeme gelmiş ve gelişmiştir. Kuruluştaki her birim kendinden bir öncesinde
ürün ya da hizmet alan müşteridir. Öncelikle, iç müşterilerin kimler olduğunun belirlenmesi ve
onlarının görüşlerinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. (Odabaşı; S:121)


Adım 6 – “Hata İnsana Özgüdür”

Sorunu çözülen müşteri, normal hizmetin verilmesi ile tatmin olan müşteriden daha
fazla sadık müşteri olma eğilimi taşımaktadır. Öte yandan, hatalarını bilen ve bunların
düzelmesine odaklanan kuruluşlar daha başarılı olabilmektedirler. Bu konuda çalışanların
eğitilmeleri ve bilgilendirilmeleri önkoşuldur. Ayrıca, müşterilerin sorunlara parmak basmaları
da özendirilmelidir. Sorunun önceden bilinmesi çözümü de kolaylaştırır. Müşteri, sözleşmeleri
yenilemeden vazgeçer, görüşmeleri keserek rakiplerle ilişki kurmak zorunda olduğunun
sinyallerini verir. Bunların erken uyarı sistemiyle öğrenilerek çözüme ulaştırılmaları gerekir.
Hata ya da başarısızlık kişinin değil, sistemindir. (Odabaşı; S:122)


Adım 7 – “Bağlantıyı Sürdürme”
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Müşteriyle ilişkinin, bağlantını sürekli olması mutlaka satışla bağlantılı olmak zorunda
değildir. Müşteri ile bağlantı isteğinin her zaman müşteriden gelmesi, ilk hareketin onun
tarafında yapılması beklenmemelidir. Müşteri ilişkilerini daima dinamik ve canlı tutmak
gerekir. “Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur” sözü bu konuda iyi bir rehber olabilecek
niteliktedir. Müşteri ile bağlantının yapılması ve sürdürülmesinde yaratıcı çalışmalar yapılarak
çok özgün yaklaşımlar oluşturulabilir. Eğitim programları düzenleyip, müşteriyi buna davet
etmek bunlardan birisidir. Bağlantıyı sürdürme konusunda, bunun bir zaman kaybı olduğu
düşüncesine varılmamalıdır. Ancak, maliyetleri de düşük tutmaya çalışmak zorunluluktur.
(Odabaşı; S:122)


Adım 8 – “Müşteriyle Çok Yönlü İlişki Kurma”

Müşteriyle ilişkinin sadece biçimsel olması, işe yönelik olması ilişkinin sağlıklı ve derin
olmasını engeller. Sosyal ilişkiler geliştirme, sporla ilgilenme, dostluk kurma gibi faaliyetlerle
ilişkiler zenginleştirilip çok yönlü biçime getirilebilir. Müşteri ilişkilerinin diğer bir yönü de;
yeni satışlar ve pazarlama fırsatlarının geliştirilmesidir. Çapraz satışlar ya da yeni müşteri
bulmada geliştirilmiş ve sağlık biçimde sürdürülen ilişkilerin büyük bir önemi ve rolu vardır.
(Odabaşı; S:122)


Adım 9 – “Önder Olun, İzleyin ya da Yoldan Çekilin”

Müşteri ilişkilerinde önemli bir konu, işin görülmesi ve zamanında bitirilmesidir. Bu
amaca ulaşabilmek için katı ve hiyerarşik örgüt yapısı pek uygun düşmemektedir. Müşteri
ziyaretlerinin ve ilişkilerini sürdürmek sadece müşteri ile yüz yüze gelen personelin görevi
değildir. Genel müdür dahil herkes, müşteri ilişkilerinde etkin rol alabilmedir. Müşteriyi
gerçekten anlayabilmek için onun sürekli gelmesi ve yüz yüze konuşmanız gerekmektedir.
Bunu gerçekleştirmek için gerekli zamanı ayırma, ilgilenme ortamının hazırlanmış olması
zorunludur. Kendinizi müşteri yerine koyma önemli bir iletişim aracı olarak kullanılabilir.
Yönetimin bu konudaki tutum ve davranışı, personele örnek olacak ve benzer tutum ve davranış
benimsenebilecektir. (Odabaşı; S:123)


Adım 10 – “Karşılaşılan Sorun Herkesin Sorunudur”

Müşteri ilişkilerini sürekli kılıp, müşteriyi tutmanın önemli bir boyutu, hiç kimsenin bir
sorun karşısında “Bu benim sorunum değil” dememesidir. Sorunu duyan ya da sorunla
karşılaşan bir çalışan, sorun çözümleninceye kadar onun sahibidir. Sorunun bir başkasının
önüne itelenemeyeceğini tüm çalışanlar bilmelidir. Çalışanların sorunları yerinde görüp
yaşamalarını sağlama, sorumlulukların verilmesi ve dostlukların kurulmasına olanak
sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekir. Amaç, yöneticilerin değil müşterilerinin hoşnut
tutulmasıdır. (Odabaşı; S:123)


Adım 11 – “İyi İşin Farkına Varma”

İyi iş karşılığında iyi ücret anlayışı, müşteri ile ilişkiler konusunda da geçerlidir.
Müşteriyi hoşnut tutmak şirkette herkesin göreviyken bunu yerine getiren personelin de hoşnut
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tutulması bir yönetim görevidir. Müşteriyi tutma çabalarının ve performansının, ücretlerle
ilişkilendirilmesi zor, ancak zorunlu bir koşuldur. Güdülenmenin sadece parasal olmasının
yeterli olamayacağı çok açık biçimde bilinmelidir. Ayın, haftanın personeli seçilmesi,
müşteriden gelen övgülerin çalışanların önünde personele aktarılması bu konuda verilebilecek
örneklerdendir. (Odabaşı; S:123)


Adım 12 – “Bugün Geçerli Olan, Yarın Geçerli Olmayabilir”

Kuruluşun yanlış kararlar ve uygulamalar yüzünden kötü günleri olabilir. Nasıl iyi
müşteri ilişkileri, uzun dönemde oluşturulup, sonuçlarını veriyorsa, kötü bir uygulama da
hemen her şeyi anında ortadan silip süpürmez. Gerçekten müşteri tutma olayının gerçekleşmesi
isteniyorsa, belirli bir düzeyde örgütsel esnekliğin olacağı başta kabul edilmelidir. Böyle bir
durum kimilerine göre kaostur, kimilerine göre kurtarıcı. Müşteriler için bilgilerin
saklanmaması, eksik sunulmaması gerekir. Ek olarak, örgüt yapısının çabuk kara vermeye ve
müşteri ihtiyacını gidermeye olanak sağlayacak biçimde esnek olması zorunludur. (Odabaşı;
S:124)

4.2. Müşteri Tutma Programlarının Geliştirilmesi
Müşteri tutma programları boşlukta gelişmez. Tüm çalışmaların pazarlama şemsiyesi
altında ve rehberliğinde yerine getirilmesi gerekir. Böylece, yapılanların belirlenmesi ve
ölçülmesi söz konusu olabilmektedir. Müşteri tutma programları, çeşitli türlerde
olabilmektedir. Bunların bir kısmı yaratıcı çalışmalarla desteklenerek özgün nitelik
kazanabilmektedir. (Odabaşı; S:124)
Değer katılmış hizmet (value added service) kavramı ve uygulamaları söz konusu
programlardan biridir. Müşterilere beklentilerinden daha fazlasını verme anlamına gelir. Birçok
durumda çalışanlar, müşteri tatmininin şirket politikasından daha önemli olduğuna karar verir.
Örneğin; bazı şirketler para iadesi ya da ürünü değiştirme politikalarını 30 günle ve fişin
gönderilmesiyle sınırlamış olabilirler. Müşteri 31. günde böyle bir istekle geldiğinde bunu
kabul edip sorunu çözme kararını veren, şirket çalışanı olmaktadır. Böyle bir durumda müşteri
“değer katılmış hizmet”ten yararlanmış olur. Şirket çalışanı bu kararı vererek, müşterinin tatmin
olmasından ve sürekli birlikte iş yapmaya devam edeceklerinden emin olmaktadır. Bunun tam
tersi bir davranış sergilenmesi durumunda büyük olasılıkla müşteriyle uzun dönemli bir iş
bağlantısı kurmak zorlaşacaktır. Müşterimize bu konuda ne kadar iyi yaklaştığımızı
anlayabilmek için rakiplerin değer katılmış hizmet konusunda ne yaptığına bakmak gerekir.
Yeni hizmetlerin ilave edilmesi ya da var olan hizmetlerin zenginleştirilip geliştirilmesi bu
çalışmalar sonunda ortaya konabilmektedir. Örneğin; oto satıcısı bir kuruluş hizmet olarak
tamir için altı ay garanti vermekte ya da tekrar tamir durumunda ücret almamaktadır. Hizmet
geliştirmeye örnek olarak, müşteriye otosu tamirdeyken kullanmak üzere bir arabanın verilmesi
gösterilebilir. Dikkat edilecek nokta, Var olan Hizmet – Hizmet zenginleştirilmesi – Yarar
ilişkilerinin açık ve net olarak belirlenmesine çalışmaktır. Özellikle yararların neler
olabileceğini çok belirgin bir biçimde ortaya konması gerekir. Bu yararlar, pazarlama ve reklam
mesajlarında kullanılmak üzere çok önemli altyapıyı oluşturacaklardır. (Odabaşı; S:125)
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Müşteri tutma programları sadece satın almanın hemen sonrasında
gerçekleştirilmemelidir. Bizden altı ay, bir yıl, iki yıl gibi uzun zaman önce satın alımda
bulunan müşterilerin de sürekli kılınması amaçlanmalıdır. Bu konuda uygulanan programlara
örnek olarak şunlar gösterilebilir:

1.

Sık satın alıcılar için programlar

2.

Sık yön gösterenler için programlar

3.

Teşekkür kartları

4.

Bültenler/Kişisel mektuplar

5.

Telefonla Aramalar

6.

Müşteri ödüllendirme ve hatırlama programları

7.

Müşteri özel olayları

8.

Stratejik alanda birliktelik ve ortalık kurma (Odabaşı; S:126)

4.3. Kaybedilen Müşterinin Kazanılması
Müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirmede önemli olan faktörlerden biri de işi
başlangıçta doğru yapmaktır. En iyi kuruluşlar için bile hizmet aksamalarının ve hataların
olması kaçınılmazdır. Öte yandan, hizmet müşterinin önünde gerçekleştirildiğinden hataları
gizlemek de hemen hemen imkansızdır. Hizmeti, yeni baştan alarak yapmak olmaz. İşler yanlış
gittiğinde, müşterinin hizmeti sunan kuruluşu değiştirmesi için iyi bir ortam doğmuş olur ve
müşteri yaşadığı kötü deneyimi başkalarına aktarmasına olanak sağlamış olabilecektir. Etkin
bir “müşterinin kazanılması” programının uygulanmasına, ilişkinin korunup devam
ettirilmesine çalışılmalıdır. Eğer kuruluş bunda da başarısız olursa, üst üste gelen hatalar,
müşterinin tamamen kaybedilmesine neden olacaktır.
Unutulmamalı ki, her müşteri mutlu değildir. Hizmet telafisi, müşteriye sorunun
çözümleneceğinin güvencesini vererek eyleme geçme demektir. Bu konuda müşteri şikayetleri
önemli bir uyarıcıdır ve sürecin belki de başlama noktasıdır. Şikayetler, büyük bir
memnuniyetle ve ilgiyle karşılanmalıdır. Her şikayet işinizin daha iyi olması için müşterinin
kendi zamanını kullanarak size fırsatlar tanıması demektir. Bu yüzden, konuyla ilgilenmek ve
şikayeti çözmek için zaman ayırmanız gerekir. Sorunu çözümlenecek müşteri, büyük olasılıkla
sadık müşteri olmaya devam edecektir. Bunu gerçekleştirmek için müşterinin kişiliğine göre
uygun iletişim tekniği kullanmak gerekir.
Gerek iletişim alışkanlıklarını kazandırmak gerekse kendisine verilecek sorumlulukları
yerine getirmek için müşteri ile yüz yüze gelen personelin eğitim programlarından geçmiş
olması gerekir. Kuruluşların, personeline vereceği birçok eğitim programı söz konusudur.
Bunlardan en önemli ve yaygın olarak kullanılanları şunlardır:
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Müşteri hizmeti: Kuruluş politikaları, sistemleri ve süreçleri.



Ekip oluşturma: Etkin ve kendini yürüten ekiplerin geliştirilmesi.



İletişim becerileri: Etkili konuşma, anlama ve dinleme. (Odabaşı; S:130)

Kısaca yukarıda açıklamaya çalışılan konuların ışığı altında kaybedilen müşterileri
kazanma stratejisi şu şekilde incelenebilir:

Şekil 9 Kaybedilen Müşteriyi Kazanma Stratejisi
Müşteri mutsuzluğuna, rahatsızlığına ve tatminsizliğine yol açan “hatayı düzeltme
fırsatlarını tahmin etme ve bulma” uygulanacak stratejinin ilk adımını oluşturur. Şikayet
ederek hatayı açık olarak gösteren, belirten müşteri gerçek dosttur. Şikayet etmeyen müşteri
büyük olasılıkla geri gelmeyen ve olası diğer müşterileri olumsuz etkileyen müşteridir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, hataların nerede yapıldığını gösterebilecek bir sistemin
kurulmasını gerçekleştirmek zorunluluktur. Bu konuda yapılacak işlerin başında “müşteriyi
dinlemek” gelmektedir. Kritik olayların toplanması, şikayetlerin gözlenmesi, müşteri
tepkilerinin ölçümü, müşteri tatmin indeksini gerçekleştirilmesi yoluyla hataların üstünü
örtebilecek engeller kaldırılmaya çalışılır. (Odabaşı; S:131)
Etkin bir garanti sunma, öneri ve şikayet kutularının konması gibi çalışmalar soruna
zamanında ışık tutulmasına yardımcı olabilmektedir. Geçmişte bizden satın alıp da uzun
zamandır “aktif müşteri” durumunda olmayanlarla, yüz yüze, mektupla ya da telefonla iletişim
kurarak sorunun belirlenmesine çalışılır.

93

Müşteri sorunun çıktığı yerde ve anda ele alınıp çözümlenmesi yönetsel açıdan verimli
bir davranış olacaktır. Sorunun farkına varılması, özür dileme, açıklama yapılması ve
soruna bir çözüm getirilmesi müşterinin istekleridir. Sorunun farkına varılması birinci
aşamadaki açıklamalarla ilgilidir. Müşterinin yerine kendini koyarak soruna sahip çıkmak
gerekir. Karşı tarafa “Sizi çok iyi anlıyorum.” Mesajını iyi biçimde vermek olumlu sonuçlar
doğurabilecektir. Müşterinin açıklamaya çalıştığı sorun kendi ifadelerinizle açıklanmaya
çalışılmalı ve tam olarak ne demek istendiğini konusunda fikir birliğine varılmalıdır. Sorun
ortaya koyduktan sonra, kibarca müşteriden özür dilenmelidir. Gerçekçi ve duyarlı bir tavır
takınılarak müşteriye güven verilmelidir. (Odabaşı; S:132)
Duyarlı bir özür dileme müşterinin kızgınlığını ortadan kaldırabileceği gibi daha akılcı
düşünmek için fırsatlar yaratabilecektir. Ayrıca sorunun çıkışından ve çözümünden kişisel
olarak sorumlu olunduğu, müşteriye açıkça belirtilmelidir. Böylece müşteriye gerekli
açıklamalar yapılmaya çalışılır. Müşterinin sorunun çözümü için gereken her şeyin
yapılacağının güvencesi verilir. Sorun tam anlamıyla çözümlenemezse bile, müşteri
karşısındakinin ilgi ve duyarlılığı karşısında memnun davranışlarda bulunabilecektir. Çözüm
bazı durumlarda para iadesi, ürün değiştirme gibi yöntemlerle elde edilebilecektir. Bazen hava
yolları ve otellerde yapıldığı gibi aynı ücrette bir üst sınıfta hizmet sunma biçiminde çözüm
getirilebilir. Ancak, çözüm ne olursa olsun unutulmamalıdır ki müşteri anında çözüm ve
karşısında muhatap bulmak istemektedir. (Odabaşı; S:132)

4.4. Müşteri Şikayetlerini Ele Alma
Kurumlara gelen öneri ya da şikâyetleri ele alma işi müşterinin sadık kalmasına neden
olabilmektedir. Sadık müşterinin arkadaşlarına ve meslektaşlarına şikâyetlerinin nasıl ele
alındığını anlatmaları büyük bir olasılıktır. Öte yandan, müşterilerin pek çoğu şikayet etmek
için bir çabada bulunmaz ancak kırgınlıklarını sessizce sürdüren bu kişilerin çevresine maruz
kaldıkları kötü hizmet hakkında neler söyledikleri çok önemli bir konu olarak önümüze
çıkmaktadır.
Üründen ya da hizmetten hoşnut olmayan müşterilerin bu durumu en az 10 kişiye
aktardığı, hoşnut olanların ise en az 4 kişiye ilettikleri araştırmalar ile ortaya konmuştur.
Şikayette bulunan, ürünün ya da hizmetin kalitesini beğenmeyen kuruluşun hiçbir düzenleyici
eylemini göremeyen müşterilerden her biri için ürünü satın almayı bırakabilecek 50 ya da daha
fazla kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu açıdan, şikayetlerin ele alınması müşteri odaklı bir
kuruluş için çok önemlidir. (Odabaşı; S:134)
Şikayetler, şu fırsatları ortaya çıkarabilmektedir:


Kurumun zayıf yönlerinin belirlenmesi,



Işlerin düzeltilip doğru yapılması,



Müşterileri sorundan kurtarma,



Bağlılık teşvik etme. (Odabaşı; S:135)
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Şikayetler kurumda aksayan işleri belirlemeyi sağlar. Aksayan işlerin belirlenmesi
ise, işi mükemmelleştirebilmek için yol haritaları sağlar. Bu sebeple yöneticiler şikayetlere
dikkat etmelidirler.
Araştırmalar gösteriyor ki, ürün ve hizmetlerden memnun olmayan müşterilerin büyük
bir kısmı şikayette bulunmuyor. Şikayet edenlerin büyük kısmı ise satış yerlerine şikayetlerini
aktarmakta, üreticilere durumu aktarmamaktadır. (Odabaşı; S: 135)
Şikayet etmeme nedeni olarak üç önemli unsur ortaya çıkmaktadır:
1-

Şikayet etme zaman ve çaba açısından değmez bulunur.

2Şikayetin hiçbir şey değiştirmeyeceğine inanılır. Kimse sorunları duymak
istememektedir.
3-

Nereye ve ne zaman şikayet edileceği bilinmemektedir. (Odabaşı; S: 135)

Etkin biçimde ele alınan şikayetler şirketin yaşamasına çok önemli bir etkide bulunurlar.
Olumlu Biçimde Şikayeti Ele Alma = Marka Bağlılığı arasında olumlu ve güçlü bir ilişki söz
konusudur. Şikayetler, kuruluş ve müşteri arasında önemli bir iletişimdir. (Odabaşı; S:136)
Yüksek pazarlama maliyetleri göz önüne alınırsa, müşterinin sorununu çözmenin
maliyeti, onun yerine yeni bir müşteri koyma maliyetinden daha düşüktür. Ancak,
unutulmamalıdır ki, şikayetlerin olumlu etkileri, etkin olmayan şikayeti ele alma uygulamaları
ile ortadan kaldırılabilir. Şikayeti ele almanın etkin olabilmesi için politikalar sürekli gözden
geçirilmeli ve gerektiğinde düzeltilmelidir. Şirketler, öncelikle müşteri sorunlarını çözmeye
ciddi biçimde eğiliyor olmalıdır. Özet olarak, şikayeti ele almanın pazarlama yararlarını
maksimize edebilmek için;
1Şikayetleri toplamak gerekir. Genel bir kural olarak, sorunu olan müşteri şikayet
ettiğinde marka bağlılığı artmaktadır.
2Şikayet tatminini optimize edecek şirket, şikayeti ele alma politikası oluşturmak
ve böylece en yüksek düzeyde devam edecek marka bağlılığı yaratmak zorundadır. (Odabaşı;
S:136)
Şirketlerin müşteri şikayetlerini arama ve çözme çabaları, ekonomik bir anlama sahiptir.
Bunun karlılık üzerinde olumlu etkileri vardır:


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 ağıza iletişimin bu konudaki rolü
yadsınamaz.
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Sadece müşterinin sorunlarının çözümü ile kalınmayıp, sorunun yaratılmasındaki
etkenlerin ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi olanaklı hale gelmektedir. Bu da sürekli gelişim
düşüncesinin bir uygulaması olan “Toplam Kalite” anlayışını getirmektedir. Sorunların
belirlenmesi toplam şikayet ele alma maliyetini azaltır, çünkü şikayet sayısı azalır. (Odabaşı;
S:137)
Müşterilerin şikayetlerini aktarmalarını sağlamak ve onlara şikayetlerin etkin bir
biçimde ele alınacağını göstermek için şu öneriler uygulanabilir:


Tüm iletişimlerde, telefon numarası ya da adres belirtilmelidir.



Müşteri ile yüz yüze gelen tüm çalışanlar, “şikayet sürecini” iyi bilmelidir.



Nasıl şikayette bulunacağını gösteren basılı malzemeler geliştirilmelidir.


Mağaza içinde, müşteri hizmetleri bölümünün kolayca ulaşılabilir yerde olmasına
özen gösterilmelidir.


Şikayetlerin takip edilerek, gerekli önlemlerin alınmasına çalışılmalıdır. (Odabaşı;

S:139)
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Uygulamalar;
1.
Öğrenciler, belirledikleri üç markanın sosyal medya hesaplarını
inceleyerek, bu markalara gelen şikayetlere karşı nasıl bir yaklaşım
sergilendiğini inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1.İncelenen markalar, sosyal medya hesaplarına gelen şikayetlere karşı nasıl bir
yaklaşım göstermektedirler?
2. -İncelenen markalar, şikayetleri çözme noktasında hangi adımları atmaktadırlar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ders kapsamında müşteriyi kazanma ve tutma yolları anlatılmıştır. Müşteri tutma
programlarının nasıl geliştirileceği açıklanmıştır. Müşteri şikayetlerinin çözümünde izlenmesi
gereken yollar detaylı olarak incelenmiştir. Şikayet yönetimi gerçekleşmediği taktirde
kurumların karşılaşabileceği sorunlar irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi
uygulamalardan birisi değildir?

müşteri

tutmaya

yönelik

olarak

gerçekleştirilen

A) Teşekkür kartları
B) Basın toplantıları
C) Telefonla aramalar
D) Müşteri ödüllendirme programları
E) Bültenler/Kişisel mektuplar
2. Aşağıdakilerden hangisi şikayetlerin ortaya çıkardığı fırsatlardan birisi değildir?
A) Kurumun zayıf yönlerinin belirlenmesi
B) İşlerin düzeltilip doğru yapılması
C) Müşterileri sorundan kurtarma
D) Ürünlerin fiyatını arttırma
E) Bağlılık teşvik etme
3. “Üründen ya da hizmetten hoşnut olmayan müşterilerin bu durumu en az ___ kişiye
aktardığı, hoşnut olanların ise en az __ kişiye ilettikleri araştırmalar ile ortaya konmuştur.”
İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 3-2
B) 5-5
C) 10-4
D) 8-10
E) 6-4
4. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin şikayetlerini öğrenmek için gerçekleştirilen
yöntemlerden birisi değildir?
A) Tüm iletişimlerde, telefon numarası ya da adres belirtilmelidir
B) Müşteri ile yüz yüze gelen tüm çalışanlar, “şikayet sürecini” iyi bilmelidir
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C) Nasıl şikayette bulunacağını gösteren basılı malzemeler geliştirilmelidir
D) Mağaza içinde, müşteri hizmetleri bölümünün kolayca ulaşılabilir yerde olmasına
özen gösterilmelidir
E) Şikayetlerin olumsuz sonuçlanabileceği özellikle vurgulanmalıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun iç müşterileri arasında yer almaz?
A) Müfettişler
B) Çalışanlar
C) Yöneticiler
D) İşçiler
E) Sekreterler
6. Aşağıdakilerden hangisi bir şikayetin olumlu anlamda ele alınması sonucunda
güçlenmiş olur?
A) Çalışan Bağlılığı
B) Ürün kalitesi
C) Marka Algısı
D) Marka Bağlılığı
E) Marka Değeri
7. Aşağıdakilerden hangisi kaybedilen müşteriyi kazanma stratejisinin aşamaları
arasında yer almaz?
A) Sorunların hızla çözümlenmesi
B) Müşteriyle yüz yüze ilişki kuran personele sorumluluk verme
C) Deneyimlerden yola çıkarak öğrenmeyi sağlama
D) Hatayı düzeltme fırsatlarını tahmin etme ve bulma
E) Potansiyel müşterilere yönelme
8. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerle aktif iletişim kuran personelin alması gereken
eğitimlerden birisi değildir?
A) İletişim eğitimi
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B) Bilgisayar eğitimi
C) Ekip çalışması eğitimi
D) Müşteri hizmetleri eğitimi
E) Etkili konuşma eğitimi
9. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin şikayet etmeme nedenlerinden birisidir?
A) Şikayetin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inanılması
B) Müşterilerin markalardan çekinmesi
C) Müşterilerin özgüvenlerinin düşük olması
D) Markaların müşterileri tehdit etmesi
E) Müşterilerin yakın çevresinin müşterileri şikayetten vazgeçirmesi
10. “________, müşterilere beklentilerinden daha fazlasını verme anlamına
gelmektedir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Anında hizmet
B) Değer katılmış hizmet
C) Yüksek kaliteli hizmet
D) Kusursuz hizmet
E) Tam kapsamlı hizmet

YANITLAR
1- B 2-D 3- C 4- E 5- A 6-D 7-E 8-B 9-A 10-B
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5. CRM BAŞARI KRİTERLERİ ve SEGMENTASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. CRM Başarı Kriterleri
5.2. Veri Madenciliği
5.3. Segmentasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1Markalarla kişisel verilerinizi paylaşıyor musunuz? Sizce bu veriler neden bu
kadar önemlidir?
2Markalardan size yönelik gelen kişisel bilgi öğrenme taleplerine nasıl
yaklaşıyorsunuz?
3Bir markanın sunduğu ürün ya da hizmetin fiyat ya da özellik olarak size uygun
olup olmadığına bakarken nelere dikkat edersiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

CRM
Kriterleri,
Madenciliği,
Segmentasyonu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Başarı
CRM
Başarı
Literatürde yer alan
Veri Kriterlerini
Öğrenmek, bilgilerden
Müşteri Veri
Madenciliğini yararlanılacaktır.
Öğrenmek ve Müşteri
Segmentasyonunu
Anlamak
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Anahtar Kavramlar


Segmentasyon,



Veri Madenciliği,



Başarı Kriterleri
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Giriş
Dersimizin 5. Haftasında CRM başarı kriterleri ele alınacaktır. Veri madenciliği
ve segmentasyon konuları detaylı olarak açıklanacaktır.
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5.CRM BAŞARI KRİTERLERİ ve SEGMENTASYON
5.1. CRM Başarı Kriterleri
CRM uygulamaları ile ilgili başarı ve başarısızlık arasında çok ince bir çizgi vardır. Ne
yazık ki özellikle stratejisizlik veya stratejinin eksik ya da yanlış olması, projeleri yönetememek
ve özellikle insan yönünü dikkate almamak nedeniyle başarısızlık ağır basabilmektedir. Bu ise
temelde yapılan projenin hangi konuda olmasından öte, projeyi yönetememek ile ilgili bir
durumdur. (Bozgeyik; S:98)
Öncelikle müşteri stratejinizin olması gerekmektedir. Stratejinizin müşteri merkezli
olmaması ise başarısızlığa çıkarılan davetiye gibidir. (Bozgeyik; S:98)
Başlangıcın doğru müşteri stratejisi ile olunca CRM uygulamalarının evrelerinde nelerle
karşılaşabileceğinizi ve alacağınız kararlar doğrultusunda ortaya çıkacak sonuçların firmanıza
neler getireceğini ve müşteriye ne sunacağını bilirsiniz. Buradan hareketle müşteri stratejinizin
CRM uygulamalarındaki evrelerle örtüşmesi gerekmektedir. Tüm evreleri müşteri beklenti ve
taleplerine göre düzenlemek gerekir. (Bozgeyik; S:99)
Başarılı CRM uygulamasının evreleri şunlardır:


Planlama



Tasarım



Geliştirme



Test



Uygulama



Gözden geçirme


Ve gerekli düzenlemeler sonrası değişiklikler yapma, bunun öncesinde doğru
ölçme. (Bozgeyik; S:99)
Bu noktada her evre birbiri ile bağlantılıdır. Bir evredeki eksiklik ya da hata, diğer
evreleri de etkileyecektir.
CRM sistemi kurarken şu sorular sorulur:


Acil ihtiyaçları tatmin ediyor muyuz?



Sistem gelecek ihtiyaçlarının tatminine imkan veriyor mu?



CRM Sistemi arka plandaki ihtiyaçları keşfetmeye imkan veriyor mu?
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Anlık talepler sistem tarafından üretiliyor mu?



Sistem mevcut trendleri ortaya çıkarıyor mu?



CRM sisteminiz ilerlemeci satın (progressive purchasing) almaya fırsat sunuyor



CRM sistemi yeni kanalları tanımlayabiliyor mu?



CRM Sistemi interaktif mi?



Sistemin duygulara bir etkisi var mı?



Bilgi fırsatları tüm temas noktalarında mı? (Bozgeyik; S:102)

mu?

Bu sorulara alınacak yanıtlara göre CRM projesi oluşturulur.

5.2. Veri Madenciliği
Veri madenciliği, büyük miktarlarda verinin olduğu her alanda gereklidir. Peki, veri
madenciliğini uygulamak için, her türlü yatırım yapılmalı mıdır? ortaya çıkan bilginin değerli
olabilmesi ona harcanan paradan daha yüksek getiri sağlamasıyla ölçülebilir. Bu şu şekilde de
daha doğru olarak açıklanabilir: öğrenmek için yapılan yatırımın geri dönüşü, başka bir alana
yapılacak olan yatırımın getirisinden daha yüksek ise, bu bilgi öğrenilmeye değerdir. (Ada;
S:19)
Veri madenciliği; anlamlı modeller ve kurallar ortaya çıkarmak amacıyla, otomatik veya
yarı otomatik yöntemler kullanarak verileri analiz etme ve inceleme süreci olarak
tanımlanabilir. Burada, ortaya çıkarılması gereken model ya da kuralların “anlamlı” olmaları
gerektiği unutulmaması gereken bir ayrıntıdır. (Ada; S:19)
Veri madenciliği, 6 ana başlık altında incelenebilir:
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; S:19)
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. Bir
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diğer örnek, müşteri olmayı bırakma olasılığı yüksek olan müşterilere değer biçmektir. 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; S:20)
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; S:20)
4.

Yakınlık veya birlik kurallar

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; S:20)
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; S:20)
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; S:21)

5.3. Müşteri Segmentasyonu
Segmentasyon bize müşterilerimizi farklı kriterlere göre gruplandırarak bu grupların
davranışlarını daha yakından izleme ve anlama olanağı sağlar. Müşterilerimizi tek bir kritere
göre ayrıştırmak bizim için yeterliyse bunu sağlamak için gelişmiş bir yazılıma ihtiyacımız
olmayacaktır. Ancak pratikte bize önemli ipuçları sağlayabilmesi için segmentasyonun çok
kriterli olması gerekir: Bölgesi, mesleği, unvanı, araba markası, eğitim düzeyi gibi. Ayrıca her
bir kritere ilişkin açılımlarda (boyutlarda) kullanmak isteyeceğimiz alt kriterler de
farklılaşabilecektir. Örneğin, bölge bazında yapacağımız bir ilk gruplama sonrasında her
bölgede farklı kriterlere göre ayrıştırma yapmak oluşturmak isteyebiliriz. (Ada; S:22)
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5.3.1.Müşteri segmentasyon örneği
Bir bankanın, müşterilerini segmente edişi aşağıdaki şekilde incelenmektedir. (Ada;
S:22)
ELMAS
• Hedef kitlemizi oluşturan grupların en üst düzey olanı
• Kredi kartı limiti > 25 mia
• Yatırım+kredi hacmi > 100mia
• Yaşam standardı yüksek,
• Yüksek gelir ya da birikim sahibi
Bu segmentte; Bülent Eczacıbaşı, Vitali Hakko, Sertab Erener (Ada; S:21)

İNCİ
• 55 üstü yaş grubu
• Yüksek gelirli/birikimli orta yaş üstü grup
• Kredi kartı limiti 2 mia - 25 mia
• Yatırım+kredi hacmi 10 mia - 100 mia
• Finansal aktivitesini azaltmakta olan
• Üst düzey yöneticilikten emekli olanlar, sanatçılar, orta yaş üzeri şirket sahipleri,
eşleri, kira vb. gelirleri olanlar, ev hanımları…
Bu segmentte; Hıncal Uluç, Güneri Civaoğlu, Duygu Asena. (Ada; S:21)
ZÜMRÜT
• 40 – 54 yaş grubu
• Başarılı, üst düzey yönetici,
• Aylık geliri > 2.9 mia
• Kredi kartı limiti 4 mia - 25 mia
• Yatırım+kredi hacmi 10 mia - 100 mia
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• 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 segmentte; Hüsnü Erel, Nur Akgerman, Adnan Memiş, İsmet Özhan, Mehmet
Aslantuğ. (Ada; S:22)
YAKUT
• 30 - 39 yaş grubu
• Parlayan Yıldızlar 23
• Aylık geliri >2.5 mia
• Kredi kartı limiti 2 mia - 25 mia
• Yatırım+kredi hacmi 5 mia - 100 mia
• 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 segmentte; Harun Erdenay, Beyazıt Öztürk, Orhun Ene, Murat Birsel… (Ada; S:22)
SAFİR
• 20-29 yaş grubu
• Yeni Nesil
• Aylık geliri > 750 mio
• Kredi kartı limiti > 750 mio
• Yatırım+kredi hacmi > 1 mia
• 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
• ADK kullanma eğilimi yüksek
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• Finansal aktivite ve ihtiyacı yüksek
Ör: Şubelerimizdeki bir çok portföy yöneticisi (Ada; S:23)
BONCUK
• 20 yaş altı genç grup
• Geleceğin Müşterileri
• Öğrenciler, henüz hayata aktif olarak atılmamış olanlar…
• ATM kullanıcılarıdır (Ada; S:23)
MERCAN
• 20-55 yaş grubu 24
• Genelde Beyaz yakalılar
• Orta düzey gelir sahibi
• Yatırım+kredi hacmi < 2 mia
• Finansal aktivitesi için gişeleri sıkça kullananlar
• İşçiler, memurlar, ev hanımları, çalışmayanlar (Ada; S:23)
OPAL
• 55 yaş üstü grup
• Standart emekliler
• Düşük gelirliler, birikimi düşük grup
• Yatırım+kredi hacmi (Ada; S:24)
Bankanın müşterilerinin çok kriterli olarak incelenmesi müşterileri ayırma, müşterilere
göre çözüm üretme konusunda pratiklik sağlayacaktır.
CRM projelerinde önemli risk konularından birisi de segmentasyon konusudur. Çok
ayrıntılı segmentasyon yapabilme talepleri genellikle projeyi verilerin zenginleştirilmesi
yüküyle karşı karşıya getirir. Çünkü verilerin toplanması ya da zenginleştirilmesi hemen her
zaman ciddi bir maliyet kalemi oluşturarak projeyi çıkmaza sokabilecektir. CRM analiz
çalışması ile istatiksel analizin farklı şeyler olduğunu unutulmaması gerekir. CRM açısından
önemli olan, mevcut bütçe dahilinde, müşteri verisinden en etkin şekilde yararlanılmasını
sağlamaktır. (Ada; S:24)
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Uygulamalar;
1. Öğrenciler, değişik segmentlere yönelik yapılan CRM kampanyalarını
inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1. İncelediğiniz kampanyalarda hangi noktalar dikkatinizi çekti?
2. -Kampanyalarda segmentlere göre nasıl farklılıklar belirlediniz, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm kapsamında CRM başarı kriterleri ortaya konulmuştur. Veri madenciliği
incelenmiştir. Müşteri segmentasyonu örnekler ile açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “_____________, anlamlı modeller ve kurallar ortaya çıkarmak amacıyla, otomatik
veya yarı otomatik yöntemler kullanarak verileri analiz etme ve inceleme süreci olarak
tanımlanabilir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Segmentasyon
B) Müşteri analizi
C) Büyük veri analizi
D) Veri madenciliği
E) İşletme istatistiği
2. Aşağıdakilerden hangisi veri madenciliğinde yer alan ana başlıklardan birisidir?
A) Veri temizleme
B) Hesaplama
C) Değer biçme
D) Veri eleme
E) Analiz
3. “________________bize müşterilerimizi farklı kriterlere göre gruplandırarak bu
grupların davranışlarını daha yakından izleme ve anlama olanağı sağlar.” İfadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Tanımlama
B) Sınıflandırma
C) Ayrıştırma
D) Kümeleme
E) Segmentasyon
4. Aşağıdakilerden hangisi CRM sistemi kurulurken sorulması gereken sorulardan biri
değildir?
A) Sistem mevcut trendleri ortaya çıkarıyor mu?
B) CRM sistemi rakiplerin stratejisini çürütebilecek donanıma sahip mi?
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C) CRM sistemi interaktif mi?
D) Anlık talepler sistem tarafından üretiliyor mu?
E) CRM sistemi arka plandaki ihtiyaçları keşfetmeye imkan veriyor mu?
5. Aşağıdakilerden hangisi CRM uygulama evreleri arasında yer almaz?
A) Planlama
B) Tasarım
C) Geliştirme
D) Simülasyon
E) Test
6. “__________ değişik özellikler gösteren insanları, kendi içinde benzerlik gösteren alt
gruplara ve kümelere ayırma işlemidir.”
A) Sınıflama
B) İndeksleme
C) Kümeleme
D) Ayrıştırma
E) Tanımlama
7. Aşağıdakilerden hangisi bir CRM projesini başarısızlığa götüren nedenler arasında
yer almaz?
A) Projenin yönetilememesi
B) Projede insani yönleri dikkate almamak
C) Eksik ya da yanlış strateji
D) Projeye dışarıdan profesyonel destek almak
E) Stratejinin müşteri merkezli olmaması
8. “Bir CRM uygulamasındaki evreleri ______________doğrultusunda düzenlemek
gerekir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Müşteri beklenti ve talepleri
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B) Piyasa koşulları
C) Çalışanların önerileri
D) Rakiplerin mevcut durumu
E) Danışmanlık firmasının tavsiyeleri
9. Aşağıdakilerden hangisi müşteri segmentasyonunda kullanılan kriterlerden birisidir?
A) Siyasi görüş
B) Eğitim düzeyi
C) Sağlık geçmişi
D) Hobiler
E) Kitap okuma sıklığı
10. Veri madenciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Veri madenciliği, büyük miktarlarda verinin olduğu her alanda gereklidir.
B) Veri madenciliği çalışmaları sonucu anlamlı modeller ve kurallar ortaya konur.
C) Tahmin etme, veri madenciliğinin aşamaları arasında yer almaktadır.
D) Öğrenilecek bilginin değeri, bilgiye ulaşmak için yapılan yatırımdan daha değerli ise
veri madenciliği gerçekleştirilmelidir.
E) Veri madenciliği 4 ana başlık altında incelenir.

YANITLAR
1-D 2- C 3- E 4-B 5- D 6-C 7-D 8-A 9-B 10-E
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6.CRM ARAÇ ve YAZILIMLARI

121

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. CRM Uygulamaları
6.2. CRM Araçları
6.3. CRM Yazılımları

122

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Markalara ait avantaj kartları kullanıyor musunuz? Markaların bu kartları
sunmasının amacı sizce nedir?
2.
Markaların avantaj kartlarını kullanırken hangi kişisel bilgilerinizi markalarla
paylaşıyorsunuz?
3.
Markaların avantaj kartları markaların ürünlerini tercih etme ve satın alma
durumunuzu nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

CRM
Uygulamaları, CRM
Araçları ve CRM
Yazılımları

Kazanım

CRM
Uygulamaları, CRM
Araçları ve CRM
Yazılımlarını öğrenmek

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır, çeşitli
örnekler paylaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


CRM Uygulamaları,



CRM Araçları,



CRM Yazılımları
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Giriş
Dersimizin 6. Haftası kapsamında; CRM uygulamaları ve CRM araçları detaylı
olarak ele alınacaktır. Sıklıkla kullanılan CRM yazılımları incelenecektir.
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6. CRM ARAÇ VE YAZILIMLARI
Günümüzde CRM uygulamaları, işletmelerin büyük ölçekli ya da küçük ölçekli olduğu
fark etmeksizin yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. CRM kimi zaman işletmenin satışlarına
katkı yapan bir faaliyet kimi zaman işletmenin vizyon ve misyonunu yeniden gözden geçirmeyi
gerekli kılan bir uygulama olarak işletmeye katkı yapabilmektedir. Ancak, kabul etmek gerekir
ki, CRM tam olarak anlaşılmış veya her sektörde uygulama alanı bulmuş değildir. Bu bakımdan
hem işletme bazında hem de sektörler bazında CRM algısının da farklılıklar ortaya koyduğu
gözlenmektedir.

6.1. CRM Uygulamaları
İşletmelerin ve kurumların mevcut sorgulama ve raporlama araç ve yöntemlerinin bilgi
çağı gelişmeleri karşısında yetersiz kalması nedeniyle günümüz işletmeleri ve kurumlarını
sürekli yeni arayışlara yöneltmiştir. Hızla ilerleyen teknoloji ve küresel ilişkiler etkisiyle
günümüz rekabetçi koşulları müşteri ilişkileri uygulamalarına ilgili arttırmıştır. Nitekim bu
etkiler nedeniyle, mal ve hizmet üreten işletmeler ürün odaklı olmaktan daha çok müşteri odaklı
çözümler üretmeye yönelmektedir. (Yalçın; S:25)
Müşteri İlişkileri Yönetimi, işletmelerin üretim odaklı olmak yerine müşteri odaklı olma
stratejilerine yönetmiştir. Stratejik konumlandırma ile bölümlendirilmiş bir pazarda
işletmelerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve hizmetlerinde tam zamanında teslimi sağlanacaktır.
Tam zamanında teslim felsefesi doğrultusunda, müşterinin istediği ürünü üretmek, ürünleri
müşterilerin istedikleri miktarda üretmek, mükemmel kalitede üretmek, anında üretmek CRM
vasıtasıyla mümkün olmaktadır. (Yalçın; S:25)
Hammadde ve hizmetlerinde tam zamanında teslim felsefesini uygulamak için
epaydaşları (üreticiler, tedarikçiler ve taşıyıcılar gibi) ile ilişkilerini iyi yönetmek
durumundadır. Tam zamanında teslim, anında tedarik, müşterinin istediği ürün üretmek,
ürünleri müşterilerin istedikleri miktarda üretmek, mükemmel kalitede üretmek amacıyla CRM
yöntem ve tekniklerini kullanırlar. (Yalçın; s:26)

6.1.1. CRM Uygulamalarında Hedef Pazar
CRM uygulamasında hedef pazar ile kastedilen satın alma davranışları birbirine
benzeyen, ihtiyaçları aynı karlılık düzeyleri birbirine yakın homojen grupların oluşturulmasıdır.
Öncelikle hedef pazarı oluşturmak amacıyla bu homojen grupların tespit edilmesi amacıyla bir
dizi pazar araştırmaları yapılır. Pazar araştırmalarının sonucunda elde edilen veriler ışığında
pazar bölümlendirilmesi yapılır. Pazar bölümlendirmesi sonucu oluşan homojen gruplara
ulaşmak amacıyla CRM araçlarıyla gerçekleştirilebilecek bir dizi taktik ve strateji üretilir.
Başka bir ifade ile işletme bu hedef pazar için konumlandırma stratejileri yaratır. (Yalçın; S:26)

127

Bilindiği gibi konumlandırma, potansiyel müşterilerin ürün, marka veya işletme
hakkındaki genel algılarını etkilemek üzere belirli bir pazarlama karmasının geliştirilmesidir.
Kotler ve Armstrong’a göre her işletme ilgilendiği pazarlardan kendisine uygun ve çekici olan
pazarları belirlemek zorundadır. Bu nedenle, işletmelerin pazarlara yaklaşımları değişik şekilde
olmaktadır. Bunlar:


Kitlesel Pazarlama



Ürün farklılaştırılmasına dayalı pazarlama



Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi (Yalçın; S:26)

1.

Kitlesel Pazarlama

Kitlesel pazarlamada satıcı pazarı bölümlendirmez, her müşteriyi potansiyel müşteri
kabul eder ve grubun homojen olduğunu varsayar. Bu yaklaşımda satıcı, tüm tüketicilerin
kendilerine sunulan ürünü olduğu gibi kabul edeceğine inanmaktadır. (Yalçın; S:27)
2.

Ürün farklılaştırmasına dayalı pazarlama

Bu pazarlama türüne göre, mal ve hizmetler farklı Pazar bölümlerine hitap etmekten
çok, satın alıcılara farklı ürünler sunmak üzere planlanır. Ürün farklılaştırılmasına dayalı
pazarlama her müşteriyi tutabilme olanağı sağlar. Bu özelliği nedeniyle bu yaklaşım işletmeye
rekabetçi bir üstünlük sağlayabilir. (Yalçın; S:27)
Hedef pazarlama işletmelere, pazardaki fırsatları başarıyla tanıyabilmelerine olanak
sağlar. Perrault ve MacCarthy, hedef pazarlamayı genelden özele doğru bir daraltma süreci
olarak ifade eder. Bu süreç beş aşamadan oluşur.


Dünyadaki tüm ihtiyaçlar



Genel jenerik ihtiyaçlar



Genel ürün pazarları



Tek bir ürün pazarları



Homojen-dar ürün pazarları (Yalçın; S:27)

Hedef pazarlama, işletmenin girmek istediği aynı ihtiyaç ve karakteristik özelliklere
sahip tüketicilerden oluşan pazardır. İşletmeler Pazar kapsamını belirmede “farklılaştırılmamış
pazarlama”, “farklılaştırılmış pazarlama” ve “yoğunlaştırılmış pazarlama” gibi üç değişik
seçenekten birinden yararlanırlar. Bilindiği gibi farklılaştırılmış pazarlama ve
farklılaştırılmamış pazarlama, işletmelerin yaptıkları Pazar araştırmaları ile de ilgilidir. (Yalçın;
S:27)
3.

Ürün farklılaştırılması
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Pazar araştırmaları sonucunda eğer ürün farklılaştırılması stratejisi uygulama gereği
ortaya çıkarsa bu kez işletmenin mali yapısının buna dayanabilirliği dikkate alınır.
Farklılaştırılmış pazarlama yaklaşımında işletme, farklı Pazar bölümlerini hedefleyerek Pazar
bölümüne ayrı ayrı ürün ve pazarlama karması sunmaktadır. Örneğin, farklılaştırılmış
pazarlama stratejisi, farklılaştırılmamış pazarlamaya göre daha fazla satış potansiyeli yaratma
gücüne sahiptir. Üretim süreçleri, hammadde ve malzeme, ustalık becerisi gibi birçok husus
maliyetleri yükseltir. (Yalçın; S:28)
4.

Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi

İşletmeler, Pazar bölümlendirme işlemini gerçekleştirdikten sonra bir Pazar
hedeflenerek işletmenin tüm kaynakları bu hedefe kitlenir. Aslında yoğunlaştırılmış pazarla
stratejisi tek pazara odaklanma olarak da isimlendirilebilir. (Yalçın; S:28)

6.1.2. Müşteri ve Pazar Bölümlendirme
Pazar bölümlendirme ilk olarak Smith (1956) tarafından ileri sürülmüştür. Pazar
bölümlendirme, tüketicilerin ihtiyaçlarının ve davranışlarını göz önünde bulundurarak işe
başlar. Her bölüme farklı pazarlama taktiği uygulayabilmek için pazarı farklı bölümlere ayrılır.
Müşteri sadakatini sağlamak amacıyla işletmeler CRM faaliyetleri içine girerler. Bunun
sonunda işletmeleri seçtiklerine ulaşmaya çalışılır. Örneğin, homojen grubun geçmişteki satın
alma davranışları, mal veya hizmet satın alma sıklığı ile satın alma eğilimlerine ilişkin veriler
toplanır. Başka bir ifade ile, işletmeler, Pazar bölümlendirmeye odaklanır. Aslında Pazar
bölümlendirme stratejisi, tüm pazarın farklı parçalarına farklı pazarlama programlarının
uygulanması ve geliştirilmesini kapsar. Şu halde, Pazar bölümlendirme, pazardaki farklı
grupların tanımlanmasını, onların isteklerinin belirlenmesini ve farklı ürün pazarlama
programlarını içerir. (Yalçın; S:29)
Pazar bölümlendirme, benzer benzer özelliklere sahip müşterilere odaklanır ve onlara
özelleştirilmiş hizmetler sunarak sonların sadakatini sağlayarak çalışır. Sektörler uygulamış
oldukları CRM etkinliklerinde müşteri segmentasyonunu veya Pazar bölümlendirmesini farklı
farklı biçimlerde de gerçekleştirebilmektedir. Örneğin; bankalar bu faaliyetlerini birebir
pazarlama ile gerçekleştirmektedir. Hatta birebir pazarlama ile gerçekleşen müşteri ilişkileri
yönetimi, bireysel bankacılığın nerede ise her şeyi olmak üzere geliştirmektedir. (Yalçın; S:29)
Bireysel bankacılık ile gerçekleşen müşteri ilişkileri yönetimi teknolojinin de
yardımıyla günün yirmi dört saatine yayılmaktadır. Başka bir ifade ile CRM faaliyet, ATM
kolaylıkları, POS ve benzeri bilgilendirme istasyonları, telefon ve internet bankacılığı gibi
unsurlar ile müşterilere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. (Yalçın; S:30)
Tüketici karakteristikleri ve tüketicilerin ürün kullanım sıklığı dikkate alındığında daha
esnek bir pazar bölümlendirme analizi yapmak mümkün olacaktır. Pazar bölümlendirmesi
çeşitli aşamalardan oluşur. Sistematik bir pazar bölümlendirme karar aşamaları şunlardır:


Pazar Bölümlendirme Esaslarının Tanımlanması
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Pazar Bölümlerinin Tanımlanması



Pazar Potansiyelinin Tahmin Edilmesi



Olası Pazar Payının Tahmin Edilmesi



Spesifik Pazar Bölümlerinin Seçilmesi (Yalçın; S:30)

6.2. CRM Araçları
6.2.1. POS
Müşterilerin yüzlerce alternatifi varken onları bağımlı birer müşteri haline getirebilmek
gün geçtikçe zorlaşmaktadır, ancak imkansız değildir. Teknolojik trendleri yakalamayı
başarmış işletmeler diğer işletmelere oranla hep daha önde yer almaktadırlar. Müşteriler
teknolojik yatırımın farkında olmasa da işletmede oluşan farklılıkları çok iyi algılayabilmekte,
hatta eğer işletme sadece bir gün POS kullanmadığı için, müşteri alışveriş yapmaktan
vazgeçebilir. POS işletmedeki hızı artırıp, kasa önündeki bekleme süresini azaltmakta ve etkili
stok kontrolü sayesinde müşterinin aradığı her şeyi mağazada bulabilmesini sağlamaktadır.
Tüm bu işlemlerden birinin bile aksaması müşteri memnuniyetini etkileyebilecektir. (Çetin;
S:75)
Bu sistem satış noktası noktasından yapılan ödemelerde banka kartı ya da kredi kartı ile
çalışan terminallerde müşterinin kendi hesabından satıcının banka hesabına para transferi
yaparak hizmet vermektedir. Maliyetinin düşük olması nedeniyle bu sistem kolay bir biçimde
kurulabilmektedir. (Yalçın; S:33)

6.2.2. Kiosk
Müşterileri memnun etmenin yolları POS sistemi ile sınırlı değildir. Çünkü müşteriler
dünyayı, rakipler ise, teknolojiyi yakından takip etmektedirler. KIOSK’lar bu ihtiyaç sonucu
ortaya konmuş donanımlardır. KIOSK sayesinde mağazalarda sergilenemeyen ürünler
sergilenebilir, müşterilerin ürünler hakkında her türlü bilgiyi alabilmesi sağlanabilir,
kampanyalar ve promosyonlar, KIOSK üzerinden duyurulabilir, çekilişler ve anketler
yapılabilir. KIOSK’ların ortaya çıkısını sağlayan en önemli etken müşteri ilişkileri yöntemi
(CRM) kavramı ve işletmeye getirdiği katma değerlerdir. CRM konusunda yapılan tüm
çalışmaları, KIOSK’lara da taşıyarak, müşterilerin KIOSK’lardan maksimum fayda almasını
sağlayacak özel çözümler üretebilmektedir. (www.tech.-co.com, 2003).
KIOSK’lar müşterilerin istedikleri anda ve yerde alışverişleriyle ilgili tüm taleplerini
karşılamaktadır. Örneğin:


Müşterilerin sürekli ve yüksek kalitede hizmet alabilmesini sağlar.



Üzerinde çalışan yazılımın özelliklerine göre müşterilerin sorularına yanıt verir
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İşletmenin imajını olumlu etkileyerek karlılığın artmasına yardımcı olur.


İstenirse arka ofisle bağlantılı çalışarak, müşterileri tanır ve onlara özel
kampanyalar yapılmasına olanak verir.

Sadece müşterilerin değil, işletme personelinin de bilgi almasını veya eğitimini
sağlayacak uygulamalara açık bir ortam sunar.


Sunulan ürünlerin sayısını artırır, müşterilerin alternatifleri görebilmelerini sağlar.



İş gücünden tasarruf edilmesini buna karşın çok daha geniş bir hizmet verilmesini



İşletmenin web yatırımlarını müşterilerine tanıtmasına olanak verir.



Teknolojisiyle diğer yatırımlara da kolayca adapte olur.



Dokunmatik ekran ve multimedya özellikleri sayesinde pek çok farklı uygulama

sağlar.

yaratır.

Kolay kullanımı, yenilikçi tasarımı ve mükemmel teknolojisiyle müşterilerin kısa
sürede yatırıma adapte olmasını sağlar.


İnteraktif ürün tanıtımları yapılmasını sağlar. (Çetin; S:76)

KIOSK yatırımı yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken bir başka konu da
KIOSK’ların sürekli çalışır ve güncel durumda olmasıdır. Herhangi bir mağazada kullanılan
KIOSK’taki giderilmemiş teknik bir arıza, müşteri memnuniyeti için başlatılan bu
yatırımı zedeleyebilecektir. (Çetin; S:76)

6.2.3. Paro
Dijital pazarlama platformu olan Paro ekranları sayesinde, spesifik bir noktada bulunan
tüketiciye ulaştığından, bir anlamda filtrelenmiş bir kitleye mesajlar iletilmiş olmaktadır.
Sistemde, teknolojinin kanıtlanması için bir üretici, perakendeci ve bankaya ihtiyaç vardır. Bu
sistemi uygulayan firmalara örnek olarak Koç Grubu, Mudo City verilebilir. (Çetin; S:77)
Paro, sahip olduğu ParoPOD ekranları sayesinde alışveriş anında tüketiciyi kasaya
ödeme yaparken tanıyan ve üzerinden duyuruların yapıldığı özel tasarlanmış yeni bir mecra
olarak tanımlanabilir. (Çetin; S:77)
Firmalar, bu sistem sayesinde satın alma eğilimi yüksek, seçilmiş hedef kitleye satın
alma noktasında ulaşım ve ödeme noktasında doğru kitleye erişim de sağlanmış olmaktadır.
Müşteriler, Paro üyelik standlarının bulunduğu satış noktalarından üyelik formlarını doldurarak
ücretsiz bir şekilde üye olabilmektedirler. Paro sisteminde tüketiciyle ilişki, ParoPOD ekranları
ve kupon üzerinden kurulur. Tüketiciyi kasada üye kartlarında anında tanıyan sistem, tüm
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kampanya indirim ve promosyonları satış noktalarında kurulu olan ParoPOD ekranından iletilir.
Alışveriş bedelinin ödenmesi anında tüketiciye ait bilgiler ile alışveriş ettiği ürün bilgileri
ParoPOD’lar aracılığıyla sistemin merkezine aktarılır. Paro veri ambarında toplanan bilgilerin
analiz edilmesiyle oluşturulmuş “kişiye özel” kazanç fırsatları, ParoPOD ekranına yansır,
böylelikle müşteri, kampanya, indirim ve promosyonlara alışveriş anında sahip olabilmektedir.
(Çetin; S:77)
Paro sistemi CRM ile ilişkilendirecek olursa, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Paro sistemi ile şirketler, müşterilerini daha yakından tanıma imkanına
kavuşabilmektedir.

Paro’nun kişiselleştirilen, ayrıştıran ve etkileşim sağlayan sistemi sayesinde,
Paro’ya dahil olan üye iş yerleri promosyonlar dahilinde yüzbinlerce kupon basarak gerçek
CRM’ e adım atmaktadırlar.

Reklamın tüketiciye, alışveriş esnasında, ödeme noktasında ulaşmasını sağlayan
ParoPOD’lar sayesinde tüketicilerle alışveriş anında etkileşim kurmak mümkün olmakta ve
reklamların algılanma performansı artmaktadır. (Çetin; S:77)
Kısacası Paro, sanal ortamla gerçek ortamı birleştiren teknoloji sayesinde, tüketicinin
anında tanınmasını sağlayan ve ona özel kampanya ile indirimleri doğrudan alışveriş anında
sunulmasına imkan tanıyabilen bir sistemdir. (Çetin; S:77)
Büyük bölümü raporlama ve işletme yaratıcılıklarına dayana CRM, gerekli teknolojik
altyapı sayesinde erişilebilecek her türlü bilginin işletmeye yön verici bir şekilde kullanılmasını
amaçlar. Daha açık olarak, en çok bilinen yanıyla satışların müşteri eğilimlerine göre
biçimlendirilmesini, giderlerin azaltılmasını, alım ve satış işlemlerinin “optimizasyon” u olarak
sıralanabilir. Ürün, personel ve müşteri bilgileri ne kadar sağlıklı ve ayrıntılı oluşturulursa o
ölçüde verim alınabilecek olan bu yönetim anlayışı, ancak sektörel özelliklere eğildikçe, veriler
sorgulandıkça sonuç verecektir. (Çetin; S:78)
Temel verilere örnek olarak, ürün, personel, müşteri, mağaza ana bilgileri, bu ana
bilgilerin çerçevesinde, ürün grupları müşteri grupları, müşteri demografik bilgileri, personel
departmanları, mağaza reyonları, mağaza grupları gibi bilgiler verilebilir.
Analizlerde genel olarak tüm verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi yapılmakta,
böylece, en çok hangi personelin belli bir müşteriye satış yaptığından, belli bir ürün grubunun
hangi müşteriler tarafından alındığına, hangi mağazada kartlı alışverişlerin daha çok yer
tuttuğuna kadar sınırsız analizler olanaklı hale gelmektedir. (Çetin; S:78)

6.2.4. Mağaza Kartı Uygulamaları
Perakendeciler arasındaki yoğun rekabet nedeniyle müşteri sadakati, son zamanlarda
önemli bir konu olmaya başlamıştır. Bunun için önemli bir unsur olmaya başlayan mağaza
kartları, mağazada gerçeklesen satışları müşteri bazında analiz etmeye imkan verecek her bir
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tüketicinin satın alma alışkanlıklarını belirlemede perakendecilere çok önemli veriler
sağlamaktadır. Bu bilgiler sayesinde perakendeci, tüketicisine mağazada aradığı ürünü ihtiyacı
oldugu anda ve ihtiyacına karşılık verecek şekilde sunabilmektedir. Bu kabiliyet perakendeciye,
tüketicisi ile ilişkisel pazarlama yapabilme, birebir tanıyabilme ile tüketicisini optimum şekilde
tahmin ederek maksimum müşteri memnuniyeti sağlayabilme avantajı yaratacaktır. Müşteri
memnuniyetinin sağlanması perakendecilere daha fazla gelir ve kar getirecek, daha da önemlisi
rekabette kalıcı ve sürekli avantaj olarak geri dönecektir. (Çetin; S:78)
Türkiye’ de kart uygulamaları konusunda örnek uygulama Gima ve Migros ile
başlamıştır. Migros’ un uyguladığı Migros Club Card ve Migros Club Kredi Kartı
uygulamasıdır. Migros, sektördeki lider konumunu korumak, verimliliğini arttırmak ve
müşterilerine daha yakınlaşmak amacı ile teknolojik üstünlüğün ürünü olan Migros Club Card’ı
1998 yılında, 1999 yılının başında da bu kartın ikinci adımı olan Migros Club Kredi kartını
müşterilerine sunmuştur. Migros Club Card, sahiplerine belli alışveriş tutarlarında çekilişle
alışveriş çeki kazanabilme, yıldızlı alışverişlerde çekilişsiz kurasız ödüllendirme v.b. avantajlar
sağlamaktadır. (Çetin; S:78)
Bu konuda Türkiye’de faaliyet gösteren CarrefourSA’ da aynı şekilde Carrefour indirim
kartı ve Carrefour Kredi kartı uygulaması yapmaktadır. Carrefour indirim kartı ile alışveriş
ödemesi esnasında belli ürünlerde indirim kartı sahiplerine belli oranda indirim avantajı
sunmaktadır. Ayrıca bu kartla yapılan alışverişlerde çeşitli çekiliş kampanyaları düzenlenmekte
ve bu kampanyalarla geleneksel hediye çekleri yanında alışveriş çekleri verilerek tekrar
alışverişle sadakatin devamı hedeflenmektedir. (Çetin; S:79)
Mağaza kartlarından elde edilen bilginin saklanması, güncellenmesi, analizi için
kullanılacak bilgisayar programlarına yapılan yatırım, bu işlemleri yapacak elemanların
yetiştirilmesi gibi harcamaları olmasına rağmen, bu bilgilerin doğru olarak kullanılması halinde
mağaza kartlarının, kart sahibi firmalara geri dönüşümü oldukça fazla olmaktadır. Mağaza
kartlarının yararlarına birkaç örnek verecek olursak;

edilmesi.

Her müşteri ile doğrudan bağlantı kurabilmeyi sağlayan detaylı bilgilerin elde


olabilme.

Her müşterinin satın alma alışkanlığı hakkında detaylı ve doğru bilgi sahibi


Kart sahiplerinin tanınarak tercihleri doğrultusunda farklı bir hizmet almasının
sağlanması.


Promosyonların ve etkinliklerin takip edilebilmesi.


En kârlı müşteri gruplarını hedef alarak kârlılığı artıracak stratejik promosyonların
düzenlenmesine imkan tanıması. (Çetin; S:79)
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6.3.CRM Yazılımları
6.3.1. Spectra
Spectra’da, müşteri ile ilgili bilgiler, kullanıcının olay geçmişleri (müşterinin arama
nedeni, GSM numarası, e-mail adresi, poliçe numarası, hasar dosya numarası vb.) bu ekranlarda
tutulmaktadır. Ekranlardan atama grupları oluşturulmaktadır. Kayıt açıldığında bu gruplara
otomatik aktarım (e-mail gönderimi) gerçekleştirilmektedir. Bu aktarımlarda belirli süreler ve
aksiyon alınmaması halinde alarm uyarıları tanımlanmaktadır. Web sayfaları ile entegrasyonlar
mevcuttur. (Web sitesi iletişim formu, ürün sayfalarından teklif formu, iletişim formu ve
Facebook üzerinde bulunan bir teklif formu spektral ile bütünleşmiş durumda)


Kullanıcı, acente ve VIP (banka için) tanımlama



Mesai saatleri tanımı gerçekleştirilebilmektedir.



Müşteri, poliçe ve dosya bilgileri için sistem entegrasyonu bulunmaktadır.


İletişim modülü mevcuttur. Spectra üzerinden kullanıcıya e-mail ve SMS
gönderimi gerçekleştirilebilmektedir.


Dış arama ve anket modülleri mevcuttur. (Herand, Öztunç; S:187)

Mevcut tüm sistemlerle tam entegrasyon sağlanmış bir sisteme sahip olmak. Çift taraflı
bilgi paylaşımı olan, data tekilliğine hizmet edecek bir sistem.


CRM fonksiyonları kuvvetli bir sistem.


Müşteri kartonu sayesinde müşterinin sigorta firmasındaki tüm özelliklerini 360
derece tek bir yerde görebilme imkânı sağlayan bir sistem.


Müşteri skorlaması ve müşteri segmentasyonu yapabilme yetisi olan bir sistem.



Müşteri iletişim ve davranış geçmişini görebilen bir sistem.


Kampanya yönetimi yapılabilecek bir sistem. (müşteriye özel kampanya
yaratabilme / takip edebilme özelliği)


Analitik uygulamalar yapılabilecek bir sistem. (veri analizi, modellemeler)


Sosyal CRM araçları ile müşteri bazında sosyal medya bilgi entegrasyonları
gerçekleştirilebilecek bir sistem. (Herand, Öztunç; S:188)

Kullanılacak CRM yazılımının başarısını temelde yürütülen işin gereksinimleri ve bu
gereksinimleri karşılayacak gerekli fonksiyonlar belirleyecektir. Gereksinimlerin
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netleştirilmesi ile aranan teknolojik özellikler de netleştirmiş olmaktadır. Firmaların hem yeni
müşteri kazanıp hem de sahip oldukları müşterileri ellerinde tutabilmeleri için etkin müşteri
ilişkileri stratejilerine sahip olmaları gerekmektedir. Amacına uygun oluşturulmuş etkin
müşteri ilişkileri stratejileri, firmalara maliyetlerini azaltma, müşterilerin ürün ve hizmetlere
olan bağlılığını sağlama gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bu amaca hizmet eden CRM
çözümleri, firmaların iş yapma stratejilerini oluşturmalarına ve bu stratejileri kurum içinde
yaygınlaştırmalarına imkân sağlamaktadır. İş yapma felsefesini kurumsallaştıran CRM
çözümlerinin firma içinde uygulanabilirliği; kolay kullanılmayı, ihtiyaçlara göre
özelleştirebilmeyi ve arka-ofis sistemlerle entegre olmayı gerektirmektedir. (Herand, Öztunç;
S:187)

6.3.2. Microsoft Dynamics
Microsoft tarafından üretilen, Microsoft Dynamics ailesinden bir müşteri ilişkileri
yönetimi yazılımıdır. Yazılımın 3.0 sürümü Aralık 2005'te piyasaya çıkmıştır. Bir önceki sürüm
olan 1,2’den en önemli farkı Microsoft Outlook ve BlackBerry destekli taşınabilir donanımları
ile
birlikte
çalışabilmesidir.
(http://tr.wikipedia.org/w/index.php?search=microsoft+dynamicscrm).
Microsoft Dynamics CRM, rekabetin arttığı, verimlilik ve maliyet avantajının en önemli
amaçlar haline geldiği günümüzde sahip olduğu yapısal özellikleri, teknolojisi ve fonksiyonları
ile birçok önemli avantaj sağlamaktadır. satışların daha etkin kılınmasına, satış sürecinin
kısaltılmasına ve fırsatların olası müşteriler tarafından daha iyi değerlendirilmesine olanak
sağlamaktadır. Bu kapsamlı çözüm ayrıca satışlara yönelik öngörülerin ortaya konmasını ve
satış performansının ölçümlenmesini sağlamaktadır. (Herand, Öztunç; S:191)
Microsoft Dynamics CRM, sürekli artan ve çeşitlenen müşteri taleplerini karşılamak,
müşterilere sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve müşteri tatminini yükseltmek için ihtiyaç
duyulacak tüm araçları sunmaktadır. Ayrıca Microsoft Dynamics CRM’in getirdiği yapı
sayesinde eldeki mevcut insan kaynağını çok daha verimli kullanmak mümkün olabilmektedir.
(Herand, Öztunç; S:192)

6.3.3. SAP CRM
SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi (SAP CRM) şirketleri müşteri değeri yaratma ve kârlı
büyüme sağlama konusunda yetkinleştirmektedir. Çözüm, ön ve arka ofis işlevlerini tek,
müşteri odaklı bir işlem haline getirmektedir. Ayrıca çeşitli veri kaynaklarından ve iş
süreçlerinden elde edilen, kişiye özgü hale getirilmiş bilgileri sunarak çalışanlar, iş ortakları ve
müşteriler arasında iş birliği sağlamaktadır. (Herand, Öztunç; S:194)
SAP CRM çalışanlarınızı, iş ortaklarınızı, süreçleri ve teknolojiyi kapalı devre bir
müşteri etkileşim döngüsü içinde birbirine bağlayan tek CRM çözümüdür. Böylece aday
müşterileri sizinle ilk kez alışveriş yapan alıcılara, sizinle bir kez alışveriş yapmış alıcıları
sürekli müşterilere dönüştürmektedir. Bu çözüm, pazarlama planlaması, kampanya yönetimi,
tele satış, aday müşteri oluşturma ve müşteri segmentasyonu gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm
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özellikleri ve işlevleri size sunarak müşteri ilişkilendirme (engagement) döngüsünün her
aşamasında bulunmaktadır. (Herand, Öztunç; S:194)
SAP CRM ayrıca gerçek zamanlı kullanılabilirlik kontrolleri, ilgili kişi yönetimi,
faturalama yönetimi, siparişi yerine getirebilme görüntülemesi ve sipariş izlemesine olanak
tanımaktadır. Bütün bunların yanı sıra SAP CRM ile müşterilerle (müşteri etkileşim merkezi,
Web temelli müşteri selfservisi özellikleri, hizmet ve şikayet yönetimi, saha hizmeti ve dağıtım,
yönetim gibi) tüm kanallar aracılığıyla sürekli bir biçimde ilgilenilmektedir. (Herand, Öztunç;
S:194)
SAP CRM ile CRM’in dört boyutu aracılığıyla uzun süreli, kârlı müşteri ilişkileri
yürütülmektedir.

Connected CRM: Müşteri odaklı iş süreçleriyle kesintisiz, uçtan uca uyum
sağlamaktadır.

People-centric CRM: Çalışanları tek tek yetkinleştirmek için tasarlanmış,
önceden tanımlı gelişmiş bir portal teknolojisi kullanılmaktadır.

Collaborative CRM: Ortak müşteri süreçlerini şirketler, ortaklar ve tedarikçiler
arasında entegre etmektedir.

Industry-specific CRM: Şirkete özgü CRM ihtiyaçlarını karşılamak için sektöre
yönelik
özellikler
sunmaktadır
(http://global.sap.com/turkey/solutions/businesssuite/crm/index.epx).
Sağladığı Avantajlar

Satış ve Pazarlama kaynaklarının doğru analizi ve kullanımı ile satış ve pazarlama
giderlerinin minimize edilmesini sağlamaktadır, karlılığı arttırmaktadır.

Pazar ihtiyaçlarının doğru analizi ile değişen Pazar koşullarına hızlı adaptasyon
sağlamaktadır ve şirketlerin kriz ortamlarında bile ayakta kalacak kararlar almasına yardım
etmektedir.

Müşteriye karşı tüm iletişim noktalarında tutarlı ve kişiye özgü yaklaşımlarla
müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamaktadır, şirketlerin pazardaki rekabet gücünü
arttırmaktadır.

Servis fonksiyonlarının izlenebilirliği ve ölçülebilirliğini sağlayarak servis
maliyetlerini azaltmaktadır, ürün gelişimine katkıda bulunarak müşteri memnuniyeti ve iade
oranlarını azaltmaktadır. (http://www.bilisimanadolu.com/sap-crm-cozumu-nedir-_1_187).
Sap CRM üç ayrı modülden oluşmaktadır.
1)Satış
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2)Pazarlama
3)Servis (Herand, Öztunç; S:194)
Bunların tek bir örnek üzerinde anlatılması gerekirse, yapı sektöründe bir satış
sorumlusu olarak bir otel inşaatı görüldüğü durumda bu bir proje olarak algılanır ve
yapılabilecek satışlar için bir fırsattır. SAP CRM’de bu otelin mimarı potansiyel müşteri olarak
yaratılmaktadır (Müşteri Yönetimi). Daha sonra otel bilgileri, beklenen satış bilgileri ile
sistemde bir fırsat yaratmaktadır (Fırsat Yönetimi). Daha sonra kataloglar ve tanıtım için
mimardan randevu talep edilir ve bu randevu sisteme girilir (Aktivite Yönetimi). Bu ziyaretten
sonra başka kişilerin yapması gereken fonksiyonlar varsa o kişilere iş delege edilmektedir
(Görev Yönetimi).Bir teklif hazırlanmaktadır (Teklif Yönetimi), ve teklif kabul edilirse siparişi
sisteme girilmektedir (Sipariş Yönetimi). (Herand, Öztunç; S:195)
Pazarlama kısmında öncelikle, artık bu müşteri şirketin nihai müşterisi olduğundan
bütün kampanya bilgilendirmelerini mail aracılığıyla yapmak, yemek, fuar davetleri göndermek
için kullanılacak bir sistem gerekmektedir (Pazarlama Yönetimi). Ayrıca müşteri
segmantasyonu yaparak kendine ayrıcalıklar gösterip özel tanıtımlara dahil edilebilmektedir
(Sadakat Yönetimi). Bu uygulamalarla pazarlama giderleri azalır ve müşteri ile iletişim daha
kaliteli bir hale gelir.(http://www.gokhaneksi.net/sap-crm-nedir/)
Satış sonrası hizmetler yani servis bölümü müşteri memnuniyeti için büyük önem
taşımaktadır. Sap Crm kullanan bazı şirketler şunlardır; Vestel, Bosch, Zorlu Holding, Aselsan,
Komşufırın. (Herand, Öztunç; S:195)

6.3.4. Salesforce
Salesforce CRM’in Pazarlama ve Yönetim alanlarında satış ve satış ekibi yönetimi
fonksiyonlarının otomasyonunu sağlayan bilgi sistemleridir. Bu sistemler genellikle Pazarlama
Bilgi Sistemleri ile birleştirilip Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM) olarak anılmaktadır.
Esas olarak, Satış Gücü Yönetimi Sistemleri ve Satış Gücü Otomasyon Sistemleri (SFA) aynı
anlamda kullanılabilmektedir. (Herand, Öztunç; S:195)
Salesforce’un CRM çözümleri Web 2.0 kullanımını iş içeriğine getiren bir içerik
kütüphanesini kapsar, yani içerik daha verimli bir şekilde paylaşabilir ve kurum içindeki
işbirliğini geliştirir. CRM ayrıca salesforce.com’unIdeas (Fikir Yönetimi) özelliğiyle daha da
güçlendirilmiştir. Bu özellikle müşterilerle, iş ortaklarıyla ve çalışanlarla dinamik bir diyalog
oluşturabilecek aktif bir çevrimiçi sosyal ağ inşa edilmektedir. CRM çözümleri günlük olarak
kullanılan diğer araçlarla bütünleştikleri zaman daha da güçlü olmaktadır.Salesforce CRM
Google Apps, Google AdWords ve Microsoft’un ve diğerlerinin önemli kurumsal yazılım
araçlarıyla bütünleştirilebilmektedir. (Herand, Öztunç; S:196)
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Şekil 10 CRM Yazılım Karşılaştırması, http://www.crmlandmark.com/softwarecompare.htm
CRM’in şirket için öneminin tüm çalışanlara bildirilmesi yanında, iç ve dış müşteri
memnuniyetinin en önemli ve eşit performans kriterleri olarak deklare edilmesi, kişisel gelişim
ve periyodik tekrarlanan iş eğitimleri, adil işleyen ceza ödül sistemleri, CRM’in üç ana
unsurundan olan insan faktörünün doğru kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Sonuç olarak; her
fırsatta tekrarlanması ve uygulamada gözden kaçırılmaması gereken şudur ki; kurumsallaşma
sürecini tamamlamamış, çalışanları ortak dile ve kurum kültürüne sahip olmayan, doğru insan
kaynakları uygulamalarıyla mutlu çalışanlar yaratamayan şirketlerin, mutlu müşteriler yaratma
ve müşteri mutluluğunu kara dönüştürme çabaları gerekmektedir. (Herand, Öztunç; S:197)
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Uygulamalar;
1.
2.

Öğrenciler, adı geçen yazılımların ücretsiz deneme sürümlerini kullanabilirler.
Öğrenciler, markaların kiosk ve indirim kartı programlarını inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1.
2.
çekti?

Deneme sürümünü kullandığınız yazılımlar, ne tür özelliklere sahipti açıklayınız?
İncelediğiniz kiosklar ve indirim kartı programlarında hangi noktalar dikkatiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm kapsamında; CRM araçları ve yazılımları detaylı olarak incelenmiştir. CRM
araçlarının kurumlara sağladığı yararlar incelenmiştir. CRM yazılımları artı ve eksileriyle
karşılaştırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmesinin aşamalarından birisi değildir?
A) Pazar bölümlerinin tanımlanması
B) Olası pazar payının tahmin edilmesi
C) Pazar potansiyelinin tahmin edilmesi
D) Rakip firma yatırımlarının analiz edilmesi
E) Spesifik pazar bölümlerinin seçilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi mağaza kartlarının sağladığı avantajlardan birisi değildir?
A) Müşterilere ait kişisel bilgilerin diğer kurumlarla paylaşılması
B) Her müşteri ile doğrudan bağlantı kurabilmeyi sağlayan detaylı bilgilerin elde
edilmesi
C) Promosyonların ve etkinliklerin takip edilebilmesi
D) Her müşterinin satın alma alışkanlığı hakkında detaylı ve doğru bilgi sahibi olabilme
E) Kart sahiplerinin tanınarak tercihleri doğrultusunda farklı bir hizmet almasının
sağlanması
3. “_______________ potansiyel müşterilerin ürün, marka veya işletme hakkındaki
genel algılarını etkilemek üzere belirli bir pazarlama karmasının geliştirilmesidir.” İfadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Tutundurma
B) Konumlandırma
C) Farklılaştırma
D) Algı oluşturma
E) Pazar bölümleme
4. Aşağıdakilerden hangisi CRM uygulamalarında kullanılan yazılımlardan birisidir?
A) SPSS
B) MATLAB
C) SAP
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D) NVIVO
E) LOGO
5. Aşağıdakilerden hangisi kioskların sağladığı avantajlardan birisi değildir?
A) Müşterilerin sürekli ve yüksek kalitede hizmet alabilmesini sağlar
B) İşletmenin imajını olumlu etkileyerek karlılığın artmasına yardımcı olur
C) Sunulan ürünlerin sayısını artırır, müşterilerin alternatifleri görebilmelerini sağlar
D) İnteraktif ürün tanıtımları yapılmasını sağlar
E) Müşteriler üzerinde satın alma baskısı yaratır
6. “Kullanılacak CRM yazılımının başarısını _________________ belirleyecektir.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Yazılımın performasına uygun düşen maliyetler
B) Kullanıcı sayısı
C) Yazılıma yönelik geribildirimler
D) İşin gereksinimleri ve bu gereksinimleri karşılayacak fonksiyonlar
E) Çalışanların memnuniyet oranı
7. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerine mağaza kartı sunan kurumlardandır?
A) Vestel
B) Koton
C) Migros
D) A 101
E) Burger King
8. “_______, işletmedeki hızı artırıp, kasa önündeki bekleme süresini azaltmakta ve
etkili stok kontrolü sayesinde müşterinin aradığı her şeyi mağazada bulabilmesini
sağlamaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) KIOSK
B) CRM yazılımı
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C) RFID
D) POS
E) NFC
9. “KIOSK yatırımı yapılırken _________ dikkat edilmelidir. Herhangi bir mağazada
kullanılan KIOSK’ taki giderilmemiş teknik bir arıza, müsteri memnuniyeti için başlatılan bu
yatırımı zedeleyebilecektir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Düşük maliyetle uygulanmasına
B) Dikkat çekici olmasına
C) Sürekli çalışır ve güncel durumda olmasına
D) Satış odaklı olmasına
E) Bilgi toplayacak şekilde çalışmasına
10. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazarlama aşamalarından birisi değildir?
A) Dünyadaki tüm ihtiyaçlar
B) Genel jenerik ihtiyaçlar
C) Tek bir ürün pazarları
D) Genel ürün pazarları
E) Anlık ihtiyaçları

YANITLAR
1-D 2- A 3-B 4- C 5-E 6-D 7-C 8-D 9-C 10-E
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yeni Medya
7.2. Web Uygulamaları
7.3. Yeni İletişim Teknolojilerinin Pazarlama İletişimine Etkileri
7.4. Sosyal Medya
7.5. Sosyal Medya Araçları
7.6 Sosyal Medya ve CRM İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1Markaların sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz? Bu hesaplarda
duyurulan ürün indirimleri, yarışma vb. kampanyalara katılıyor musunuz?
2Bir marka hakkında hangi durumlarda sosyal medya ortamlarında paylaşım
yapıyorsunuz ve paylaşımlarınıza nasıl tepkiler alıyorsunuz?
3Bir ürün satın alma kararını verirken sosyal medya ortamları, satın alma kararınızı
nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yeni Medya, Web
Uygulamaları,
Yeni
İletişim Teknolojilerinin
Pazarlama
İletişimine
Etkileri

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Yeni
medya
Literatürde konu ile
kavramını öğrenmek, web ilgili yer alan bilgilerden
uygulamalarını anlamak, yararlanılacaktır.
yeni
iletişim
teknolojilerinin pazarlama
iletişimine olan etkilerini
anlamak

Sosyal
Medya,
Sosyal
medya
Literatürde konu ile
Sosyal Medya Araçları, kavramını
öğrenmek, ilgili yer alan bilgilerden
Sosyal Medya ve CRM sosyal medya araçlarını yararlanılacaktır.
İlişkisi
tanımak, sosyal medya ve
CRM ilişkisini anlamak
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Anahtar Kavramlar


Yeni Medya,



Sosyal Medya,



Web 2.0,



Sosyal Medya Araçları
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Giriş
Dersimizin 7. Haftasında sosyal medya detaylı olarak ele alınacaktır. Sosyal
medya ve CRM ilişkisi incelenecektir.
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7. SOSYAL MEDYA ve CRM İLİŞKİSİ
7.1. YENİ MEDYA
Bilgi toplumunda ön plana çıkan yapılardan birisi de yeni medyadır. Teknolojik
gelişmeler, geleneksel medyadan farklı özelliklere sahip bir medyayı ortaya çıkarmıştır. Bu
medya türü, “yeni medya” olarak adlandırılmaktadır.
Yeni medya, bir bölümü bilgisayarlara (bilgi-işlem) özgü işlemleri, bir bölümü ise
iletişim araçlarına (haberleşme-telekomünikasyon ve yayıncılık) özgü yapıları barındıran iki
yönlü, “melez” bir medyadır. Dolayısıyla yeni medya kavramı, iletişim araçlarının daha çok
günümüze özgü olanlarını nitelendirmek için kullanılmaktadır. (Törenli; S:87) Web, internet ve
sosyal medya gibi kavramlar yeni medyanın alt türlerini oluşturmaktadır.
Yeni medyanın üç temel özelliği şunlardır: (Geray; S:18-19)
- Etkileşim: İletişim sürecinde etkileşimin varlığı gereklidir.
- Kitlesizleştirme (Demassification): Büyük bir kullanıcı grubu içinde her bireyle özel
mesaj değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilir.
- Eş zamansız (Asenkron) Olabilme: Yeni iletişim teknolojileri, birey için uygun bir
zamanda mesaj gönderme veya alma yeteneklerine sahiptir.

7.2. WEB UYGULAMALARI
7.2.1. Web 2.0
Web 2.0, kurumsal iletişime özellikle de online iletişim biçimlerini etkilemiştir. Web
1.0 sürecinden Web 2.0 sürecine geçiş sürecinde internet, geniş kitlelere yayılmış ve internet
kullanıcıları, sadece kullanıcı konumundan çıkıp, içerik üreten ve paylaşan bir konuma
gelmiştir. Web 1.0’da internet kullanıcıları pasif bir konumdayken Web 2.0’da aktif bir konuma
geçmişlerdir.
Web 2.0, etkileşimi temel alan bir web uygulamasıdır. Web 2.0 sayesinde kurumlar,
tüketicilerle çok kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

7.2.2. Web 3.0 ve Web’in Geleceği
Web 2.0 ‘ın etkileri geniş bir biçimde devam etmekle beraber,bir sonraki aşama olan
Web 3.0 hızla günlük yaşama girmeye başlamıştır.
Web 2.0’ın isim babası, Tim O’Reilly, Web 3.0’ı şu ana kadar öğrenilen tüm
prensiplerin uygulanarak insan tarafından üretilen verinin makinalar tarafından konsolite edilip
sentezlenerek bunun kolektif zeka ve inovasyona dönüştürülmesi olarak tanımlamaktadır.
(Bayram; S:96)
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Mark Beniof ise Web 3.0’ı herkesin kolaylıkla inovasyon üretebildiği, düşük maliyeti
bileşen tabanlı uygulama geliştirme, servis odaklı yaklaşımların motivasyonu ile birlikte
bariyerlerin yok olduğu yüksek üretkenlik ortamı olarak tanımlamaktadır. (Bayram; S:96) Web
3.0, Web 2.0’ın oluşturduğu katılım kültürünü daha da geliştirecek ve kişiselleştirme önem
kazanacaktır.
Eski Web, internet sitelerinde, tıklardan ve izleyicilerden ibaretken, yeni web daha çok
topluluklar, katılım ve peering ile ilgilidir. Kullanıcılar ve bilişim gücü arttıkça ve kullanımı
kolay aygıtlar çoğaldıkça internet; global, yaşayan ve bir ağa sahip herkesin programlayabildiği
tek bir bilgisayar haline gelmektedir. (Tapscott, Williams; S:33)
Teknoloji fütüristi Nils Müller, Web 2.0’da tüm bilginin kullanıcıdan geldiğini ve tüm
bilgilerin kullanıcının beyninde olduğunu ama Web 3.0’da daha akıllı bilgisayarların
kullanılacağını belirtmektedir. Müller, Web 4.0’ın akıllı ve sanal teknolojilerin mobil cihazları
kapsayacağını belirtirken, Web 5.0’ı ise “düşünceler ağı” olarak niteleyerek, Web 5.0’da dijital
teknolojilerin insanlarla bütünleşeceğini ve giyilebilir teknolojilerin ortaya çıkacağını
belirtmektedir. (Tarhan; S:22-24)

7.3. Yeni İletişim Teknolojilerinin Pazarlama İletişimine Etkileri
Yeni iletişim teknolojileri, gelişimine hayatın tüm alanlarını etkileyecek şekilde hızla
ve duraksamadan devam etmektedir. Bu süreçten bütün sektörler etkilenmiştir. Özellikle
tüketiciyle ve hedef kitleyle sürekli iletişim halinde olan pazarlama iletişimi sektörü
etkilenmiştir.
Harvard Business School’dan John Deighton, tüketicilerin çeşitli dijital kanalları
kullandıkça, marka mesajlarını tüketme kabiliyetlerinin yanı sıra markalar hakkında konuşma
eğilimlerinin de attığını belirtmektedir. (Çapa; S:37)
Tüketiciler, hiçbir zaman bu kadar seçeneğe sahip olmamışlardı. Günümüzde çok geniş
bir medya seçeneği, ürün ve hizmet yelpazesi vardı., eskiden olduğu gibi sadece üç televizyon
kanalı yoktur. İnternet üzerinden yayın yapan milyonlarca radyo vardır. Durum böyle olunca
tüketiciler, “Söylediğin şey ilgimi çekmiyorsa dinlemem, artık senin esirin değilim” deme
cesaretini kendilerinde bulmaktadır. (Godin; S:92-93)

7.4. Sosyal Medya
Sosyal medya, web 2.0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte doğmuştur. Sosyal medya,
etkileşime, paylaşıma olanak tanıyan ve kullanıcıyı aktif bir konuma getiren platformları
kapsamaktadır. Kullanıcılar, sosyal medya araçları sayesinde içerik oluşturmakta ve bu
içerikleri paylaşmaktadırlar.
Sosyal medyanın temel özellikleri şunlardır: (Mavnacıoğlu; S:64)

Zaman ve mekan sınırlaması olmadan, paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu bir
internet uygulamaları zinciridir.
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Bireyler, kendi ürettikleri içerikleri çok kolay bir şekilde internet ortamında ve
mobil ortamda yayımlamaktadır.

Bireyler, başka kullanıcıların içeriklerini, paylaşımlarını ve yorumlarını takip
etmektedirler.

Bireyler, sosyal medya uygulamalarında hem takip eden hem de takip edilen
konumdadırlar.

Sosyal medyanın temeli, kuralları belirlenmiş bir iletişime değil, samimi bir
sohbet mantığına dayanır.

Sosyal medya, günlük yaşamı birebir ve anlık yansıtma özelliğiyle diğer
geleneksel iletişim araçlarından ayrışmaktadır.
İnternet tabanlı bilgisayar uygulamalarının ve akıllı telefon uygulamalarının
yaygınlaşması ile sosyal medyanın gelişimi hızlanmıştır. Sosyal medya, insanlara internet
üzerinden fotoğraf, video ve ses kayıtları gibi birçok zengin içeriği eş zamanlı olarak iletebilme
imkanı sunmaktadır.
Vural ve Bat (2010)’a göre ise sosyal medya aşağıdaki özellikleri içermektedir:
 Konuşma: Tek yönlü bilgi ulaşımı veya içerik aktarımı olan geleneksel medyanın
aksine sosyal medya iki yönlü konuşmaya olanak tanıması bakımından daha caziptir.
 Toplum: Sosyal medyada insanlar beğendikleri, sevdikleri kişi veya kuruluşlarla
topluluklar kurarlar ve çabuk ve etkili bir şekilde sevdikleri fotoğraf, politik değerler,
favori TV şovları gibi ilgili oldukları şeyleri paylaşırlar.
 Bağlantılılık: Sosyal medya insanların ilgili oldukları herhangi bir konuyla ilgili
genellikle diğer site veya topluluklara ilişkin link verebilmesine olanak tanır.
Sosyal medyada oluşturulan profiller kişisel zevkler, ilgi alanları, özel hayat ve aile gibi
konularda zengin bilgileri içerebilmektedir. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak neler ilgilenildiği,
hangi ruh halinde olunduğu konusunda fikir sahibi olunabilir. Sosyal medya platformlarında
gerçekleşen zengin bilgi paylaşımı firmalar için kolay ulaşılabilir müşteri bilgisi demektir
(Karadeniz ve Gözüyukarı, S.242).
Sosyal CRM, yani sosyal medya kullanılarak yapılan müşteri ilişkileri yönetimi (MİY)
müşterilerine yaklaşmak amacıyla sosyal etkileşimin gücünü kullanmak isteyen kuruluşlar için
yeni sınırdır. Rekabet içerisinde yer almak isteyen tüm işletmeler sosyal medya kullanımında
yaşanan patlama neticesinde, müşterilerinin bulunduğu yerde olmaları için çok büyük bir baskı
hissetmişlerdir (Karadeniz ve Gözüyukarı, S.242).
Sosyal CRM, Web 2.0 özelliklerini ve sosyal ağları mevcut CRM ile bir araya
getirmektedir. Ancak sosyal CRM sadece bir teknoloji seti değil aynı zamanda müşteriler ile
ilişkiye geçme ve bu ilişkileri geliştirmeye dayalı bir şirket stratejisidir (Karadeniz ve
Gözüyukarı, S.243).
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7.5. Sosyal Medya Araçları
a) Blog
Blog kavramı, web ve log kelimelerinin birleşiminden oluşan weblog sözcüğünün
kısaltılmış halidir. Bloglar genellikle özetten, kronolojik olarak düzenlenmiş sık güncellenen
gönderilerden oluşmaktadır. Metin dikine, aşağıya doğru akar ve yan sütunlardan aşağıya
hizalanan birimler (modüller) ya da kutular yazılarla ilgili bilgi sağlar. Favori kitaplar, son
okunan kitaplar, son izlenen filmler, dinlenen albümler vs. gibi bilgiler blogda paylaşılabilir.
(Stone, 2002:9)
Yeni iletişim teknolojilerinin ve özellikle web 2.0 teknolojisinin gelişimiyle hayatımıza
giren ve her geçen gün değişik formatlarda karşımıza çıkan bloglar, farklı sektörlere ve farklı
amaçlara göre düzenlenebilmektedir. Blogların sayılarının, kullanım alanlarının ve etkilerinin
hızla artmasını sağlayan özellikler şunlardır:


İnternet sitelerine göre daha kısa bir sürede oluşturulabilmesi,



Farklı sektörlere ve farklı amaçlara göre düzenlenebilmesi,



Güncellemeye olanak vermesi,



Genellikle sıfır maliyetle ya da çok düşük bir maliyetle hazırlanabilmesi,


Oluşturulması için kapsamlı teknik bilgi gerektirmemesi, masaüstü
uygulamalarını ve interneti kullanan her bireyin rahatlıkla biçimlendirebildiği bir ortam olması,


Etkileşim düzeyinin yüksek olması,



Elektronik posta hesabı oluşturur gibi kolaylıkla blog hesabı oluşturulabilmesi,


İnsanların anılarını, deneyimlerini, başlarına gelen olayları, ziyaret ettikleri
yerleri, yemek yedikleri restoranları, günlük yaşamla ilgili önerileri, gözlemlerini, memnun
oldukları noktaları, memnun olmadıkları noktaları (şikayetlerini) vb. rahatlıkla blog ortamında
aktarabilmeleri ve başkalarıyla paylaşabilmeleri,

İnternet kullanıcılarının, bir ürün veya hizmet almaya karar verirken internette
yazılan önerileri ve deneyimleri dikkate almaları,


Deneyime dayalı pazarlama ve ağızdan ağıza pazarlamanın önem kazanması,


Kurumların ve markaların blogların taşıdığı önemin farkına varması ve hedef kitle
ile iletişimde kullanılan mecralardan biri haline gelmesi,

oluşması,

İnternet kullanıcıları arasında hobilere ve ilgi alanlarına göre kategorilerin
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b) Elektronik Kitap
Kurumlar, e-kitap oluşturarak, tüketicilerin başvuru kaynağı olabilecek yayınlar
hazırlayabilirler. Bir kurumun başvuru kaynağı niteliğinde bir e-kitap yayımlaması, kurumun
itibarına büyük katkı sağlayacaktır. E-kitap uygulamaları, kurumlara hedef kitlelerine ve
potansiyel müşterilerine kurumun uzmanlıklarını düşük bütçelerle kanıtlama fırsatı
vermektedir.
David Meerman Scott’a göre, e-kitaplarda bireylerin okumak isteyecekleri bir içerik
olmalı, e-kitap, insanların okumak zorunda olup ama okumadıkları, ürün odaklı olarak
hazırlanmış, kalın ve sıkıcı beyaz kitaplara benzememelidir. (Scott, 2010:54)
c) Forum
Forum, internet üzerinden bilgi ve deneyim paylaşımlarının, çeşitli konularda link ve
dosyaların yer aldığı bir platformdur. Sadece belirli bir konu ile ilgili (bilişim, sinema, spor vb.)
içeriklerin olduğu forumlar olduğu gibi çeşitli konularda içeriklerin yer aldığı forumlar da
mevcuttur.
Forum üyeleri, bilgi edinmek istedikleri konular hakkında bir başlık açarak ya da var
olan bir konu başlığı üzerinden soru sorabilmekte ve diğer üyelerden yanıt alabilmektedirler.
Forumlarda kullanıcılar; kurumlar, ürünler ve markalar hakkında da yoğun bir bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunmaktadırlar. Kurumlar, kendileri hakkında yorumların yer aldığı ve
kurumun faaliyet alanlarıyla ilgili olan forumları düzenli olarak takip etmeli ve gerektiğinde
foruma katılarak kullanıcılara bilgi vermeli ve açıklamalarda bulunmalıdırlar.
d) Podcast
Podcast, Yeni Oxford Amerikan Sözlüğü’nde, “Radyo yayını ya da benzer bir
programın internetten çekilebilir ve kişisel ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini
sağlayan sayısal (dijital) kayıt” olarak tanımlanmaktadır.
(http://www.turkcebilgi.com/podcasting/ansiklopedi, 10 Ağustos 2011.)
Podcast adı, Apple firmasının Ipod cihazından gelmektedir. Podcastin işleyişine benzer
bir şekilde oluşturulmuş video içeriklerinin paylaşıma hazır hale getirilmesi de “vodcast” olarak
tanımlanmaktadır.
e) RSS
RSS, çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir ortamdan
topluca izlenebilmesine olanak sağlayan bir içerik besleme yöntemidir. RSS, Real Simple
Syndication, RDF Site Summary veya Rich Site Summary (Zengin Site Özeti) kelimelerinin
baş harflerinden oluşan kısaltmadır. ( http://www.rssnedir.com, 10 Ekim 2008.)
RSS, abonelik sistemiyle çalışmaktadır. İnternet kullanıcıları, takip etmek istedikleri
kurumların içeriklerine ücretsiz olarak abone olabilmektedir.
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f) Lokasyon Bazlı Uygulamalar
Lokasyon bazlı uygulamalar, kullanıcıların bulundukları konuma, bölgeye göre bildirim
yapabilmelerini, bulundukları mekanların konumunu ve mekan bilgilerini paylaşabilmelerini
sağlayan platformlardır. Dünya’da en yaygın olarak kullanılan lokasyon bazlı uygulama
Foursquare’dir.
Yeni şube/mağaza açılışlarını duyurmak, festival, konser gibi sponsor olunan
etkinliklere katılım sağlamak, yeni ürün ve hizmetleri tanıtmak amacıyla lokasyon bazlı
uygulamalar kullanılabilmektedir. Kurumlar, lokasyon bazlı uygulamaları kullanarak;
tüketicilere hediye çekleri, indirim kuponları ve çeşitli hediyeler vermektedir.
g) Sanal Dünyalar
Sanal dünyalar, bireylere gerçek ve günlük yaşamlarından farklı bir yaşam deneyimleme
fırsatı sunmaktadır. Kurumlar, sanal dünyalarda yer alarak, hedef kitlelerine kurumu kapsamlı
olarak tanıtma ve onlarla iletişim kurma fırsatını elde ederler.
Dünya’da en yaygın kullanılan sanal dünya uygulaması Second Life’tır. Türkiye’den
Vestel, Garanti Emeklilik, Remax, Tekfen ve Rixos Hotelleri gibi kurumlar Second Life’ta yer
almaktadırlar.
(http://www.slturkiye.com/haber/56/bthaber-dergisi-internetten-sonra-hayatvar-mi.html, 10 Temmuz 2011.)

7.6. Sosyal Medya ve CRM İlişkisi
Web 2.0’ın topluma sunduğu interaktif iletişim ortamı yalnızca bireyler için değil;
şirketler için de bulunmaz fırsatlar doğurdu. Müşterileri kitlesel olarak değerlendiren, yüksek
kaliteli ve düşük fiyatlı ürünler üreterek bunları fazla sayıda müşteriye ulaştırmaya çalışan
geleneksel pazarlama anlayışı değişmeye başladı. Pazarlama uygulamaları son yıllarda pazara
değil, müşteriye odaklanmaktadır.
1990’ların en büyük özelliği, tüketicilerin güçlerini ortaya koymaları olmuştur.
Tüketiciler artık kendilerinin de söyleyecekleri bir şeyleri olduğunun ve bunu dinletmeleri
gerektiğinin farkına varmışlardır. (Ada; S:2)
Artık şirketler için yalnızca üretmek yeterli değil. Ürettikleri ürünün
ambalajlanmasından üreticiye ulaştırılması evresine kadar her bir evrede müşteri ile iletişim
halinde olması gerekmekte.
Etkileşimin işletmelere sağladığı faydalar, farklı amaçlar doğrultusunda sentezlenebilir.
Birinci olarak; örneğin, kullanıcılara sağlanan sosyal ortam ile birlikte olumlu ve olumsuz
yöndeki tüm tüketici yorumları herkese açık hale gelmektedir (Aytekin ve Değerli, S.52)
İkinci olarak, sosyal ortamlarda yer alan yorumlar kullanıcıların kendileri tarafından
aktarıldığından önemli bir geribildirim kaynağıdır. Böylelikle işletmeler CRM kapsamında
sadece kendi veri tabanlarında kayıtlı bulunan verileri analiz etmekle kalmayıp, metin tabanlı
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bu sosyal ortam verilerini de değerlendirmelerine dahil edebilirler. Bu durumda ise, geleneksel
“CRM” alanı “CRM 2.0 veya Sosyal CRM” alanına da evrilecektir. Diğer bir deyişle, örneğin
standart veri tabanı genişleyecek ve “sosyal ortam verisi” de ayrı bir sütun olarak analizde yerini
alacaktır. (Aytekin ve Değerli, S:53)
Sosyal Medya ile CRM arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için CRM’in amaçlarını iyi
bilmek gerekmektedir. Sosyal Medya ile CRM arasındaki ilişki, amaçlarının birbirlerini
tamamlaması ve birbirlerine kaynaklık oluşturmalarındandır.
Müşteri ilişkileri yönetiminin amaçlarını söyle sıralamak mümkündür:
-

Müşteri İlişkilerini Karlı bir Hale Getirmek

-

Farklılaşma Sağlama

-

Maliyet Minimizasyonu

-

İşletmenin Verimini Arttırmak

-

Uyumlu Faaliyetler Sağlamak

-

Müşteri Taleplerini Karşılamak

CRM, işletmelerin iletişim faaliyetlerini temel alan bir disiplindir. Temel amaçları,
önceki slaytta da aktarıldığı gibi, işletmenin kurum içindeki ve kurum dışındaki iletişim
sorunlarını azaltmak veya ortadan kaldırmaktır.
Sosyal medya ise işletmelerin kendilerini tüketiciye anlatabilmeleri ve onları ikna
edebilmeleri adına önemli iletişim ortamlarından biri. Sosyal medyanın özünde yer alan kolay
geribildirim fırsatı ile tüketicinin nabzı tutularak doğru hedefe en doğru şekilde
ulaşılabilmektedir.
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Uygulamalar;
1.
Öğrenciler, belirledikleri üç markanın sosyal medya hesaplarını detaylı olarak
inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1.
İncelediğiniz markaların sosyal medya hesaplarında CRM’ye yönelik nasıl
uygulamalar gerçekleştirilmişti, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeni medya, web uygulamaları, sosyal medya, sosyal medya araçları
detaylı olarak ele alnmıştır. Sosyal medya ve CRM ilişkisi ortaya konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya araçlarından birisi değildir?
A) Blog
B) Forum
C) Podcast
D) Intranet
E) Sanal Dünyalar
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın temel özelliklerinden birisi değildir?
A) Bireyler, başka kullanıcıların içeriklerini, paylaşımlarını ve yorumlarını takip
etmektedirler
B) Sosyal medyadaki bütün uygulamalar belirli bir ücret karşılığında kullanılır
C) Bireyler, kendi ürettikleri içerikleri çok kolaybir şekilde internet ortamında ve mobil
ortamda yayımlamaktadır
D) Sosyal medyanın temeli, kuralları belirlenmiş bir iletişime değil, samimi bir sohbet
mantığına dayanır
E) Zaman ve mekan sınırlaması olmadan, paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu bir
internet uygulamaları zinciridir
3. “____________ bireylere gerçek ve günlük yaşamlarından farklı bir yaşam
deneyimleme fırsatı sunmaktadır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Mikro blog
B) Sanal oyunlar
C) Sosyal ağlar
D) Hayat akışı
E) Sanal Dünyalar
4. Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın temel özelliklerinden birisidir?
A) Etkileşim
B) İletişim
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C) Senkronizasyon
D) Paylaşım
E) Kitlesellik
5. “Sosyal medya,__________ile birlikte ortaya çıkmıştır.” İfadesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Web 5.0
B) Web 3.0
C) Web 2.0
D) Web 1.0
E) Semantik Web
6. Aşağıdakilerden hangisi lokasyon bazlı uygulamaların kullanım alanları arasında yer
almaz?
A) Yeni şube/mağaza açılışları
B) Yeni ürün ve hizmetleri tanıtmak
C) Yarışma düzenlemek
D) Festival ve konserlerde kullanım
E) Basın bültenini duyurmak
7. “_________, dünyada en yaygın kullanılan sanal dünya uygulamasıdır.” İfadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sanalika
B) Second Life
C) Myspace
D) Farmville
E) Facebook
8. Aşağıdaki
çalışmaktadır?

sosyal

medya

uygulamalarından

hangisi

abonelik

sistemiyle

A) Sanal dünyalar
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B) Wiki
C) Sosyal oyun
D) RSS
E) Kurumsal sosyal ağ
9. “_________, radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel
ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal (dijital) kayıttır.” İfadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.?
A) Podcast
B) RSS
C) Spotify
D) Shazam
E) Wiki
10. Aşağıdakilerden hangisi blogların özellikleri arasında yer almaz?
A) İnternet sitesine göre daha kısa sürede oluşturabilmektedir
B) Güncellemeye olanak vermektedir
C) Bloglar üzerinden kısa sürede yüksek gelir elde edilebilmektedir
D) Sıfır maliyet ya da düşük maliyetle hazırlanabilir
E) Etkileşim düzeyi yüksektir
YANITLAR
1- D 2-B 3- E 4- A 5- C 6-E 7-B 8-D 9-A 10-C
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8.SOSYAL CRM KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sosyal CRM Kavramı
8.2. Geleneksel CRM ve Sosyal CRM Arasındaki Farklar
8.3. Sosyal CRM’i Ortaya Çıkaran Faktörler
8.4. Sosyal CRM’de Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Sosyal medya hesaplarınızı kullanırken, markaların gerçekleştirdiği çalışmalarda
hangi noktalar dikkatinizi çekiyor?
2.
Kendinizden yola çıkarak bir müşteri olarak, geçtiğimiz yıllardan bugüne nasıl bir
marka tüketim eğilimi içine girdiniz?
3.
belirtiniz?

Günlük yaşamda markaların sizinle en çok temas ettiği ortamlar hangileridir,
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

CRM

Sosyal
CRM
Literatürde yer alan
kavramını öğrenmek
bilgilerden
faydalanılacaktır.

Geleneksel CRM
ve
Sosyal
CRM
Arasındaki Farklar, Sosyal
CRM’i Ortaya Çıkaran
Faktörler

Geleneksel CRM
Literatürde yer alan
ve
Sosyal
CRM bilgilerden
Arasındaki
Farkları faydalanılacaktır.
Anlamak, Sosyal CRM’i
Ortaya Çıkaran Faktörleri
Öğrenmek

Sosyal
Kavramı

Sosyal
CRM’de
Sosyal
CRM’de
Literatürde yer alan
Dikkat Edilmesi Gereken Dikkat Edilmesi Gereken bilgilerden
Noktalar
Noktaları Öğrenmek
faydalanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Sosyal CRM
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Giriş
Dersimizin 8. Haftası kapsamında; Sosyal CRM kavramı detaylı olarak ele
alınacaktır. Sosyal CRM’de dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınacaktır. Müşterilerin
değişimi incelenecektir.
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8. SOSYAL CRM KAVRAMI
8.1. Sosyal CRM Kavramı
Sosyal CRM (Müşteri ilişkileri Yönetimi), geleneksel CRM araçlarının Facebook,
Twitter ve Linkedin gibi etkili sosyal ağlarla birleşmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. “Sosyal
CRM” müşteri ile iletişim kurmak için yalnızca alternatif bir yol değil, aynı zamanda onların
sevdikleri, sevmedikleri, ihtiyaç ve istekleri kısaca yaşamları hakkında derin bir bakış açısına
sahip olmamızı sağlar. Böylece potansiyel müşteriler ile iletişim kurmamıza yardımcı olur.
(http://boomerangistanbul.com/sosyal-crm-nedir/)
İnternet teknolojilerinin ile sosyal medyanın artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına
dönüşmesi ve bireylerin tanımadıkları kişilerle bu sosyal ağlar üzerinden daha çok etkileşim
içine girmeye başlaması ile Sosyal CRM, (Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları,
markalar için giderek daha popüler hale gelmeye başladı. Markalar açısından bakarsak, aslında
bir nevi sosyal medyadaki pazarlama uygulamalarıyla, sosyal araştırma teknolojilerinin
harmanlanmasından oluşan ‘Sosyal CRM Stratejileri”ni uygulamak için Türkiye’nin hali
hazırda
bir
cennet
olduğu
söylenebilir.
(http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)
‘Sosyal CRM’i diğer müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarından ayıran en önemli
fark, milyonlarca kişiyle gerçek zamanlı iletişim kurma imkanı sunuyor olmasıdır.
(http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)

8.2. Geleneksel CRM ve Sosyal CRM Arasındaki Farklar
Geleneksel CRM sistemleri müşteri ve iş arasında tek yönlü bir iletişim kurmayı hedef
almaktadır.
Geleneksel CRM’in temel faydası müşteriyle kurulacak teması kolaylaştırmak ve
kurulmuş teması devam ettirmektir. Şirketlerin müşteri aday ve müşteri verilerini doğru
yönetmesini ve hedefli şekilde ilerlenebilen bir müşteri ilişkileri sistemi yaratabilmeyi
amaçlamaktadır. (http://www.crmnedir.com/?p=1198)
Sosyal CRM, şirketlerin geleneksel CRM sistemlerindeki tek yönlü müşteri
etkileşiminden yeterince fayda göremedikleri ve müşterinin giderek artan mesaj-mail trafiğine
karşı geliştirdikleri reaksiyon sosyal medya kullanımının artmasıyla doğan bir ihtiyaçtır.
(http://www.crmnedir.com/?p=1198)
Sosyal CRM’de önemli bir diğer değişiklik ise müşterinin hemen etrafında gerçekleşen
savunma ve deneyimin Sosyal CRM’nin çok önemli iki elementi haline gelmesidir. Geleneksel
CRM’de, müşterinin marka ile hiçbir iş birliği ya da ilişkide bulunmayarak, gerçek anlamda
CRM’nin bir parçası olmadığını görebilirsiniz.
Sosyal CRM’de bu durum tamamen değişmiştir. Müşteri bütün organizasyon
yönetiminin odak noktası. Müşteriye mesajlar göndermek ya da pazarlama yapmak yerine,
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markalar artık sorunlarını nasıl çözeceklerine dair müşterilerle konuşuyor ve onlarla iş birliği
yapıyor. Müşteri ilişkilerini oluşturmaları ve kendi deneyimlerini şekillendirmeleri için
markalar müşterileri destekliyor ve büyük bir umutla markayı savunan müşteriler yaratmaya
çalışıyorlar.
Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir önemli nokta da Sosyal CRM dediğimiz şeyin
Geleneksel CRM’in her zaman geçirdiği değişimlerden birinin sonucu olarak ortaya çıktığı ve
Geleneksel
CRM’in
yerini
alan
yeni
bir
kavram
olmadığıdır.
(http://boomerangistanbul.com/sosyal-crm-nedir/)
Neredeyse tüm marka ve bilinirlik arttırma etkinliklerinde müşteri bu iletişimin odağını
ve merkezini oluşturmaktadır. Müşteriyle yaratılan çok yönlü iletişimin bir getirisi olarak
müşteri-işbirlikçi yaratma hedefi güdülmektedir. Sosyal CRM, geleneksel CRM‘in rafa
kaldırılması
değil,
onun
içerisinde
yaratılan
bir
değişim
ve
eklentidir.
(http://www.crmnedir.com/?p=1198)

8.3. Sosyal CRM’i Ortaya Çıkaran Faktörler
Sosyal CRM’i ortaya çıkaran faktörlerin başında müşterilerin değişimi gelmektedir.
Müşterilerin değişimi ile ilgili olarak şu verileri incelemek faydalı olacaktır:
Müşterilerin Değişimi
Müşterilerin alışveriş yapacakları zaman dikkate aldıkları üç temel kriter;


Kişisel deneyim (%98)



Firmanın itibarı ya da markası (%92)

Aile
ve
arkadaşlardan
(http://boomerangistanbul.com/sosyal-crm-nedir/)


gelen

tavsiyeler

(%88)

Müşterilerin %41’i firmaların ürün ve servisleri ile ilgili geri bildirimleri almak üzere
sosyal medyayı kullanmaları gerektiğini düşünüyor.
Müşterilerin %43 ‘ü müşteri sorunlarını çözmek için markaların sosyal medyayı
kullanmaları gerektiğini söylüyor. (http://boomerangistanbul.com/sosyal-crm-nedir/)
Alışveriş yapmadan önce her beş müşteriden dördü,


Ürün/servis ile ilgili önerilen doğruluğu internetten kontrol edecek (%81)



Ürün/servis hakkındaki bilgileri araştıracak (%61)



Kullanıcı görüşlerini okuyacak (%55)
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Sitelerden ratinglerini araştıracak (%43). (http://boomerangistanbul.com/sosyal-

crm-nedir/)
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla müşterilerin marka ile olan ilişkilerinin nasıl
değiştiği ortadadır. Markaların şimdiki mücadelesi sistemlerini bu yeni sosyal müşterilerin
ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayacak şekilde uyarlamak ve geliştirmektir.
(http://boomerangistanbul.com/sosyal-crm-nedir/)

8.4. Sosyal CRM’de Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Sosyal CRM hakkında göz önünde bulundurmanız gereken birkaç önemli nokta aşağıda
yer almaktadır: (http://boomerangistanbul.com/sosyal-crm-nedir/)
Sosyal CRM öncelikle, birçok araç ve teknoloji ile desteklenen bir stratejidir. Bu
stratejinin temelini ürün ile müşteri arasındaki ilişki ve etkileşimin izlenmesi oluşturur.
Sosyal CRM etkili bir müşteri ilişkileri ve veri yönetimi için geleneksel CRM’in
arkasından gelen bir sistem ve süreci ifade ediyor.


Sosyal CRM’in anlamı farklı kurumlar için değişik anlamlara gelebilir. Önemli
olan nokta, iş konusunda çözmeye çalıştığınız konuyu anlayabilmek ve sonrasında sorunu
çözmek.


Sosyal CRM; içerde ve dışarda, sosyal ve işbirlikçi bir iş düzeni geliştirmek için
kullanabileceğiniz bir bileşendir.


Yapılan araştırmalar, tüketicilerin yaklaşık yüzde 90’ının artık sosyal tüketici olarak
sınıflandırılabileceğini gösteriyor. Bu durumda geleneksel ‘CRM’i tek müşteri ile etkileşim
kurma, ‘Sosyal CRM’i ise mevcut diğer müşterileri de bir paydaş olarak konumlayıp daha geniş
bir müşteri popülasyonu ile etkileşim içinde olma tekniği olarak da tanımlayabiliriz.
(http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)
Burada göze çarpan en önemli ayraç elbette hız. Tüketici, sosyal medya üzerinden
herhangi bir şekilde hizmet ya da ürününü satın aldığı ya da almayı düşündüğü şirketle iletişim
kurduğu anda, ‘Sosyal CRM’ başlamış oluyor. Bu durumda şirketin anında bunu görmesi ve
yanıtlaması gerekiyor. Örneğin müşteriniz ya da müşteri adayınız bir ürünle ilgili size veya
kendi takipçilerine bir tweet attığında ya da facebook mesajı yayınladığında anında bir yanıt
alıyorsa
bu
şirket
‘Sosyal
CRM’e
artık
adım
atmış
oluyor.
(http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)
Hızlı aksiyondan sonra ikinci önemli nokta, müşteriyi şaşırtmak ve memnun etmektir.
Burada verilen yanıtın içeriği ve kalitesi öne çıkıyor. Çünkü son yıllarda öne çıkan akım,
beklentinin üzerinde, müşteri nezdinde şıklık olarak görülebilecek bir geri dönüş yapmak ve
sahiplenildiğini
algılatmak.
(http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)
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Üçüncü ve en önemli unsur da müşterinin ne düşündüğünü, ne gibi bir tutum
geliştirdiğini ve ne gibi aksiyonlar aldığını izlemek. Eskiden buna imkan yoktu. Hayli sofistike
CRM araçları kullansanız bile tüketicilerin tepkilerini ya da beğenilerini analiz etmek günler,
hatta aylar alabiliyordu. Ama sosyal medya sayesinde bu artık birkaç saat içinde ortaya
çıkabiliyor. (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)
Sosyal CRM’de kullanılan yazılımların tüm sosyal platformlara duyarlı olması şart.
Kullanılan yazılımın çoklu dilde bu kabiliyete sahip olması gerekiyor.
Adam Metz, ‘Sosyal CRM’in metodolojisini 5M Kuralı ile özetlemiştir. Bunlar şu
şekildedir: (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)


“monitoring (izleme)”,



“mapping (haritalandırma)”,



middleware (buluşturucu yazılımlar)”,



“management (yönetim)”



“measurement(ölçümleme)”.

Şekil 11. Sosyal CRM Süreci
Bütün bunların yanı sıra ‘Sosyal CRM’de hizmet faktörü de en önemli gerekliliklerden.
‘Sosyal CRM’yi başarılı müşteri hizmetlerine dönüştüremiyorsanız pek bir anlamı kalmıyor.
Diğer yandan üst yönetimin desteği de çok önemli. Satış, pazarlama gibi sadece bir veya birkaç
departmanın inisiyatifiyle yapılan bir ‘Sosyal CRM’ uygulamasının uzun vadede başarılı
olması imkansız. CEO ve genel müdür seviyesinden sahip çıkılması, lojistikten insan
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kaynaklarına, üretimden pazarlamaya tüm organizasyonu kapsıyor olması gerekiyor. Şirketin
tüm parçaları birbirini etkiliyor. Dolayısıyla bütüne nüfuz etmesi şart. Yoksa etkisi düşük
olacaktır. Birçok endüstride olduğu gibi ‘Sosyal CRM’ alanında da değer eğrileri, maliyet/fayda
analizleri bulmak mümkün. Hangi ürünün hangi şirket için uygun olduğu şirketin büyüklüğüne,
müşteri bazına, çalışan sayısına göre değişiyor. Günümüzde çok ileri ‘Sosyal CRM’
yazılımları olduğu gibi tek kişilik şirketlerin bile kullanımına yönelik uygulamalar
bulunmaktadır. Kurumlar için önemli olan ‘Sosyal CRM’ anlayışını benimsemek ve
uygulamaktır. (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ertan_acar/sosyal_musteri_devri-1314815)
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Uygulamalar;
1.
Öğrenciler, belirledikleri üç markanın geleneksel CRM faaliyetleri ile sosyal CRM
faaliyetlerini detaylı olarak inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1.
İncelediğiniz markaların geleneksel CRM ve sosyal CRM faaliyetlerinde ne gibi
farklılıklar vardı, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 8. Haftası kapsamında; Sosyal CRM kavramı detaylı olarak ele alınmıştır.
Sosyal CRM’de dikkat edilmesi gereken noktalar işlenmiştir Müşterilerin ne yönde değiştiği
veriler ışığında ortaya konmuştur. Geleneksel CRM ile Sosyal CRM arasındaki farklar ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Adam Metz’in ortaya koyduğu 5M kuralı arasında yer
almaz?
A)

Monitoring

B)

Mapping

C)

Marketing

D)

Management

E)

Measurement

2.
“________, geleneksel CRM araçlarının Facebook, Twitter ve Linkedin gibi etkili
sosyal ağlarla birleşmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)

Dijital pazarlama

B)

Online itibar yönetimi

C)

Pazarlama iletişimi

D)

Sosyal ticaret

E)

Sosyal CRM

3.

Sosyal CRM ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal CRM, geleneksel CRM‘in rafa kaldırılması değildir, onun içerisinde
yaratılan bir değişim ve eklentidir
B) Sosyal CRM kullanan kurumların geleneksel CRM uygulaması kullanması
gerekli değildir
C)

Sosyal CRM; geleneksel CRM’in yerini alan yeni bir kavram değildir

D)

Sosyal CRM’de müşteri deneyimine önem verilmektedir

E)

Sosyal CRM, potansiyel müşteriler ile iletişim kurulmasını sağlar

4.
Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yapmadan önce müşterilerin yaptıkları
davranışlardan biri değildir?
A)

Kullanıcı görüşlerini okuma

B)

Ürün/servis hakkındaki bilgileri araştırma
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C)

Yurtdışındaki ürün kampanyalarını inceleme

D)

Ürün/servis ile ilgili önerilen doğruluğu internetten kontrol etme

E)

Sitelerden ürün ratinglerini araştırma

5.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM’de başarı için gerekli olan şartlar arasında
yer almaz?
A)

Sosyal CRM projeleri için çok sayıda çalışanın istihdam edilmesi

B)

Sosyal CRM’i müşteri hizmetlerine dönüştürmek

C)

Üst yönetimin Sosyal CRM’i sahiplenmesi

D)

Tüm organizasyonun Sosyal CRM sürecine dahil olması

E)

Sosyal CRM anlayışının benimsenmesi ve uygulamaya konması

6.Sosyal CRM ile Geleneksel CRM uygulamaları arasındaki en önemli fark
aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Sosyal CRM’de milyonlarca kişi ile gerçek zamanlı iletişim kurulabilir
B) Geleneksel CRM uygulamaları, tek yönlü bir iletişim kurmayı hedefler
C) Geleneksel CRM’de müşteri marka ile iş birliği yapmaz, Sosyal CRM’de ise iş birliği
yapılmaktadır
D) Sosyal CRM, internet teknolojisinin gücünden faydalanır
E) Sosyal CRM, markayı savunan müşteriler yaratır
7. Sosyal CRM ve sosyal medya ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sosyal CRM, sosyal medya uygulamalarının hız avantajından yararlanır
B) Müşteri, sosyal medyada kurumla iletişim kurduğu anda Sosyal CRM süreci başlar
C) Sosyal medya sayesinde müşteri tutum ve düşünceleri hızlı bir şekilde öğrenilir
D) Sosyal medyada yaşanabilecek tüm gelişmeler şirketin kontrolü altındadır
E) Sosyal medya aracılığıyla müşteriye geri dönüş yapılır
8. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM sürecinde yer almaz?
A) Dıştan içe süreç kullanımı
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B) Etkileşim sağlanması
C) Herkesle iletişim kurulması
D) Süreci müşteriler yönetir
E) Çalışma saatlerine bağlıdır
9. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM’de dikkat edilen unsurlar arasında yer almaz?
A) Müşteri ile etkileşim
B) Teknoloji kullanımı
C) İçten dışa bir süreç yürütme
D) Müşterileri paydaş olarak konumlama
E) İşbirlikçi bir iş düzeni kurmak
10. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin alışveriş yapacakları zaman dikkate aldıkları
kriterlerden birisidir?
A) İndirimler
B) Kişisel Deneyim
C) Promosyonlar
D) Firmanın tarihçesi
E) Garanti süresi

YANITLAR
1-C 2-E 3- B 4- C 5-A 6-A 7-D 8-E 9-C 10-B
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9. SOSYAL CRM STRATEJİSİ VE SOSYAL CRM UYGULAMA
SÜREÇLERİ

182

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sosyal CRM ve Sosyal Medya Yönetimi Arasındaki Farklar
9.2. Sosyal CRM’i, Sosyal Medya Yönetiminden Ayıran Avantajlar
9.3. Sosyal CRM Stratejisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1Markaların sosyal medya hesaplarında CRM’e yönelik unsurlar görüyor
musunuz? Bu unsurlarda neler ön plana çıkmıştır?
2- Markların sosyal medya paylaşımlarını samimi olarak buluyor musunuz? Bu
paylaşımlarda beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yönler nelerdir?
3- Veritabanı
kavramı,
sizin
için
ne
ifade
etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Sosyal CRM ve
Sosyal CRM ve
Literatürde konu ile
Sosyal Medya Yönetimi Sosyal Medya Yönetimi ilgili yer alan bilgilerden
Arasındaki Farklar,
Arasındaki
Farklar yararlanılacaktır.
öğrenilecektir,
Sosyal
CRM’i,
Sosyal
Medya
Sosyal
CRM’i,
Medya
Yönetiminden
Ayıran Sosyal
Ayıran
Avantajlar, Sosyal CRM Yönetiminden
Avantajlar
Stratejisi
tanımlanacaktır,
Sosyal
CRM
Stratejisi oluşturma bilgisi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal CRM Stratejisi
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Giriş
Dersimizin 9. Haftası kapsamında sosyal medya yönetimi ile Sosyal CRM arasındaki
farklar ortaya konacaktır. Sosyal CRM stratejisi açıklanacaktır.
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9. SOSYAL CRM STRATEJİSİ ve SOSYAL CRM UYGULAMA
SÜREÇLERİ
Batı ülkelerinde, daha doğrusu en yaygın olarak Amerika’da, CRM ve bire-bir
pazarlama uygulamasına geçen kuruluşların sayıları hızla artıyor. Bunun çok önemli temel bir
nedeni var: Artık bunu yapabilmeleri mümkün. Çünkü modern bilgisayar teknolojisi artık bunu
olanaklı kılıyor. Aksi halde bunu gerçek anlamda bire-bir pazarlama, yani her birey müşteriyi
farklı farklı tanıyıp onların ihtiyaçlarına göre ürün dizayn etme ve bunları söz konusu kişilere
iletebilme olanağını yakalamanız çok zor. Bunu ya çok az müşteri bazı olan bir kuruluş iseniz
ve kişisel ilişkilere gereken önemi veriyorsanız yapabilirsiniz ya da tamamen “mass marketer”,
yani kitlesel pazarlamacı olursanız yapabilirsiniz. (Kırım; S:94-95)
CRM’in önemi işte burada. Daha önce az sayıda müşterinizle bire-bir ilişkileri şahsi
olarak kurabilirken, fazla sayıda müşteri ile benzer ve hatta çok daha ileri ilişkileri
başlatabilmenin kişisel olarak imkanı yok. Bunun için kesinlikle teknoloji gerekiyor. (Kırım;
S:95)
Kurumların müşterileri ile uzun dönemli bir “Öğrenen İlişki”, yani müşteriyi kümülatif
olarak tanımak üzerine kurulu bir ilişki geliştirebilmeleri için üç tür teknolojiye ihtiyaçları var:
(Kırım; S:96)
1.
Veri Tabanı (Databases): Her birim müşterinin kurumunuz ile yapmış olduğu
işlemlerin ve kurduğunuz ilişkilerin sistemsel hafızaya alınması.
2.
İnteraktif Medya: Örneğin çağrı merkezleri, Web siteleri, satış otomasyonu veya
POS otomasyonu gibi. Bu sayede her müşterinizin nasıl bir “muamele” istediğini
belirleyebilmeniz mümkün.
3.
Ismarlama Seri Üretim Teknolojisi: Her müşteriye farklı muamele yapabilmek
ve hatta ürün ve hizmetlerinizi bireysel farklılıklara uyarlayabilmek için gerekli olan dijital
teknoloji.
Müşterilerinizle konuşmak, onları dinlemek ve söylediklerini hatırlayabilmek işin
sadece bir yarısı. Diğer yarısı ise müşteriden elde etmiş olduğunuz bu bilgilerin üzerinden
müşteri ile interaktif ilişkiler kurabilecek stratejiler oluşturabilmeniz. Bunu sağlamanın yolu ise
ancak yeni enformasyon teknolojilerini kullanmaktan geçiyor. Aksi halde müşteri ile “Öğrenen
İlişkiler” kurmak mümkün olmaz ve zavallı müşterinizi rakipleriniz ile yeni ilişkilere girmek
gibi onlar için çaba ve gayret gerektiren ve uğraş isteyen bir işe itmiş olursunuz. (Kırım; S:96)
Bire-bir pazarlama ya da CRM anlayışının altında yatan temel felsefe, ticaretin kendisi
kadar eski. Çocukluğu küçük bir mahallede geçenler mahalle bakkalını ve bu bakkalın neden
başarılı olduğunu ve bunu nasıl yaptığını bir hatırlamaya çalışsınlar. Bu bakkala jenerik bir isim
verecek olursak Bakkal Hasan Efendi diyelim. (Kırım; S:97)
Bakkal Hasan Efendi’nin yaptığı neydi? Bütün mahalleyi dedikodulara varıncaya kadar,
birer birer tanımak, herkesin farklı yanlarını bilmek, her komşu ile onun nabzına göre şerbet
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vererek konuşmak her evin neye ihtyacı olabileceğini bilmek ve uzun dönemli ilişkiler
kurabilmek. “Oğlum git annene söyle, taze lor geldi” diyebilmesi için, kimlerin taze lordan
hoşlandığını önceden bilebilmesi. Herkesin mali durumundan haberdar olup ona göre bir
finansman oluşturması. Her ne kadar duvarda “Peşin Satan – Veresiye Satan” resimleri de
dursa, ihitıyacı olan mahalleliye rahatlıkla veresiye hesabı açabilmesi. İşte başarılı olan mahalle
bakkalı Hasan Efendi’nin başarı sırrı buydu. (Kırım; S:97)
Ama Hasan Efendi’lerin nesilleri neredeyse tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Buna sebep olanda, gariptir, teknolojidir. Seri Üretimi mümkün kılan teknoloji, beraberinde
haliyle seri/kitlesel pazarlamayı da getirdi. Burada aslolan, ürün ve hizmetlerin en düşük
maliyetle üretebilmek ve en düşük maliyetle en geniş müşteri kitlesine ulaştırabilmektir. Ölçek
ekonomileri hem üretim hem de pazarlama alanında kritik bir hal almıştır. Yani ne kadar büyük
ölçekte üretilir ve pazarlanırsa, birim maliyetiniz o kadar düşer. Yirminci yüzyılın dörtte üçlük
kısmına hakim olan bu anlayış, müşteri ile yakın ilişkileri doğal olarak pratik olmaktan çıkarmış
ve kitlesel üretimin düşük maliyet baskısı altında bire-bir ilişkileri ekonomik açıdan imkansız
hale getirmişti. Bu da müşteri ile yakın ilişki dönemini sona erdirmiş ve kitlesel pazarlama
devrini başlatmıştır. (Kırım; S:97-98)
Teknolojinin gelişmesinin sonuçlarını düşünürken yalnızca üreticilerin hareketlerini
değil, aynı zamanda tüketicilerin değişen hareketlerini de değerlendirmek gerekir. CRM
anlayışının Batı dünyasında yerleşmesi; insanların tüketim alışkanlıklarının verilere aktarılması
ve görece müşteri ile etkileşimin odağa alınması gibi sonuçlar doğurdu. Fakat teknolojinin hızlı
gelişimi ve yaygınlaşması ile tüketici, birbiriyle daha hızlı etkileşime geçebilme imkanına sahip
oldu. Sosyal medyanın gün geçtikçe daha da fazla yaygınlaşması; tüketicinin birlik olmasına
ve fikir beyan edebilmesine olanak sağladı.

9.1. Sosyal CRM ve Sosyal Medya Yönetimi Arasındaki Farklar
Sosyal medya yönetimi ile birlikte yürütülen Sosyal CRM çalışmaları, marka iletişimini
güçlendirir ve markanızın online varlıklarının gelişmesine yardımcı olur. Uzmanların ve
stratejistlerin yıllardır üzerinde durduğu konuların başında gelen sosyal medya varlığı ve
pazarlaması markalar için artık olmazsa olmazlar arasında. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan
sosyal ağlar markaların tüketicilerle etkileşim kurabileceği en önemli mecralar haline geldi.
2014 yılı verilerine göre online yetişkinlerin %74’ü sosyal ağları kullanıyor. Her gün 500
milyon civarında tweet atılıyor. Bu da sosyal medyayı etkili, verimli, iletişim ve pazarlama
stratejilerine uygun bir mecra olduğu anlamına geliyor. (http://www.dijitalajanslar.com/sosyalcrm-ve-sosyal-medya-yonetimi-farklar/)
İrili ufaklı markaların çoğu artık sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ancak bunun
sağladığı dönüşümü ölçümleme konusunda hemen hemen hepsi sorun yaşıyor. Sosyal medya
kullanımı ve yatırım dönüşümü arasındaki bağlantısızlık, sosyal medya stratejisi ve iş
süreçlerinde daha büyük bir kopukluğun ortaya çıkmasına neden oluyor. Birçok marka ve
kurum sosyal medyayı hala satış, müşteri hizmetleri, hatta pazarlamadan bağımsız bir şey
olarak görüyor. Diğer bölümlerden izole olarak yönetilen ve izlenen sosyal medya hesaplarının
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birçoğu belirli bir yönetim sistemine sahip değil. (http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-crmve-sosyal-medya-yonetimi-farklar/)
Sosyal medya yönetimi genel olarak pazarlama ve halkla ilişkiler departmanlarının
kontrolündedir ve zaman zaman ikinci hatta üçüncü plana atılabilecek bir iş olarak algılanabilir.
Halkla ilişkiler ve pazarlama departmanlarında çalışan kişiler şirketin toplumdaki algısını
yönetebilecek yetkinliğe sahiptir. Ancak ilgili verilere ve yönetsel sistemlere erişimleri
olmadığından ya da çok az olduğundan sosyal medya stratejisi reklam yönetimi ile sınırlı
olacaktır. (http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-crm-ve-sosyal-medya-yonetimi-farklar/)
Geçtiğimiz birkaç yılda bilişim teknolojilerindeki büyüme sosyal medyanın var olan
CRM sistemlerine entegrasyonunu sağlayarak, sosyal iç görünün gücünü ve iş süreçlerini
birleştirdi. Bunun sonucu olarak da “Sosyal CRM” kavramı hayatımıza girdi. Bilişim
teknolojilerinin sunduğu çözümler, tüketicilerle ilişkileri güçlendirmek ve değer katmak için
birçok
konuda
onları
anlamayı
ve
etkileşim
kurmayı
kolaylaştırıyor.
(http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-crm-ve-sosyal-medya-yonetimi-farklar/)
Sosyal CRM kısaca şunları sağlar: (http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-crm-vesosyal-medya-yonetimi-farklar/)


Sosyal veri ile tüketici profilinin yükseltilmesi,



Sosyal dinleme araçları,



Sentiment (duygu) analizleri,



Sosyal pazarlama içgüdüleri,



Sosyal ağlardan gelen potansiyel müşteriler,



Satış tekliflerinin sunulması,



Sosyal müşteri hizmetleri ve desteği.

Bir Sosyal CRM yazılımı kullanmaya başlayacaksanız, yazılımın adres yönetimi ve
tüketici etkileşim yönetiminin bulunması, fonksiyonelliği, çok sayıda müşteri yönetimine
imkan vermesi, sektöre özel olması ya da mobil uyumluluk gibi özelliklerin araştırılması ve
karşılaştırılması faydalı olacaktır. (http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-crm-ve-sosyalmedya-yonetimi-farklar/)

9.2. Sosyal CRM’i, Sosyal Medya Yönetiminden Ayıran Avantajlar
Tüm iş alanlarında olduğu gibi sosyal medya yöneticileri ve ekiplerinin de yoğun bir
çalışma sürecine girmeden ölçülebilir sonuçlara ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle karar
verme süreçlerinde sosyal medya yönetiminin nasıl iyileştirileceği ve başarılı sonuçlar alınacağı
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ile ilgili düşünmek gerekir. (http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-crm-ve-sosyal-medyayonetimi-farklar/)
Sosyal CRM, sosyal medyayı manuel olarak takip eden ve diğer departmanlardan ayrı
tutulan ekipler için büyük avantajlar sunar. Bu avantajları şöyle açıklayabiliriz:
(http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-crm-ve-sosyal-medya-yonetimi-farklar/)
1. Daha etkili tüketici profilleri oluşturmak: Sosyal CRM, kişisel içgörü ve bulguları
tüm departman temsilcileri nezdinde ulaşılabilir hale getirir. Sosyal veri yakalanıp çekilir ve bu
veriler etkileşime değer katmak için tüketicilere sorular sormaya gerek kalmadan kullanılır.
2. Hizmeti ve desteği doğrudan yönetmek: Sosyal dinleme araçlarınız yönetsel
sistemlere doğrudan bağlandığında, hizmet departmanı sorunları anlık olarak tespit edip çözüm
üretebilir. Tüketici sorunun çözülmesi için farklı iletişim yolları kullanmak zorunda kalmadan
sorunu çözülmüş olur.
3. Pazarlamada daha iyi hedefleme yapılabilmesi: Birçok marka için CRM ve
pazarlama otomasyonu ayrı düşünülemeyen bir ilişkiye sahiptir. Sosyal CRM araçları
pazarlamacıların trendleri takip edebilmesini, yeni müşteriler kazanmasını ve markaya değer
katmak için pazarlamayı farklı yaklaşımlarla ele almasını sağlayacak, kapsamlı veriler ve
analizler sunar. Sosyal araçları kullanılarak müşterilerin hangi tekliflere daha çok ilgi
gösterdiği, hangi zaman dilimindeki ya da ne tür paylaşımların daha çok etkileşim aldığı
belirlenerek, iletişim stratejisi bu veriler baz alınarak geliştirilebilir.
4. Tüketicilere yardım etme: Y kuşağı olarak adlandırılan milenyum neslinin giderek
pazara hakim olması, tüketicilerin her geçen gün bilinçlenmesi ve marka sadakatlerini daha
çabuk kaybetmeye başlaması gibi; tüketicilerin ve tutumların değişmesi markaları hizmetleri
konusunda daha iyi olmaya zorluyor. Müşteriye online olarak anlık destek vermek, markalar
için oldukça önemli hale geldi. Bu aşamada Sosyal CRM; destek birimlerinin iletişimi artırması,
hızlı bir hizmet sunması ve müşteri memnuniyetini koruması için yardımcı olacaktır.

9.3. Sosyal CRM Stratejisi
1. Öncelikli CRM platformunuzu seçin
Yüksek ihtimalle birden fazla sosyal platformda firmanızı veya sizi temsil eden
hesaplarınız vardır. Bu iyi. Ancak içlerinden birini, ana sosyal hesabınız yapmanız ve CRM’yi
bu platform üzerine yoğunlaştırmanız gerek. Platformu seçerken, hedef kitlenizin daha çok
hangi sosyal platformda aktif olduğunu iyi belirleyin ve buna göre seçim yapın. Her sosyal
platformun
kendince
avantajları
ve
dezavantajları
olduğunu
unutmayın.
(http://eticaretmag.com/liste-4-adimda-sosyal-crm-stratejisi/)
2. CRM cevaplarınızın önceliğini iyi belirleyin
Her şeye birden cevap veremezsiniz. Hedef kitleniz müşteri hizmetlerini daha çok
sosyal medya üzerinden kullanmaya başladıkça, daha çok konuda destek almak, soru sormak
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ve sorun bildirmek isteyecekler. Öncelikle hangi konularla acil ilgileneceğinizi iyi belirleyin.
Dahası, hangi müşteri ile de ilk önce ilgileneceğinizi belirleyin. Daha çok takipçisi olan müşteri
ile mi? İşi daha acil olanla mı? Yoksa sesini daha çok çıkartanla mı? Hangisi ile? Bunun, şirket,
hedef kitle ve bulunduğunuz sosyal platformun gerekliliklerini düşünerek kendinizin
belirlemesi gerek. (http://eticaretmag.com/liste-4-adimda-sosyal-crm-stratejisi/)
3. İzleme yazılımı seçin
Küçük şirketler ve KOBİ’lerin bir kısmı TweetDeck veya HootSuite gibi yazılımlarla
idare edebilirler belki ama, büyük şirketlerin mutlaka bu konuda profesyonel destek almaları
gerek. Kim sizinle iletişime geçmeye çalışıyor, şirketiniz hakkında ne konuşuluyor, bunları
bilmek istersiniz. Esas önemli olan, sizi sosyal platformlarda öne çıkaracak bir CRM fırsatını
kaçırmamak. (http://eticaretmag.com/liste-4-adimda-sosyal-crm-stratejisi/)
4. Veriyi ölçün
Veriler merkeze aktıkça, bunların arasında yüksek öncelikli müşteri isteklerini
belirlemek (üretkenlik) ve cevaplamanın ne kadar zaman aldığını belirlemek (verim) çok
önemlidir. Ayrıca internet üzerinde hedef kitlenizi takip edip, müşterilerinizin beklentilerini de
saptamanız gerek. Bu üçünü, yani üretkenliği, verimi ve müşteri beklentisini belirledikten
sonra, tekrar CRM stratejinizde ince ayar yapmanız gerekecek. Ancak bundan sonra gerçekten
sizi kazançlı çıkartacak bir sosyal CRM yapısına kavuşacaksınız. (http://eticaretmag.com/liste4-adimda-sosyal-crm-stratejisi/)
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Uygulamalar;
1.
Öğrenciler, belirledikleri üç markanın sosyal CRM projesini inceleyerek, projelerin
altında yatan stratejiyi ele alabilirler.
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Uygulama Soruları;
1.

İncelediğiniz sosyal CRM projelerinde nasıl bir strateji ortaya konulmuştu, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 9. Haftası kapsamında; sosyal medya yönetimi ile Sosyal CRM arasındaki
farklar ortaya konmuştur. Sosyal CRM stratejisi açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
A)

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM stratejisinin aşamalarından biri değildir?
Öncelikli CRM platformunu seçme

B)

CRM cevaplarının önceliğini iyi belirleme

C)

İzleme yazılımı seçme

D)

Çalışanları eğitme

E)

Veriyi ölçme

2.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM’in sağladığı avantajlardan birisi değildir?

A)

Satış tekliflerinin sunulması

B)

Sosyal veri ile tüketici profilinin yükseltilmesi

C)

Firmanın borsa değerinin yükselmesi

D)

Sosyal müşteri hizmetleri ve desteği sağlanması

E)

Sentiment (duygu) analizleri gerçekleştirilmesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır?

A)

Tüketicilerin bilinçlenmesi

B)

Firmalar üzerindeki yasal denetimlerin atması

C)

Bilişim teknolojilerinde meydana gelen büyüme

D)

Pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçelerde yaşanan kısıntılar

E)

Çalışanlardan gelen değişim talepleri

4.
“_____________ ile birlikte yürütülen Sosyal CRM çalışmaları, marka iletişimini
güçlendirir ve markanızın online varlıklarının gelişmesine yardımcı olur.“ İfadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)

Geleneksel CRM

B)

Satış yönetimi

C)

Veri tabanına dayalı pazarlama

D)

İlişkisel pazarlama
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E)

Sosyal Medya Yönetimi

5.
Aşağıdakilerden hangisi küçük şirketlerin ve KOBİ’lerin sıklıkla kullandığı
izleme yazılımlarından birisidir?
A)

Salesforce

B)

Logo

C)

Hootsuite

D)

SAS

E)

ETA

6. Aşağıdakilerden hangisi kurumların müşterileri uzun dönemli bir öğrenen ilişki kurabilmeleri
için gereken teknolojilerden biridir?
A) Ismarlama seri üretim teknolojisi
B) Nano teknoloji
C) Yüz tanıma teknolojisi
D) Artırılmış gerçeklik
E) Kare kod
7. Gün geçtikçe markalar, hizmetlerini daha iyi bir noktaya getirmeye çalışmaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?
A) Y kuşağı olarak adlandırılan milenyum neslinin giderek pazara hakim olması
B) Tüketicilerin alışveriş bütçelerini kısması
C) Tüketicilerin her geçen gün bilinçlenmesi
D) Tüketicilerin marka sadakatlerini daha çabuk kaybetmeye başlaması
E) Tüketicilerin ve tutumların değişmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM platformu seçiminde kullanılan kriterler arasında yer
alır?
A) Platformların reklam yatırım maliyetlerini öğrenmek
B) Kurumun hedef kitlesinin kullandığı sosyal platformları belirlemek
C) Platformları kullanan sosyal medya fenomenlerini bulmak
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D) Platformları kullanan rakiplerden görüş almak
E) Platformdaki yasal boşlukları tespit etmek
9. Aşağıdakilerde hangisi Sosyal CRM’in sosyal medya takibi yapan ekiplere sağladığı
avantajlardan birisi değildir?
A) Daha etkili tüketici profilleri oluşturmak
B) Hizmeti ve desteği doğrudan yönetmek
C) Pazarlamada daha iyi hedefleme yapılabilmesi
D) Oluşabilecek krizlerin engellenmesi
E) Tüketicilere yardım edilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM yazılım seçimini etkileyen faktörler arasında yer
almaz?
A) Yazılımın güncellenme sıklığı
B) Yazılımın adres yönetimi ve tüketici etkileşim yönetiminin bulunması
C) Yazılımın fonksiyonelliği
D) Yazılımın çok sayıda müşteri yönetimine imkan vermesi
E) Mobil uyumluluk
YANITLAR
1-D 2-C 3-C 4- E 5-C 6-A 7-B 8-B 9-D 10-A
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10. SOSYAL CRM ARAÇ ve YAZILIMLARI

199

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1 Sosyal CRM Süreci
10.2. Sosyal CRM Araçları
10.3. Sosyal CRM Yazılımları

200

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bir yazılım dendiğinde aklınıza hangi özellikler geliyor?
2- Bir markada görev alsanız, müşterinizi daha yakından tanıyacak bir yazılımdan neler
beklerdiniz?
3- Süreç kavramı, sizin için ne ifade etmektedir? Süreç kavramına nasıl
yaklaşılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sosyal
Süreci

Sosyal
Araçları Sosyal
Yazılımları

CRM

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Sosyal
CRM
Literatürde yer alan
sürecini farklılık analizi bilgilerden
yöntemi ile öğrenmek
faydalanılacaktır.

CRM
Sosyal
CRM
Literatürde yer alan
CRM araçları ve yazılımlarını bilgilerden
öğrenmek
faydalanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal CRM Araçları,



Sosyal CRM Yazılımları,



Farklılık Analizi
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Giriş
Dersimizin 10. Haftası kapsamında; Sosyal CRM süreci ve farklılık analizi ele
alınacaktır. Sosyal CRM yazılım ve araçları detaylı olarak işlenecektir.
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10.SOSYAL CRM ARAÇ ve YAZILIMLARI
10.1. Sosyal CRM Süreci
Göle bir taş attığınızı ve bu atılan taşın göle düştüğü noktadan itibaren iç içe halkalar
çıkardığını gözünüzün önüne getirin. Bu halkaları isimlendirirsek, (Kırım; S:144)
1.

İlk Halka: İlişki-Bazlı Pazarlama Stratejisi

2.

İkinci Halka: İşlevsel (Fonksiyonel) Rollerin Yeniden Tanımlanması

3.

Üçünçü Halka: İş Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması

4.

Destekleyici Teknolojiyi Seçmek ve Uygulamaya Almak.

Şekil 12 Sosyal CRM Süreci
Burada da görüldüğü gibi işe öncelikle İlişki- Bazlı Pazarlama ya da daha genel olarak
“şirket” stratejisi oluşturarak başlamak gerekiyor. Önce teknolojiyi satın alıp sonra stratejiyi ve
süreçleri buna uydurmaya çalışmak yatkın olarak başvurulan bir yol. Unutulmaması gereken
temel ilke şudur: CRM uygulamasında faturalarını kim ödüyorsa, ona öncelik verin, işe ondan
başlayın. Yani müşteriden ve müşteri ile ilişkilerden. CRM, “ilişkiler yönetimi” amaçlıdır. O
nedenle de öncelikle “müşteri ile ilişkiler” noktasından başlanması gerekir. (Kırım; S:144-145)
Burada yapılması gereken ilk şey, müşteri ile ilişkileri maksimize edebilecek bir
kurumsal strateji üzerinde çalışmak. Bunun için bir CRM takımı kurarak işe başlayabilirsiniz.
CRM tamamen ve tamamen bir takım oyunudur. Yalnızca tepe yönetim düzeyi içinde gezinen
“danışmanlarla” bu iş olmaz. Zaten CRM müşteri ile temas noktasında işler, tepe yönetim
düzeyinde değil. O nedenle müşteri ilişkilerini yöneten kimseler olmadan, ya da onların
katkılarını almadan başlanan bir CRM projesi başarısızlığa mahkumdur. Bir CRM takımıyla işi
yürütmeyi hedefleyin. Bu takımın temel rolleri şunlar olmalı: müşteri merkezli stratejileri
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araştırmak, etkinlik planlaması, süreçlerin yeniden tasarlanması, teknoloji seçimi ve
geliştirilmesi ve bu işi azimle sürdürme. (Kırım; S:145)
CRM takımının kimlerden oluşması gerektiği konusundaki en kritik isim ise en üst
düzeyde (CEO düzeyi) birinin takımda oluşudur. CRM takımında mutlak en üst düzeyde bir
katılımcının bulması başarıyı sağlamada çok önemli bir unsur olduğu biliniyor.
Bu “sponsor” mümkün olan her yerde CRM projesini destekleyici konuşmalar yapmalı
ve bu ise yürekten inanmalıdır. Takımın etkin çalışması için ise, hem bu farklı birimlerden
kişilerin olması, ama hem de mümkünse sekiz kişiyi geçmemesi önemlidir. Ayrıca bir de takım
liderinin bulunması etkinlik açısından çok yararlıdır. Tüm takım üyelerinin “takım çalışması”
eğitimi almış olmalarının da faydası oldukça fazladır. (Kırım; S: 146)
Takımı kurduk diyelim. Şimdi yapılması gereken ilk iş ciddi bir “Farklılık Analizi” yani
neredeyiz ne olabiliriz ve arada ne fark var. Ardından da bu farkı kapatmak için neler
yapabiliriz. (Kırım; S:146)
Farklılık Analizinde amaç, mevcut iş dizaynımız ile müşteri etkileşimini maksimize
edebilecek iş diazynı arasındaki farkı ortaya çıkarmaktır. Don Peppers, farklılık analizinde şu
aşamaları ele almak gerektiğini öneriyor: (Kırım; S:146)
a)

Süreçler

İşletmenin mevcut iş süreçleri dışarıdan içeriye doğru tasarlanıp tasarlanmadığının
bilinmesi gereklidir. Yani müşterinin ihtiyaçlarını öğrenmeye ve ilişki geliştirmeye süreçler
uygun
mudur?
Sorusunun
cevabı
aranmalıdır.
(http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/)
b)

Bilgi Stratejisi

Müşterilerden elde edilen bilgilerin (tüm bilgilerin) gerektiği gibi rekabette öne
geçirecek şekilde kullanılıp kullanılamadığının bilinmesi gerekir. İşletmenin her departmanında
farklı bilgiler olabilir. Örneğin; muhasebe servisinde müşterinin kredi kartı ile ödeme yaptığı
bilgisi olabilir fakat bu bilgi satış elemanı tarafından bilinmeyebilir. Şu sorunun cevabı
aranmalıdır: (http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/)

Bir müşteri ile oluşan kümülatif deneyim sürecinde elde edilen bilgileri rekabet
silahı olarak kullanabiliyor muyuz?
c)

Müşteri İlişkileri

İşletmenin müşterileriyle uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurabilmesi için gerekli bilgi,
aktivite ve süreçleri kapsamaktadır. Bu ilişkilere kurum çalışanlarının hazır olması gereklidir.
Şu soruların yanıtları aranmalıdır: (http://danismend.com/kategori/altkategori/musteriiliskileri-yonetimi/)


Müşterileri değerlendirmek için bir sistem mevcut mu?
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Müşterinin deneyimlerini anlama ve iyileştirme süreçleri mevcut mu?



Müşteri beklentilerini ve reaksiyonlarını ölçme ve yanıtlama sistemi var mı?


Müşteri davranış trendlerini anlamaya ve tahmin etmeye yönelik sistem ve
süreçler mevcut mu?
d)

Kurumsal Kimlik

CRM uygulamasının başarı kazanabilmesi için çalışanların müşteri merkezli davranışa
sahip olması ve değişimlere açık olması gereklidir. Bu konuda aşağıdaki soruların cevapları
aranmalıdır: (http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/)


Ödül sistemleri müşteri merkezli davranışa bağlı mı?



Çalışanların müşteri yararına karar ve insiyatif alma yetkileri var mı?



İşletmenin itici gücü müşteri mi?

e)

Ürünler ve Hizmetler

CRM, müşteriler ile sürekli öğrenen ilişkiler kurmak ve bu ilişkiler çerçevesinde
müşteriler için “butik”, kişiye özel, üretim yapmaktır (mass customization). Üretilen mal ve
hizmetler birtakım bileşenlerine ayrılmalıdır. Temel ürün veya hizmet üzerine eklenecek başka
ürünler, hizmetler ile sağlanabilir. Müşterilerden toplanan bilgilerle farklı modüller
oluşturulabilir. Bu modüller farklı kombinasyonlarda bir araya getirilerek birçok değişik ürün
elde edilebilir. Ne kadar çok modül oluşturulursa o kadar farklı ürün üretmek mümkündür. Bu
konunun en güçlü örneği Levi Strauss ‘dur. Firma,1994 yılında, hedef kitlesini zor beğenen,
çok deneyen kadınların oluşturduğu, Personel Pair Program adında bir pazarlama faaliyetine
başlamıştır. Levi’s terzi usulü kot pantolon sunarsa, hedef kitlesinin bu pantolon için ek bir fiyat
ödeyeceğini ve pantolonu alabilmek için birkaç hafta bekleyebileceklerini saptamıştır. Program
sayesinde 1997 yılında firmanın kadın pantolonu satışları %25’i bu şekilde yapılır hale
gelmiştir. 1998 ‘de Levi’s bu programı kaldırıp yerine Orginal Spin adlı programı geliştirmiştir.
Program ile hem kadın hem de erkek kot pantolonlarını terzi usulü yapmaya başlamıştır.
(http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/)
Levi’s ın yaptığı ilk olarak müşterilerinin ölçülerini toplamış, sonra bu ölçülerle pek çok
kot pantolon kombinasyonu hazırlamıştır. Temel olarak rahat, klasik ve düşük belli olmak üzere
üç stili vardır. Bu türlü bir üretimin Levi’s a sağladığı avantajlar da fazladır. Stok riski yoktur,
sezon
sonunda
üretilen
tüm
kot
pantolonlar
satılmış
olur.
(http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/)
Konuyla
ilgili
cevaplanması
gerekli
sorular
(http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/)


aşağıdadır:

Ürün ve hizmetleri müşteri ihtiyaçları çerçevesinde geliştiriyor musunuz?
207



Kişisel ve kişiselleştirilmiş pazarlama programları geliştiriyor musunuz?

f)

Dış Odaklılık

Dış odaklılıkla anlatılmak istenen rakiplerin konuyla ilgili durumudur. Şu soru
cevaplanmalıdır: (http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileri-yonetimi/)

Rakiplerinizin
yakından izliyorsunuz?
g)

müşteri

merkezliliklerini

ne

dereceye

kadar

Teknoloji

Teknoloji seçilirken ve uygulanırken tamamen müşteriler göze alınmalıdır. Aşağıdaki
soruların cevapları aranmalıdır: (http://danismend.com/kategori/altkategori/musteri-iliskileriyonetimi/)


Teknolojiyi seçerken ve uygularken müşteriyi ne kadar dikkate alıyor sunuz?



Teknoloji seçiminde iletişim teknolojileri (IT) birimi mi karar veriyor?



Müşteri temas noktasından katılım oluyor mu?

10.2. Sosyal CRM Araçları
Müşteri ilişkilerinde sosyal mecraların kullanımının artması diğer tüm yazılımların bu
ihtiyaçlara entegre çözümler geliştirmesine neden olduğu gibi CRM (Müşteri İlişkileri
Yönetimi) yazılımlarında da yeni bir kavram ortaya çıkarmış durumda. “Sosyal CRM”
Geleneksel CRM yazılımı araçlarının sosyal ağlarla (Facebook, Twitter ve Linked in vb.)
birleşmesinden doğan bir kavramdır. Sosyal CRM sadece müşteri ile temas ve iletişim
noktasında kullanılmamaktadır. Müşteri ve potansiyel müşterilerin beğeni, zevk ve
alışkanlıkları
ile
ilgili
şirketlere
ayrıntılı
bir
perspektif
sunmaktadır.
(http://www.crmnedir.com/?p=1198)

10.2.1. Sosyal Ağlar
Sosyal ağlar, internet kullanıcılarının kendilerine ait bir profil oluşturup ağa katılarak
diğer kullanıcılarla iletişime geçtikleri, paylaşımda bulundukları etkileşime olanak sağlayan
platformlardır. Kullanım amaçlarına göre farklı sosyal ağ uygulamaları mevcuttur. Facebook,
Google +, Myspace gibi sosyal ağlar sosyalleşme olanaklı iken Linkedin, Xing gibi sosyal ağlar
ise iş yaşamı ve kariyer odaklıdır. Bu ağların yanı sıra müzik odaklı, hobi odaklı, eğitim odaklı
vb. sosyal ağlar da mevcuttur. İnternet kullanıcıları, sosyal ağlarda yer alarak, kendilerini
yansıtan kişisel profillerini oluşturabilmekte ve ilgi alanlarına göre gruplara katılabilmekte ve
diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmektedir. (Mavnacıoğlu; S:54)
Godin’e göre sosyal ağlar, güçlendikçe tüketicilerin birbirleri üzerindeki etkisi daha da
yoğunlaşacaktır. Tüketiciler, sadece yaşantıları hakkında birbirini bilgilendirmekle
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kalmayacak, kitleleri bir araya getirecek, beklentilerinin karşılanması için kurumlara yönelik
baskı oluşturacaklardır. Kurumlar, sosyal ağlarda sadece gözlemci olmamalı, hedef kitlelerinin
yer aldığı tüm sosyal ağlarda yer almalıdır. (Mavnacıoğlu; S:55)
Sosyal ağlar ve sanal topluluklar, kurumlara şu tür yararlar sağlamaktadır:


Tüketici tatminini sağlamak,



Tüketicilerin uzman kişilerle bağlantı kurmasını sağlamak,



Çalışanlara kurum içinde uzman kişileri bulma yetkisi vermek,



Kurum içinde gerçek iletişim yollarını planlamak ve anlamak,



Ağ sistemi aracılığıyla çevrimiçi konferans düzenlemek,



RSS gibi kullanıcının talebine bağlı paylaşım sistemi kurmak,



Hizmetleri kişiselleştirmek.

Sosyal ağlarda oluşturulan profil sayfaları bizler hakkında çok zengin içerikleri
bünyesinden barındırmaktadır. Hangi müziklerden hoşlandığımız, hangi filmleri izlediğimiz,
hobilerimizin ne olduğu, yaptığımız geziler, fotoğraflarımız, düşüncelerimiz, ilişki
kurduğumuz kişilerin kimler olduğu, ne yediğimiz, hangi mekanlara gittiğimiz, hangi markalara
sempati duyduğumuz vb. birçok alanda bilgiyi içeren profiller hazırlıyoruz. Şirketler için hayati
öneme sahip olan bu tüketici bilgileri sosyal ağlar aracılığı teşhir olmaktadır. Müşteri ilişkileri
yönetimi de bu sebeple tüketicinin kendisini en fazla teşhir ettiği ortam olan sosyal ağlara taşıdı.
Facebook
Sosyal ağlar içerisinde en yaygın olarak kullanılan servis Facebook’tur. Facebook,
bünyesinde video, müzik ve fotoğraf paylaşımı, anında mesajlaşma, görüntülü sohbet, detaylı
arama özellikleri, arkadaşlarının profillerinin takip edilmesi, hızlı güncelleme olanakları, oyun
oynama özelliği, o an ne yapıldığını belirtilebilmesi, çeşitli grupların açılabilmesi ve çeşitli
uygulamaların kullanılabilmesi gibi özellikler sayesinde dünyanın en popüler sosyal ağı
konumundadır. (Mavnacıoğlu; S:57)
Facebook’un sahip olduğu kullanıcı sayısı çeşitli özellikleri ve uygulamaları bünyesinde
barındırması nedeniyle kurumlar, özellikle Facebook’ta yer alarak hedef kitleleriyle ve
müşterileriyle iletişim kurmak istemektedirler. Kurumların bu ağı en verimli şekilde kullanmak
ve hedef kitlelerine bu kanaldan da ulaşmak amacıyla çeşitli uygulamalar geliştirdiği
görünmektedir. Kurumlar, başta Facebook olmak üzere diğer sosyal medya platformlarındaki
uygulamalarını tanıtmak ve hedef kitlelerinin bu platformlara katılımını sağlamak amacıyla
geleneksel mecralardan da faydalanmaktadırlar. Kurumların sosyal medya platformlarındaki
faaliyetleriyle ilgili reklamlar, geleneksel mecralarda yer almaktadır. (Mavnacıoğlu; S:57-58)
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Socialbakers kurucusu Jan Rezab, kurumların Facebook kullanımında dikkat etmesi
gereken faktörleri şu şekilde sıralamıştır: (Mavnacıoğlu; S:58-59)

Kampanya ve iletişim sürecini yönetecek ve içeriği oluşturacak ekibin
oluşturulması,


Kullanıcılar, takipler ve hayranlar ile iletişim kurulması,


Sosyal medya platformlarının kullanımı üzerine kısa dönemli ve uzun dönemli
planlama yapılması,

Facebook üzerinden gerçekleştirilecek kampanyaların içeriğini zenginleştirmek
amacıyla iş ortakları ile anlaşmalar yapılması,

yapılması.

Başarı durumunu görmek ve süreci daha iyi hale geitrmek amacıyla ölçümleme

Türkiye’deki kurumların Facebook kullanımı incelendiğinde kurumların ve markaların
yoğun bir şekilde Facebook’u kullandıkları görülmektedir. Socialbakers verilerine göre en fazla
hayran sayısına sahip ilk beş marka sırasıyla şunlardır: Volkswagen Türkiye, Turkcell, Avea,
Bukombin.com ve Sefamerve’dir. (Mavnacıoğlu; S:59)
Philips, Eti, Eczacıbaşı, İpragaz gibi kurumlar Facebook sayfaları üzerinden
uygulamalar ve yarışmalar gerçekleştirmektedirler.
Facebook’ta takipçilere yönelik yarışma düzenlemek, kurumlara şu yararları
sağlamaktadır. (Mavnacıoğlu; S:59-60)


Marka bilinirliği artar,



Marka adına “sosyal” bir topluluk oluşturulabilir,



Farkındalık oluşturularak topluluk, potansiyel müşteri kitlesine dönüştürülebilir.


Hizmetler ve ürünler, bu uygulamalar üzerinden duyurulabilir ve uygulamaları
yükleyen üyelere kolayca ulaşabilir.


Hedef kitle ile ilgili demografik bilgilere ve güncel iletişim bilgilerine erişilebilir.



Web sitesine ya da Facebook sayfasına trafik yönlendirilebilir.

Sosyal Medya Ajansı Syncapse’nin bulgularına göre Facebook’ta kurumların hayranı
olan kullanıcıların kuruma kattığı değer altı kriter altında incelenebilir. (Mavnacıoğlu; S:61)


Ürün Harcaması

Hayran olanların kurumun ürünlerine yönelik harcama yapma oranı.
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Bağlılık

Hayranlar ile marka arasındaki bağlılık oranı.


Tavsiye Etme Eğilimi

Hayranların, çevrelerine kurumu tavsiye etmesi.


Marka ile İlişkisi

Marka ile hayranlar arasında ilişki ve hayranların markaya verdiği önem.


Medya Değeri

Facebook üzerinden elde edilen medya değeri.


Kazanç Maliyeti

Başkalarını hayran olmaya teşvik etmek ve mevcut hayranlık durumunu devam
ettirmek.
Sosyal medya istatistikleri alanında hizmet veren Socialbakers’in kurucusu Jan Rezab,
Facebook üzerinde başarılı kampanyalar gerçekleştirebilmesi için, kurumlar tarafından
ölçülmesi gereken önemli noktaların şunlar olduğunu belirtmektedir: (Mavnacıoğlu; S:62)


Kurumun hayranlarının kimler olduğu,



Kullanıcının kurumun gönderileriyle etkileşim oranı,



Topluluğun beğeni ve beklentilerine yönelik etkileşimin ölçümlenmesi,



Rakiplerin sosyal medya faaliyetlerinin takip edilmesi.

Linkedin
Linkedin, iş ve kariyer odaklı bir sosyal ağ platformudur. Linkedin’de profesyonel iş
yaşamına ve kariyer geliştirmeye yönelik paylaşımlar yer almaktadır. Bireyler, oluşturdukları
profillerde özgeçmişlerini, iş deneyimlerini ve kariyer hedeflerini paylaşmaktadırlar.
(Mavnacıoğlu; S:63)
Kurumlar, Linkedin kurum profili oluşturarak, kurum çalışanları, potansiyel çalışanlar
ve müşteriler ile iletişime geçebilmektedirler. Kurum profilinde; kurumların sunduğu kariyer
imkanları, kurumla ilgili gelişmeler, kurumun gerçekleştirdiği etkinlikler gibi bilgiler
paylaşılmaktadır. (Mavnacıoğlu; S:63)
Özellikle B2B alanında hizmet veren kurumlar için Linkedin çok uygun bir platformdur.
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10.3. Sosyal CRM Yazılımları
Bir Sosyal CRM yazılımı
(http://www.looknewmedia.net/1323-2)

seçerken

şu

noktalara



Yazılımın adres yönetimi



Tüketici etkileşim yönetimi



Fonksiyonelliği



Birden fazla müşteri yönetimine imkan vermesi



Sektöre özel olması



Mobil uyumluluk sağlaması

Yazılım
firmaları,
kendilerini
şu
şekilde
(http://www.uzaktancrmegitimi.com/1101/sosyal-crm-yazilimlari)


İşlevler,



Analitik,



Kullanım kolaylığı



Profesyonel servisle sağlanan üstün tecrübe.

dikkat

edilmelidir:

ayrıştırabilirler:

Yazılım seçiminde diğer farklılaştırıcı etmenler ise şunlardır:


Açık sosyal ağlar ve özel toplulukların ikisinde de sorunsuz çalışabilmesi,



Geleneksel ve işlevsel CRM uygulamaları ile entegrasyon yeteneği,



Yatırımın geri dönüşü (ROI),

Uygulamayı kullanmak ve yaymak için, global sistem geliştiricilerle, dijital veya
interaktif
ajanslarla,
danışmanlarla iş
ortaklıkları.
(http://www.uzaktancrmegitimi.com/1101/sosyal-crm-yazilimlari)
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Uygulamalar;
1.
Öğrenciler, sosyal CRM yazılımlarının demolarını kullanarak sosyal CRM deneyimi
yaşayabilirler.
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Uygulama Soruları;
1.Kullandığınız sosyal CRM yazılımlarında hangi noktalar dikkatinizi çekti, belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 10. Haftası kapsamında; Sosyal CRM süreci ve farklılık analizi ele
alınmıştır. Farklılık analizi süreci, adımlarıyla birlikte ortaya konmuştur. Sosyal CRM yazılım
ve araçları detaylı olarak işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
B2B alanında çalışan bir firma, sosyal CRM faaliyeti gerçekleştirmek isterse
öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?
A) Twitter
B)

Facebook

C)

Linkedin

D)

Periscope

E)

Instagram

2.
Aşağıdakilerden hangisi Socialbakers’ın ölçümleme yaptığı sosyal platformlardan
birisi değildir?
A)

Facebook

B)

Instagram

C)

Google +

D)

Twitter

E)

Youtube

3.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal CRM yazılımı kullanılırken dikkat edilmesi
gereken noktalardan biri değildir?
A) Rakiplerin kullandıkları yöntemlerin kullanılması
B) Kişisel verilerin gizliliğinin korunması
C)Yazılımın sosyal medya platformları ile senkronize edilmesi
D) Sosyal CRM stratejisi doğrultusunda hareket edilmesi
E) Yazılım çıktılarının doğru bir şekilde yorumlanması
4. Aşağıdakilerden hangisi CRM projesinde kullanılacak teknolojiyi seçerken sorulması
gereken sorulardan biridir?
A) İş dünyasından teknoloji tavsiyesi alınıyor mu?
B) Teknoloji seçimine iletişim teknolojileri birimi (IT) karar veriyor mu?
C) Rakip çalışanlardan bilgi alınıyor mu?
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D) Aracı firmalar ile bilgi alışverişi yapılıyor mu?
E) Uygun fiyatlı teknolojilere nasıl ulaşılır?
5. Aşağıdakilerden hangisi bir Sosyal CRM yazılımını farklılaştıran etmenlerden biri
değildir?
A)

Açık sosyal ağlar ve özel toplulukların ikisinde de sorunsuz çalışabilmesi

B)

Geleneksel ve işlevsel CRM uygulamaları ile entegrasyon yeteneği

C)

Yatırımın geri dönüşü (ROI)

D)

Yazılımın hazırlığında çalışan mühendis sayısı

E)

Kullanım kolaylığı

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların kurumlara sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A) Tüketici tatmininin sağlamak
B) Rakiplerin imajına zarar vermek
C) Hizmetleri kişiselleştirmek
D) Tüketicilerin uzman kişilerle bağlantı kurmasını sağlamak
E) RSS gibi kullanıcının talebine bağlı paylaşım sistemi kurmak
7. Farklılık analizi aşamaları arasında yer alan dış odaklılık aşaması
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Çalışanlar
B) Tedarikçiler
C) Denetçiler
D) Bayiler
E) Rakipler
8. “_________,mevcut iş dizaynı ile müşteri etkileşimini maksimize edebilecek iş
dizaynı arasındaki farkı ortaya koyar” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Farklılık Analizi
B) SWOT Analizi
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C) PEST Analizi
D) Süreç Analizi
E) Kurum Analizi
9. CRM projesine başlarken ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A) İşlevsel rollerin yeniden tanımlanması
B) İş süreçlerinin yeniden tasarlanması
C) Proje maliyetinin ortaya konması
D) Destekleyici teknolojinin seçilmesi ve uygulanması
E) İlişki bazlı pazarlama stratejisinin hazırlanması
10. Aşağıdakilerden hangisi farklılık analizinin aşamalarından biri değildir?
A) Müşteri ilişkileri
B) Ürünler ve hizmetler
C) Süreçler
D) Yatırımcı ilişkileri
E) Bilgi stratejisi
YANITLAR
1- C 2- B 3-A 4-B 5- D 6-B 7-E 8-A 9-E 10-D
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11. SOSYAL CRM’DE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

219

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Müşteri Tatmini Kavramı
11.2. Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti
11.3. Müşteri Sadakati
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Memnun kaldığınız markalara karşı nasıl tepki veriyorsunuz aynı şekilde memnun
kalmadığınız markalara nasıl tepki veriyorsunuz?
2.
Sizin için kaliteli hizmet ne demektir, hangi unsurlar sizin için kaliteyi
çağrıştırmaktadır?
3.

Bir markayı tercih ederken ayırdığınız bütçeyi hangi faktörler etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Müşteri
Kavramı

Tatmini

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Müşteri
tatmini
Literatürde yer alan
kavramı öğrenilecektir.
bilgilerden
faydalanılacaktır.

Hizmet Kalitesi ve
Hizmet kalitesi ve
Literatürde yer alan
Müşteri Memnuniyeti
müşteri
memnuniyeti bilgilerden
öğrenilecektir.
faydalanılacaktır.
Müşteri Sadakati
Müşteri sadakati
açıklanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Müşteri Tatmini,



Müşteri Sadakati,



Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti
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Giriş
Dersimizin 11. Haftası kapsamında; Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakati, Hizmet
Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti kavramları detaylı olarak ele alınacaktır. Bu kavramların
Sosyal CRM’de taşıdığı önem ortaya konacaktır.
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11. SOSYAL CRM’DE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
11.1. Müşteri Tatmini Kavramı
Kitle üretim ve birçok aracı ile malların ve hizmetlerin pazarlanmaya çalışılması
müşterilere birçok yerde ulaşma gereksinimini beraberinde getirmiştir. Kitle dağıtımı ve
pazarlaması aynı zamanda müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik malların ve hizmetlerin
geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Kitle dağıtım ve pazarlamanın yararlarına rağmen üreticiler
müşterilere uzak durmuşlar ve müşteri tatmini sorumluluğunu satıcılara ve dağıtımcılara
bırakılmıştır. Ancak günümüzde “müşteri her zaman haklıdır” felsefesi, müşteri tatmini
kavramına dayanmakta ve işletme faaliyetlerinin kalbini oluşturmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon;
S:8)
Müşteri tatmini sübjektif bir kavram olduğundan, bu konuda tanım birliğine varıldığı
söylenemez. Bir tanıma göre müşteri tatmini; mal veya hizmetlere ilişkin sübjektif beklentiler
ile mal veya hizmetlerin sağladığı gerçek fayda arasındaki uyum, denk düşme olarak
tanımlanmaktadır. Buna benzer bir şekilde müşteri tatmini; satın alınan ürünün, müşterilerin
beklentilerine uyması ya da beklentilerinin üstünde bir performans göstermesidir. (Aktepe, Baş,
Tolon; S:8)
Müşteri tatmini, bir müşterinin ürün veya hizmet satın alma davranışının sonucu olarak
yaşamış olduğu duygusal durum olarak tanımlanır. (Çetin; S:9)
Başka bir tanıma göre; müşteri tatmini, müşterilerin kullandıkları ürün veya hizmetlerin
özellikleri hakkındaki yargılarıdır, müşterilerin tepkileridir. (Çetin; S:9)
Müşteri tatmini, işletmeler için kısa dönemli başarı ile uzun dönemli büyüme fırsatları
arasındaki bir bağlantıdır. Müşteri tatmini: (Çetin; S:10)


Artan pazar payı ve artan kârlılık için stratejik bir araçtır.



Üst yönetimin bağlılığı ile başlar.



Bütün organizasyonu kapsar.



Müşteri tatmini ölçülebilir, izlenebilir.

Tatmin olmuş müşteri davranışları aşağıdaki gibidir. Bunlar: (Çetin; S:10)


Ürün ve hizmetleri tekrar satın alacaktır.



Ürün ve hizmetleri diğerlerine tavsiye edecektir.



Tatmin olmuş müşteri daha fazla ödeme yapmak için istekli olacaktır.
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Her bir tatmin olmuş müşteri hizmet hakkında en az 5 insana haber verecektir.



Böylece, olumlu, ağızdan ağıza iletişim yaratacaktır.



Tatmin olmuş müşteriyi elde tutmanın maliyeti %20 daha düşüktür.

Tatmin, Türkçe sözlükte “istenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül
doygunluğuna erme, doyum” olarak tanımlanmaktadır. Müşterinin, alışveriş sonrası tatmin
olup olmaması ise, işletmenin sunduğu somut önerilerin, şahsi beklentileriyle kıyaslanmasına
bağlıdır. Tüketici tatmini konusunda yapılan çalışmalarda daha çok satın alınan mal/hizmet
performansının tüketicinin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı araştırılmış, ölçülmeye
çalışılmıştır. (Budak; S:12)
Müşteri tatmininde, ürün ve hizmet kalitesini belirlemede sekiz nokta önem
kazanmaktadır. (Budak; S:12)
1.
Performans: Ürünün ilk sırada yer alan özelliklerinin ve kalitesinin tatmin
ediciliğidir.
2.

Özellikler: Ürünün temel çalışma özelliklerini tamamlayan ikincil özellikleridir.

3.
Güvenilirlik: Ürünün belirli bir zaman aralığında bozulma ya da iyi çalışmaması
olasılığıdır.
4.
Uygunluk: Ürünün tasarımının ve çalışmasının önceden belirlenmiş şartlara ya
da kullanıcıların beklentilerine uygunluğudur.
5.
Dayanıklılık: Ürünün fiziksel olarak bozulma olmadan ya da modası geçmeden
önce ne kadar kullanıldığıdır.
6.
Hizmet Alabilme: Bir ürünün onarımında gösterilen sürat, nezaket, uzmanlık ve
kolaylıktır.
7.
Estetik: Ürünün görünümü ile ilgili olarak kişisel değerlendirmenin subjektif
unsurlarıdır.
8.

Algılanan Kalite: İşletmenin genel imajı ve ünüdür.

Müşteri sadakatinin sağlanması; müşteri isteklerini karşılayan hizmetin verilerek
ilişkinin sürekli tutulması, toplam müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin satış
öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçlarının karşılanarak memnun edilmesi ile mümkündür. Müşteri
memnuniyeti müşteri sadakatinin temel sonucu olduğundan, işletmelerin sadık müşterilerinden
tekrarlı satın alması, daha yüksek bedel ödeme isteği, pozitif tavsiye ve daha az davranış
değiştirme eğilimli olmalarından dolayı işletmelerin karlılıkları artacaktır. Müşterilere
sağlanacak hizmetin hedef kitlesine uygun olması; müşteri memnuniyeti ve mevcut
müşterilerde müşteri sadakati sağlayarak işletmenin başarısını artırmaktadır. (Akın; S:6)
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Müşteri memnuniyeti, mal ya da hizmet tüketimi boyunca, müşteri ihtiyaç, istek ve
beklentilerinin bir sonraki mal veya hizmet talebini ve mal veya hizmete bağlılığını etkileyen
karşılanma derecesidir (Akın; S:7)
Müşteri memnuniyeti genel olarak iki ana biçimde tanımlanmıştır (Akın; S:7)

Müşteri memnuniyeti bir “sonuçtur”: Memnuniyetin tüketim deneyimlerinden
kaynaklanan nihai bir durum olduğuna inanılır. Mal ve/veya hizmeti satın alan üzerinde belirli
mal ya da hizmetin yarattığı etkiler ile birlikte yaşanılan deneyimlere verilen duygusal
tepkilerin müşteri üzerinde bıraktığı etkilerdir.

Müşteri memnuniyeti bir “süreçtir”: Memnuniyet düzeyine katkıda bulunan
düşünceler, değerlendirmeler ve psikolojik süreçler üzerinde durulmuştur. Tercih edilen
seçeneğin o seçeneklerle ilgili önceden sahip olunan inançlarla uyum içinde olması ya da
tüketicinin satın alma eyleminden önceki beklentileri ile satın alma gerçekleştikten sonra
ürünün kişiye sağladığı yarar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesine ilişkin tepkisidir.

11.2 Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi iki kavram olarak birbirleriyle ilişkilidir.
Bununla beraber, bu iki kavram arasındaki ilişkiler açık değildir. Bazıları, müşteri
memnuniyetinin hizmet kalitesinin algılanmasını esas alırken, bazıları da hizmet kalitesinin
müşteri memnuniyetini etkilediğine inanır. Burada da bu iki kavramın açıklamasına
çalışılmıştır. (Korkmaz; S:15)
En geniş anlamıyla hizmet kalitesi, müşteri beklentilerini karşılamak için üstün ya da
mükemmel hizmetin verilmesidir. Hizmet kalitesi, hizmetleri farklılaştırmak ve rekabet
avantajı elde etmek için gerekli bir ana faktör olarak kabul edilmektedir. Hizmet kalitesini, bir
kuruluşun müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da geçebilme yeteneği olarak belirtmek de
mümkündür. Burada önemli olan konu, kalitenin müşteri tarafından algılanan kalite olmasıdır.
(Korkmaz; S:16)
Hizmet kalitesi, verilen hizmetin tüketici beklentilerini tatmin düzeyinin bir ölçüsü
olarak değerlendirilir. Bir diğer ifadeyle, hizmet kalitesi verilen hizmet seviyesinin müşteri
beklentileri ile ne kadar iyi eşleştiğinin ölçüsü ya da tüketici beklentilerine uygunluk şeklinde
tanımlanabilir. Sonuç olarak kaliteli hizmet, müşteri beklentileri ile uyumlu hizmet anlamına
gelir. (Korkmaz; S:16)
Sosyal CRM uygulayan şirketler açısından hizmet kalitesi önemli bir unsurdur.
Müşterileri ile sosyal medya ortamında iletişime geçen, onların şikayetlerini dinleyen,
problemlerine çözüm bulmaya çalışan bir firmanın günümüz rekabet ortamında bir adım öne
geçeceği çok açıktır. Bilgi yayılma hızının çok yüksek olduğu bir ortam olan sosyal medyada
bir müşterinin memnun edilmesi yapılan paylaşımlar neticesinde onlarca potansiyel müşterinin
sempatisinin kazanılmasını sağlayabilir. Bu memnuniyeti sağlamanın en önemli unsurlarından
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birisi her alanda olduğu gibi sunulan hizmetin kaliteli olmasıdır (Karadeniz ve Gözüyukarı,
S.244).
Parasuraman ve diğerleri (1988) ise, hizmetlerle ilgili çalışmalarında hizmet kalitesinin
bileşenlerini ele alırlar. Somut özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven, duyarlılık başlıkları
altında SERVQUAL modelini oluşturmuşlardır. Bileşenler şu şekilde açıklanmaktadır:






Somut Özellikler (Tangibles): Fiziksel olanaklar, araç/gereç ve personelin görünüşü.
Güvenirlilik (Reliability): Vaadedilen hizmetin güvenilir ve tam bir şekilde
sağlanması,
Heveslilik (Responsiveness): Müşterilere yardım etmek konusunda hevesli olmak ve
hızlı hizmet sağlamak,
Güven (Assurance): Personelin bilgili ve nazik olması ve müşterilerde güven
duygusu uyandırabilmeleri,
Duyarlılık (Empathy): İlgilenmek ve firmaya kişiselleştirilmiş ihtimam (Parasuraman
ve diğerleri, S:23).

Hizmet kalitesi olgusuna geniş bir bakış açısı getirip kavramsal bir hizmet kalitesi
modeli geliştiren Parasuraman, Zeithaml ve Berry 'e göre algılanan hizmet kalitesi, müşterilerin
hizmetten beklentileri ile hizmet sunumu sırasında, hizmetin performansına yönelik oluşan
algılarının yönünün bir sonucudur. Müşterilerin hizmetten beklentileri ile hizmete yönelik
algılarının karşılaştırılması esasına dayanan bu yaklaşıma göre, beklenen hizmet, algılanan
hizmetten büyük olursa algılanan kalite tatmin edici olmaktan daha düşük olacaktır. Beklenen
hizmetin, algılanan hizmete eşit olması durumunda ise algılanan kalite tatmin edici olacaktır.
Müşteriler tarafından algılanan kalitenin ideal kalite olarak kabul edilmesi için ise; beklenen
hizmetin algılanan hizmetten küçük olması gerekmektedir. (Korkmaz; S:17)
Hizmet Kalitesinin Boyutları
Hizmet kalitesi objektif ve subjektif ölçütler olmak üzere iki boyutta ele alınır.
a)

Objektif Ölçütler

Veri toplandığı zaman kolayca analiz edilebilirler. Buna göre objektif ölçütler şunlardır:
(Helvacıoğlu; S:17-18)


Yapılan hata sayısı (adet)



Yapılan hataların oranı (yüzde)



Müşteri şikayetlerinin sayısı (adet)



Müşterinin bir hizmet için bekleme süresi (dakika-saat)



Hizmetin verilmesinde yapılan gecikme süresi (dakika-saat)



Kaybedilen müşteri sayısı (kişi)
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Boşa geçen zaman (dakika-saat)



Müşteri hizmetleri sayısı (kişi)



Müşteriye sunulan ürün çeşidi (adet)

Subjektif Ölçütler
Kişiden kişiye değişen, rakamlarla ifade edilemeyen ölçütlerdir. Objektif ölçütlere
nazaran daha zor analiz edilirler. Subjektif ölçütler ise şunlardır: (Helvacıoğlu; S:18)

Güvenilirlik: Hem işletme hem de işletme çalışanlarına yönelik performans
tutarlılığı ve taahhütleri yerine getirme boyutu.


Duyarlılık: İş görenlerin hizmetleri sunmaya hazır ve istekli olmaları durumu.



Yeterlilik: İş görenlerin yeterli bilgi ve beceri düzeyinde olmaları.



Ulaşılabilirlik: Mekansal yerleşim ve hizmet saatlerinin uygunluğu.



Nezaket: İş görenlerin kibar ve saygılı olmaları durumu.


İletişim: Müşterileri anlayabilecekleri bir dille bilgilendirmek ve onları
dinleyebilmek.

İnanılırlık:
sağlayabilme.

Müşterilerin

zihninde

oluşan,

işletme

imajına

uygunluğu


Güvenlik: Müşterilere sunulan hizmette; fiziksel, finansal güvenlikle ilgili
tehlikeye yol açabilecek veya risk yaratabilecek durumun ortadan kaldırılması durumu.

11.3 Müşteri Sadakati
Günümüz dünyasında işletmeler pazar paylarına müşteri sadakatinden daha fazla önem
veriyorlar. Uzun dönemli düşünüldüğünde bunun yanlış olduğu görülmektedir. Eğer müşteri
sadakati erozyona uğrarsa, pazar payı çöker. Müşterilerle yakın olmayı, bireysel ilişkiler
kurmayı ve müşterileri takip ederek gerekli düzenlemeleri sağlamayı amaçlayan işletmelerin
günümüz koşullarında başarılı olabilmeleri mümkündür. (Akın; S:7)
Sadakat kelime anlamı olarak içten bağlılık, sağlam ve güçlü dostluk anlamına
gelmektedir. Müşteri sadakati ise müşterilerin alışveriş yaptıkları sektördeki toplam harcama
kapasitesinin büyük çoğunluğunu aynı iş yerinden yapmasıdır. Diğer bir ifadeyle bir müşterinin
alışveriş yaptığı bir işletmeyi diğer kişilere tavsiye etmesi ya da ilişkisini sürdürme eğilimidir.
Richard Oliver müşteri sadakatini, "sadakat, tutumun değişmesine sebep olabilecek, duruma
bağlı etmenler ve pazarlama çabalarına rağmen, tercih edilen bir malı/hizmeti sürekli olarak
yeniden satın almaya ve böylece tekrar eden bir aynı markaya da aynı gruba ait markayı satın
almaya yönelik bir bağlılık" olarak tanımlamaktadır. (Akın; S:7)
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Sadık bir müşteri; (Akın; S:8)


Düzenli olarak aynı iş yerinden alışveriş yapan,



Aynı iş yerinden birçok ya da hizmet alan,



Alışveriş yaptığı mağazayı diğer müşterilere tavsiye eden,


Rekabetin tüm çekiciliğine rağmen işletmeye olan bağlılığını gösteren müşteri
olarak tanımlanabilir.
Müşteri sadakati, davranışsal ve tutumsal olarak iki boyutta incelenmektedir.
Davranışsal boyut; tekrar alışveriş yapmak eğilimleri müşterilerin hedeflediği veya gerçek satın
alma davranışına dayanmaktadır. Tutumsal boyut ise, müşterinin tutumuna, sadık müşterilerin
önerilerini tekrar satın almalarındaki niyetini göstermesini ifade eder. Tutumsal sadakat, ürüne
veya markaya ilişkin ayırt edici bazı değerlere göre iradeli bağlılığın bir derecesidir. (Akın; S:8)
Müşteriler şirketler için eşsiz birer varlıktır ve müşteri kaynağına yapılan her türlü
yatırım, şirketler için hem ekonomik açıdan hem de yaratacağı katma değer açısından en doğru
yatırım olmaktadır. (Çetin; S:25)
Bir şirketin değerini müşteri değeri oluşturmaktadır. Bunun için de müşteriye yatırım
yapılmalıdır. Müşterilere yapılan yatırımın şirketlere ne kadar değer kattığını “müşteri getirisi”
hesaplaması göstermektedir. (Çetin; S:25)
Günümüzde müşteri bağlılığı giderek azalmaktadır. Bu konuda yapılması gereken en
önemli şey, her müşterinin ihtiyaç ve değerine uygun özelleştirilmiş ve müşteri odaklı
uygulamalardır. Değişik müşterilere değişik davranmakla şirketler müşteri bağlılığı elde
edebileceklerdir. (Çetin; S:25)
Müşterilerle uzun süreli ilişki kurabilmenin dört aşaması vardır: İlk aşama müşterileri
ayrı ayrı ve adreslenebilecek şekilde tanımlamaktır. Öncelikle şirketin hangi müşteri tiplerine
hangi oranda sahip olduğunu belirlemelidir. Ardından kaç müşteri tipine daha sahip
olabileceğini tahmin etmelidir. En son olarak ise, şirket, tanıtım, web sitesi, gazete gibi müşteri
belirleme programlarına ihtiyacı olup olmadığını belirlemelidir. (Çetin; S:25)
İkinci adım müşterilerin değişik ihtiyaç ve değerlerini tespit etmelidir. Müşterilerin
değişik beklentileri, istekleri ve tercihleri bulunmaktadır. Müşteriler şirketler için değişik
değerlere sahiptir. Bu değer satın alma sıklığına bağlı olmaktadır (a.g.e).
Üçüncü aşama, müşteriyle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmektir. Bu etkileşim
müşteri için de masraflı olmamalıdır. Şirketler, müşterisine ulaşabilmek için daha ucuz daha
pratik alternatif iletişim kanalları varsa onları tercih etmelidirler. Son aşama ise kuruluşun
davranışlarının bazı yönlerden müşteri isteğine göre değiştirilmesidir. Bu değişikliklerle bir
kurum müşteriye daha farklı davranır, ürünlerinin, hizmetlerinin ve iletişiminin müşteriye daha
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uygun olmasını, müşterinin daha az zaman, para ya da enerji harcamasını sağlar ve değişiklik
işlemlerinin otomatikleşmesi için stratejik iş kurallarını belirler (a.g.e).
Müşteriye yapılan yatırımın iki adımı vardır: Birincisi gerçek ve potansiyel değerlerine
göre müşterilerin belirlenmesidir. Gerçek değer, müşterinin firmaya sağladığı şu anki değer,
potansiyel değer ise müşteri en ideal şekilde davranırsa oluşturacağı değerdir. Şu anki değer,
değerli, arttırılabilen değerli ya da sıfırın altında değerli olmalıdır. Her değer grubu için farklı
stratejiler oluşturulmalıdır. Bir sonraki adım ise müşterinin ihtiyaçlarının belirlenmesidir.
İhtiyaçlar, demografik özelliklere göre değişim göstermektedir ve müşterilerin isteklerini,
tercihleri içermektedir. Şirketler bazı ihtiyaçların ortak, ama bazılarının da tamamen kişisel ve
benzersiz olduğunu bilmelidirler. Müşteri ihtiyaçları aynı zamanda, değişik koşullara ve
zamana göre de değişiklik gösterirler (Çetin; S:25).
Gelişen tüketim kültürü karşısında, müşterinin ne beklediğini bilmek, diğer markalar
karşısında bir adım önde olabilmek için çok önemlidir. Firmaların, gündemi sürekli takip etmesi
ve verilecek hizmetin müşteri talebini karşılamasının yanı sıra, müşterinin ilgisini sürekli canlı
tutabilmek için zaman zaman yenilikler yaratmaları gerekmektedir. Sektörlerinde önde gelen
firmalar, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutabilmek için alternatif çalışmalar
yapmaktadırlar (Çetin; S:25).
Bugünün tüketicileri sürekli artan kaliteli ürün ve hizmetleri azalan maliyetlerle satın
almak istemektedirler ve kendileri için en yüksek değer sunanları tercih etme eğilimi
göstermektedirler (Odabaşı; S:51).
Müşteriler,
değeri
açıklamak
istediklerinde
buna
değişik
anlamlar
yükleyebilmektedirler. Kişisel değerlendirme, değeri açıklamada çok etkili olmaktadır ve böyle
bir değerlendirmede dört tür tanım ile karşılaşılmaktadır.
Değer tanımları şu şekildedir: (Odabaşı; S:51).
• Değer, düşük fiyattır.
• Değer, bir hizmetten istenilen her şeydir.
• Değer, ödenen karşısında elde edilen kalitedir.
• Değer, verilen her şey karşılığında alınan her şeydir.
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Uygulamalar;
1)Öğrenciler, belirledikleri üç markanın geleneksel CRM faaliyetleri ile sosyal CRM
faaliyetlerini detaylı olarak inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1) İncelediğiniz markaların geleneksel CRM ve sosyal CRM faaliyetlerinde ne gibi farklılıklar
vardı, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 11. Haftası kapsamında; Müşteri Tatmini, Müşteri Sadakati, Hizmet Kalitesi
ve Müşteri Memnuniyeti kavramları detaylı olarak ele alınmıştır. Müşteri tatminini ve sadakati
için gerekli olan noktalar ortaya konulmuştur. Bu kavramların Sosyal CRM’de taşıdığı önem
irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
A)

Aşağıdakilerden hangisi tatmin olmuş müşteri davranışları arasında yer almaz?
Ürün ve hizmetleri tekrar satın alma

B)

Başka ürün ve markaları araştırma

C)

Ürün ve hizmetleri diğer kişilere tavsiye etme

D)
sağlama

Hizmetler hakkında en az 5 insana haber vererek olumlu ağızdan ağıza yayılma

E)

Daha fazla ödeme yapmaya hazır olma

2.

Müşteri tatmini ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Müşteri tatmini için büyük reklam kampanyaları düzenlenmelidir

B)

Bütün organizasyonu kapsar

C)

Üst yönetimin bağlılığı ile başlar

D)

Artan pazar payı ve artan kârlılık için stratejik bir araçtır

E)

Müşteri tatmini ölçülebilir ve izlenebilir

3.
“Müşterilere yapılan yatırımın şirketlere ne kadar değer kattığını _________
hesaplaması göstermektedir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)

Şirket cirosu

B)

Borsa değeri

C)

Büyüme oranı

D)

İtibar düzeyi

E)

Müşteri getirisi

4.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sadık bir müşterinin gerçekleştirdiği davranışlardan biri

A)

Düzenli olarak aynı markadan alışveriş yapar

B)

Yaşadığı en ufak olumsuzlukta rakip markayı tercih eder

C)

Aynı markadan bir ya da daha çok ürün ve hizmet alır

D)

Rekabetin tüm çekiciliğine rağmen markaya olan bağlılığını gösterir
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E)

Alışveriş yaptığı mağazayı diğer müşterilere tavsiye eder

5.

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin objektif ölçütleri arasında yer alır?

A)

Nezaket

B)

İletişim

C)

Boşa geçen zaman

D)

Duyarlılık

E)

Ulaşılabilirlik

6. “Müşteri sadakati, ________ ve _________ olarak iki boyutta incelenmektedir.”
İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Duygusal-Rasyonel
B) Algısal-Bilişsel
C) Psikolojik- Sosyolojik
D) Davranışsal- Tutumsal
E) Anlık-Planlı
7. “Müşteri her zaman haklıdır felsefesi, _______kavramına dayanmaktadır.”
A) Müşteri bağlılığı
B) Müşteri tatmini
C) Müşteri sadakati
D) Müşteri memnuniyeti
E) Müşteri getirisi
8. “____________, mal ya da hizmet tüketimi boyunca, müşteri ihtiyaç, istek ve
beklentilerinin bir sonraki mal veya hizmet talebini ve mal veya hizmete bağlılığını etkileyen
karşılanma derecesidir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Müşteri değeri
B) Müşteri sadakati
C) Müşteri bağlılığı
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D) Müşteri tavsiyesi
E) Müşteri memnuniyeti
9. “__________, müşteri beklentilerini karşılamak için üstün ya da mükemmel hizmetin
verilmesidir” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Hizmet felsefesi
B) İyileştirilmiş hizmet
C) Hizmet kalitesi
D) Örnek hizmet
E) Kapsamlı hizmet
10. “Günümüzde müşteri bağlılığı giderek azalmaktadır. Bu konuda yapılması gereken en
önemli şey,__________.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Uygun fiyata sahip kaliteli ürün ve hizmetlerin sunulmasıdır
B) Müşteriyi tüketime yönlendirecek reklamların hazırlanmasıdır
C) Müşteriye cazip gelecek promosyonların verilmesidir
D) Her müşterinin ihtiyaç ve değerine uygun özelleştirilmiş ve müşteri odaklı
uygulamalardır
E) Müşteri ile sosyal medya ortamında iletişim kurulmasıdır
YANITLAR
1-B 2- A 3- E 4-B 5- C 6-D 7-B 8-E 9-C 10-D
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12. SOSYAL CRM’DE TAKİP VE ÖLÇÜMLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
12.2. Benchmarking
12.3. Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Kullandığınız markalar, memnuniyetinizi ölçmek için sizlere ulaşıyorlar mı,
ulaşıyorlarsa size hangi tür sorular yöneltiyorlar?
2.
Aynı kalitedeki iki markadan birini satın almayı tercih edeceksiniz, bu noktada iki
marka arasında nasıl bir karşılaştırma yaparsınız?
3.

Bir markadan memnuniyet duymanız için beklediğiniz asgari koşullar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Müşteri
İlişkilerinin Ölçülmesi
Müşteri
Memnuniyetinin
Ölçülmesi
Benchmarking

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Müşteri ilişkilerinin nasıl
Literatürde yer alan
ölçüleceği öğrenilecektir.
bilgilerden
faydalanılacaktır.
Müşteri
memnuniyetinin
nasıl ölçüleceği öğrenilecektir.
Benchmarking
açıklanacaktır.

kavramı

Literatürde yer alan
bilgilerden
faydalanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Benchmarking,



Müşteri İlişkileri Ölçümü,



Müşteri Memnuniyeti Ölçümü
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Giriş
Dersimizin 12. Haftasında Sosyal CRM’de çok önemli işlevleri olan benchmarking
kavramı, müşteri hizmetlerinin ve memnuniyetinin ölçümlemesi ortaya konacaktır.
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12. SOSYAL CRM’DE TAKİP VE ÖLÇÜMLEME
12.1 Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
İşletmelerde müşteri ilişkilerinin ne ölçüde gerçekleştiğini belirleyebilmek çok
önemlidir. Müşteri odaklı işletmeler bu ölçümü periyodik olarak yapmaktadırlar. Üretim yönlü
kuruluşlarda bu ölçüm daha çok finansal ve maliyet yönlü olmaktadır. Bir kuruluşu yönetmek
için kullanılan bütün ölçüm yöntemlerinin müşterinin sesini aktaran bir biçimde organize
edilmesine özen gösterilmelidir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:97)
Müşteri ilişkileri ölçümünü yapmak isteyen işletmeler aşağıda adı geçen konuları
unutmamalıdırlar: (Aktepe, Baş, Tolon; S:97-98)
•
Genel tatmin ölçümleri, yönetimin kendini “iyi hissettirmek” için yaptırdığı
araştırmalardır. İşletmedeki her şeyin ne ölçüde iyi gittiğini, çalışanların ne ölçüde iyi çalıştığını
ve müşterinin geneldeki tatminini önemseyen ölçümlerdir.
•
Müşteri tatmini ölçme konusunda işletmenin kullanabileceği çok sayıda araç
vardır. Asıl olan şey bu araçların müşteri açısından ele alınıp kullanılmasıdır.
•
Yönetim, finansal ve müşteri bilgilerine ölçülebilir sayılar şeklinde biçimlendirip,
karar alma süreçlerinde kullanabilmelidir. Özellikle müşterilerden alınan bilgilerin sayısal hale
dönüştürülmesi çok zor hatta bazen imkansızdır.
•
“Müşteri değeri = Kalite/Fiyat” eşitliğiyle ifade edilmektedir. Bu durumda
müşteri ilişkiler ölçümünde uygun yöntemin seçilmesine özen gösterilmelidir.
a)

Odak (Fokus) Grup Görüşmeleri

Odak grup görüşmeleri aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir: (Aktepe, Baş, Tolon;
S:98)
•

Müşteri anketlerinin oluşturulmasında yararlı olabilecek bilgiler elde etmek,

•

Belirli ürün kategorisi hakkında genel bir izlenim elde etmek,

•

Yeni ürünlerin müşteri nezdindeki durumunu öğrenmek

Odak grup görüşmeleri için gerekli olan faktörler şunlardır: (Aktepe, Baş, Tolon; S:98)
•

6-12 kişilik katılımcı grubu

•

Katılımcıların özenle seçilmesi

•

Homojen katılımcı grubu

•

Sıcak bir ortam
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•

1-3 saatlik oturum süresi

•

Eğitimli bir moderatör

•

Tek yönlü ayna ve görsel/işitsel kayıt imkanları

Odak grup görüşmelerinin sağladığı bazı avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır. Fokus
grup görüşmelerinin sağladığı avantajlar; (Aktepe, Baş, Tolon; S:98)
•

Kısa bir süre içinde grubu oluşturan kişilere ulaşılabilmektedir.

•

Görüşmeler dinamiktir.

•
Yaratıcılık sayesinde görüşmeler daha derin ve zengin bilgiye ulaşma olanağı
sağlamaktadır.
Fokus grup görüşmelerinin dezavantajlı yönleri ise; (Aktepe, Baş, Tolon; S:99)
•
Grup üyeleri arasında statü ve güç farkı varsa ve bu kişiler aynı iş veya yaşam
ortamını paylaşıyorlarsa katkıları aynı ölçüde olmayabilecektir.
•
Grup üyeleri arasında görüş, eğitim vb. farklılıklar, görüşmenin amacına
ulaşamamasına neden olabilir.
•

Kişilik farklılıkları amaca ulaşılamamasına neden olabilmektedir.

b)

Danışma (Tüketici) Panelleri

Panel belirli bir zaman aralığında araştırmacıya bilgi vermeyi kabul etmiş kişilerden
oluşan gruptur. Tüketici danışma panelleri tekrarlanan toplantılar yapılan küçük müşteri
gruplarından oluşmaktadır. Tüketici panelleri iki türlüdür. Birincisi geçiçi tüketici panelleridir.
Özellikle belirli olayların yarattığı etkilerin tespitinde kullanılmaktadır. Olay öncesi ve olay
sonrasında panel üyeleriyle yapılan temaslarla ortaya konulmaktadır. İkinci tip paneller sürekli
panellerdir. Burada panel üyelerinde sürekli şekilde bilgi alınmaktadır. Sürekli panellerde
müşterilerin harcama kalemleri, tasarruf eğilimleri, işletme hakkında tutum ve kanıları gibi
konularda bilgi toplanmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon; S:99)
c)

Müşteri İlişkileri Anketi

Müşteri ilişkilerinde tatmin düzeyinin ölçülmesi, yönetimin özenle üzerinde durduğu bir
konudur. Bu konuda, sürekli gelişmeyi sağlamak için müşteri tatmininin ölçümü programları
oluşturulmuştur. Anket böyle bir programın temel taşını oluşturmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon;
S:100-101)

245

Şekil
1:
Müşteri
Tatmini
Ölçüm
Programlarının
(https://www.slideshare.net/aretiasus/musteri-iliskileri-yonetimi-7).

Aşamaları

Müşteri ilişkileriyle ilgili çok geniş bir yelpazede amaçlar belirlenebilmektedir. Bu
amaçlardan bazıları; (Aktepe, Baş, Tolon; S:101)
•

Müşterilere daha yakın olma,

•

Sürekli gelişmeyi ölçme,

•

Müşteri yönlü gelişmeler yapma,

•

Rekabetçi üstünlükleri ve zayıflıkların belirlenmesi.

Yapılış yolu bakımından anketler dörde ayrılmaktadırlar. Bunlar; (Aktepe, Baş, Tolon;
S:102)
•

Mektupla Anket

•

Telefonla Anket

•

Mail yoluyla Anket

•

Yüz yüze Anket

12.2 Kıyaslama (Benchmarking)
Kıyaslama çalışmaları, 1980’li yıllarda ABD’de toplam kalite çalışmaları ile birlikte
uygulanmaya başlamış ve kalite ödülleri gibi etkenlerle hem dünyada hem de ülkemizde
giderek yaygınlaşmıştır. Özellikle serbest Pazar uygulamaları dikkate alındığında günümüzün
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ekonomik koşulları, firmalar arasında rekabetin yanı sıra iş birliğini de zorunlu kılmaktadır. İşte
bu noktada, benchmarking uygulamaları ile firmalar arasında bir iş birliği köprüsü kurularak,
en iyiye ulaşma çabalarına ivme kazandırılabilmesi de mümkün hale gelmektedir. Çünkü, “işi
en iyi yapan firmayı bularak uygulamaların kendi firmamızda hayata geçirme” mantığına
dayanan benchmarking, rakipler arasında en avantajlı duruma ulaşmak için, kolay
uygulanabilen ve en iyi sonuç veren yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. (Aktepe, Baş, Tolon;
S:107)
Benchmarking kavramı, “hızla değişen rekabet koşullarında kaliteyi sağlamak, süreçleri
iyileştirmek, müşteri memnuniyetini, işletme performansını ve rekabet edebilme gücünü
arttırmak için öğrenmenin ve gelişmenin sonsuz süreçler olduğunun bilincine varıp, kendi
işletmemizi diğer işletmelerle sektör farkı gözetmeksizin kıyaslayarak taklide yer vermeden,
yaratıcılık katarak en iyi uygulamaları kendi işletmemizin koşullarına, yapısına, amaç ve
kültürüne göre uyarlamamızı öngören ve sürekli yenilenen yönetsel bir araç” olarak
tanımlanabilir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:108)
Benchmarking İlkeleri
Benchmarking’in gerçekleşebilmesi için mutlak anlamda bulunması gereken ilkeler
şöyle ifade edilebilir. (Aktepe, Baş, Tolon; S:110)
•

Karşılıklı Yarar

Katılımcılar karşılıklı olarak birbirlerinden yararlanmalıdırlar. Kazanan sadece bir taraf
olmamalıdır.
•

Benzerlik

Uygulamanın başarısı için ele alınan işlevsel süreçler arasında benzer ve
karşılaştırılabilir özellikler var olmalıdır.
•

Ölçüm

Benchmarking, bir ölçme yöntemidir. Amaç, belirlenen alanlarda yüksek performansa
nasıl ulaşıldığının öğrenilmesidir. Bu nedenle ölçümler sistematik ve uygulanabilir olmalı ve
yeterli örneklemelere dayandırılmalıdır.
•

Doğruluk

Kullanılan verilerin nesnelliği ve güvenirliliği olmalıdır. Tahmini ve özel
değerlendirmelerin kullanılmasından kaçınılmamalıdır.
Benchmarking’in Amaçları ve Faydaları
Benchmarking’in amaçları ilgili olarak aşağıdaki özellikler sayılabilir: (Aktepe, Baş,
Tolon; S:110)
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•

Büyük değişiklik gerektiren süreçleri tanımlamak,

•
Süreç ve uygulamanızı hedef şirketin “iyi” süreç veya uygulamalarıyla
karşılaştırmak,
•
Başarının sırrını bulmak ve sonra onu kendi uygulamanız için geliştirmek ve
uyarlamak,
•

Kuruluşun amaç ve hedeflerini saptamakta yardımcı olmak,

•

Şirket kültürünü değiştirmek veya güçlendirmek,

•

Şirketin stratejik olarak yönetilmesini sağlamak,

•

Maliyetleri düşürmek.

Buna bağlı olarak Benchmarking’in faydalarını sıralayabiliriz. (Aktepe, Baş, Tolon;
S:110)
•

Kalitenin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşmesi,

•

Rekabetin en üst düzeye ulaşması

•
Dışsal faktörlere göre tasarlanmış gerçekçi ama ve hedeflerin belirtilmesi ve amaç
belirleme etkinliğini artması,
•
Üstün performans gösteren işletmelerin uygulamalarının öğrenilmesi sonucunda
zaman ve para tasarrufu sağlanması,
•

En üstün uygulamaların gerçekleştirilmesi,

•

Müşterilere en iyi ürünü sunabilme fırsatının sağlanması,

•

Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin ve motivasyonlarının yükseltilmesi.

Sosyal CRM Çerçevesinden Takip
Kurumlar, iletişimin 7/24 sürekli olarak çeşitli kanallardan aktif bir şekilde devam ettiği,
kullanıcıların etkileşim içerisinde diyalog ve içerik ürettiği sosyal medya kanallarını mutlaka
takip etmelidirler. Kurumlar, sosyal medyada tüketicilerin yorum yapma özgürlüğünü, içerik
üretme ve paylaşma hakkını kısıtlayamazlar. Bu ortamda kurumların sosyal medyayı 7/24 takip
etmesi, kurum hakkında paylaşılan içerikleri saptaması ve değerlendirmesi gereklidir.
(Mavnacıoğlu; S: 96)
Gusterson, interneti takip etmenin aşağıdaki faydaları sağladığını belirtmektedir:
(Mavnacıoğlu; S: 96)
•

Çevrimiçi saldırılara karşı savunma stratejileri belirlenir,
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•

Krizle mücadelede erken harekete geçilir.

•

Paydaşların görüş ve önerileri öğrenilir.

•

Rakiplerle ilgili bilgi sahibi olunur.

Kurumların sosyal medyayı sadece takip etmeleri bazı durumlarda tek başına yetersiz
kalabilmektedir. Sosyal medyaya yüksek bütçelerle yatırım yapan kurumlar gerçekleştirdikleri
yatırımın geri dönüş oranını, gerçekleştirilen iletişimin ve kampanyanın etkisini ölçümlemek
istemektedirler. (Mavnacıoğlu; S: 98)
Halkla ilişkiler uygulayıcıları ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda sosyal medyada
gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinde şu noktaların ölçümlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
(Mavnacıoğlu; S: 99-100)
•

Sadece araştırmayı değil; davranışsal sonuçları ölçmek,

•

Medya ölçümlerini kurumsal iletişim stratejileri ile bağdaştırmak,

•

Etkinin somut ve anlamlı ölçümlerini elde etmek,

•
Personeli ölçümleme sürecine dahil etmek ve tüketici satın alımlarının ya da
sosyal medya etkinliklerinin en iyi şekilde ölçülmesini sağlamak,
•

Hareketli olanı ölçmek,

•

Etkiyi ölçmek,

•

Markayı güçlendirmeye katkı sağlayacak bir şekilde ölçümleme gerçekleştirmek,

•

Kitlenin demografisine ve sosyal statüsünü ölçmek,

•
Kurumsal itibar ve davranış arasında ilişki kurmak ve yatırımda geri dönüşü
hesaplamak,
•

Güvenirliliği ölçmek.

Alikılıç (2011), sosyal medyada halkla ilişkiler değerlendirme yöntemlerini şu şekilde
öngörmektedir:


Sosyal ağ analizi: Kullanıcı sayısı, mesaj sayısı.



Çevrimiçi kupür takibi: İşletmenin sosyal medyada yer alan haberlerinin toplanması.



Google değerlendirme araçlarının kullanımı:

Google Analytics: Kullanılan kaynak, en çok kalınan sayfa, toplulukta geçirilen zaman gibi
ziyaretçi bilgileri sağlar.
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Google Webmaster Tools: Hangi anahtar kelimeler kullanılarak topluluğa ulaşıldığı bilgisini
verir.
Google Alerts: İşletmeyle ilgili temel başlıklara ait kayıtları takip eder.
Google Blogsearch: Anahtar kelimelerden yola çıkarak blog yazılarının takibini sağlar.


Abonelik ve takipçilerin takibi: Web sayfasına, sosyal medya topluluğuna, bloglara ve
RSS beslemelerine üye olanların sayısı takip edilir (Alikılıç, S.177).

Web 2.0’ın temel özelliği olan etkileşimli yapısı kurumların kendilerini ifade etmeleri
açısından önemli avantajlar oluşturmaktadır. Etkileşimli yapı tüketici tarafına da aynı hakkı
tanımaktadır. Tüketicilerin olumlu ya da olumsuz fikirleri kurumun tüm takipçileri tarafından
gözlemlenebilir hale gelmiştir. Bu sebeple kurumların itibarı açısından oldukça bir kırılgan
ortam olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Güçdemir (2010), sosyal medyada itibarın izlenmesi ve korunmasını sağlamak amacıyla
yapılabilecekleri şu şekilde sıralamaktadır:




Arama motorları ve sosyal ağlarda işletme ve marka ile ilgili tüm anahtar kelimelerin
düzenli olarak takibi,
Technorati ve Feedster gibi blogları takip eden sistemlerin düzenli olarak izlenmesi,
Hedef kitlelere sistematik ve doğru bilgi akışının sağlanması (Güçdemir, S.75).

12.3 Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
Müşteriyi elde tutmanın ve müşteri sadakati sağlamanın en önemli koşullarından biri
müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Çünkü memnun müşterinin işletmeye bağlılık
göstermesi ve memnun kaldığı işletme ile uzun yıllar ilişkilerini sürdürmesi beklenir. İşletmeler
ürünlerine ve hizmetlerine değer katarak müşterilerine sundukları takdirde müşteri
memnuniyetini temin edebileceklerdir. Böylece, işletme ile müşterileri arasında anlamlı bir bağ
oluşup müşteri muhafazası gerçekleşmektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması için
müşterilerin gerçek istek ve beklentilerinin bilinmesi temel hareket noktasıdır. (Budak; S:14)
Bir işletmeye en çok kar getirenlerin, muhakkak en büyük müşteriler olduğu da her
zaman doğru olmayabilir. En büyük müşteriler, daha çok hizmet talep ederler ve en çok indirim
onların hesaplarında yapılır. En küçük müşteriler, fiyatın tamamını öder ve onlara asgari hizmet
yapılır, fakat küçük müşterilerle işlem yapılmasının masrafı işletmeye sağlanan karı azaltır.
Kendilerine iyi hizmet yapılan orta büyüklükteki müşteriler, hemen hemen fiyatın tamamını
ödediklerinden, işletmeye en fazla kazanç sağlayanlar da çok defa onlardır. Bunun içindir ki,
sadece büyük müşterileri hedef alan çok sayıda büyük işletme, şimdi orta büyüklükteki pazarda
yer almaktadır. (Budak; S:15)
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Bu noktada kâr getiren müşteriyi iyi tanımlamak gerekmektedir. “Kâr getiren müşteriyi,
belirli bir zamanda, işletmenin, o müşteriyi çekmek, ona satış yapmak ve uzun bir zaman
boyunca yapacağı masraf ırmağının kabul edilebilecek bir miktarından fazlasını sağlayacak bir
kimse, bir aile veya işletmedir, diye tanımlamaktadır. Kâr getiren müşteri, sadece belirli bir
alışveriş sonrası sağlanan kâr olarak değil, bir ömür boyu gelir elde edilecek değer olarak
görülmelidir. (Budak; S:15)
Müşteri seçimi, müşteri edinme, müşteri koruma ve müşteri derinleştirme olarak dört
evrede gerçekleştirilen MİY, sahip olunan “müşteri bilgilerinin ve veri tabanının” verimli bir
süreç dâhilinde kullanılması ile başarıya ulaşmaktadır. Müşteri Memnuniyet Zinciri
oluşturabilmek için öncelikle, müşterileri doğru belirleyebilmek (identify), tercihleri
doğrultusunda segmentasyon yapıp gruplandırmak (differentiate), düzenli iletişim kurup,
istikrarlı bilgi paylaşımında bulunmak (interact) ve de kişiselleştirilmiş hizmet sunarak
(customize) öncelikle müşteri memnuniyeti sağlamak gerekmektedir. Sonrasında hem
işletmeye hem de işletmenin sunduğu hizmetlere ve ürünlere (markalara) olan güven ve
sadakati yaratmak amaç edinilmelidir. (Budak; S:15)
Şikâyetlerin etkin bir şekilde ele alınması ve incelenip çözüme kavuşturulması, müşteri
memnuniyeti ve sadakatinin yaratılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Şikâyetlerin
dikkatlice yönetilmesi, işletmeye ürün ve hizmetlerini geliştirmede altın bir fırsat sunar.
Tüketici şikâyetlerinin incelenmesi işletmeye müşterilerinin isteklerini ve beklentilerini anlama
imkânı da verir. Sadece müşteri şikâyetlerini dinlemek yeterli değildir. Gelen şikâyetlere çabuk
ve yapıcı bir şekilde cevap verilerek müşteri memnuniyeti temin edilmelidir. (Budak; S:15)
Müşteri şikayetleri, sadakat ile ilişkilendirildiğinde, sadık müşterinin ürünü almaya
devam eden ve başkalarına ürünü tavsiye eden müşteri olduğudur. İlişkiler pozitif olduğunda
işletme, şikayet eden müşterilerini, sadık müşteri durumuna getirmekte başarılı olabilmektedir.
Negatif olduğunda ise, müşterilerin bu şikayetlerini yaymaları ve başkalarını da memnuniyetsiz
duruma getirmeleri söz konusu olabilmektedir. Sadık müşteri aynı zamanda şikayetlerini
işletmeye iletebilen müşteridir. Burada müşteri ilişkileri yönetiminin çalışmaları devreye
girmektedir. Müşteri şikayetlerini değerlendirmek aynı zamanda işletmenin gelişmesine de
katkı sağlayacaktır. (Budak; S:16)
Müşteri memnuniyeti için ölçümler yapmak, müşterinin muhafazası ve sadakati
açısından önemlidir. Memnuniyet ölçümleri sayesinde, işletmeler müşterilerinin başka bir
markaya kayma eğilimlerini öngörerek müşteri kaybı gerçekleşmeden gerekli düzenlemeleri
yapabilirler. Aynı zamanda, işletme, rakiplerine karşı kendi güçlü ve zayıf taraflarını görerek
rekabet avantajı sağlar. (Budak; S:16)
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Uygulamalar;
1)Öğrenciler, belirledikleri üç markanın sosyal medya platformlarındaki müşteri ilişkileri
birimlerini inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1)İncelediğiniz markaların müşteri ilişkileri birimlerinde hangi unsurlar ön plana çıkmıştı?
2)Markaların müşteri ilişkileri birimlerinde ne gibi farklılıklar vardı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 12. Haftasında Sosyal CRM’de çok önemli işlevleri olan benchmarking
kavramı, müşteri hizmetlerinin ve memnuniyetinin ölçümlemesi ortaya konmuştur. Müşteri
hizmetlerinde ölçümlenmesinde kullanılacak araçlar detaylı olarak ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmeleri için gerekli olan faktörler arasında
yer almaz?
A) 6-12 Kişilik katılımcı grubu
B)

Homojen katılımcı grubu

C)

Eğitimli bir moderatör

D)

Tek yönlü ayna ve görsel/işitsel kayıt imkanları

E)

Anket formu

2.

Aşağıdakilerden hangisi benchmarking ilkeleri arasında yer almaz?

A)

Karşılıklı yarar

B)

Benzerlik

C)

İşlevsellik

D)

Ölçüm

E)

Doğruluk

3.

Aşağıdakilerden hangisi internet takibinin sağladığı faydalardan biri değildir?

A)

Krizle mücadelede erken harekete geçilir

B)

Paydaşların görüş ve önerileri öğrenilir

C)

Rakiplerle ilgili bilgi sahibi olunur

D)

Çevrimiçi saldırılara karşı savunma stratejileri belirlenir

E)

Kısa sürede piyasa lideri olunur

4.

Aşağıdakilerden hangisi benchmarking kullanım amaçları arasında yer almaz?

A)

Maliyetleri düşürmek

B)

Markayı global pazarlara sunmak

C)

Şirket kültürünü değiştirmek veya güçlendirmek

D)

Kuruluşun amaç ve hedeflerini saptamakta yardımcı olmak

E)

Şirketin stratejik olarak yönetilmesini sağlamak
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5.
Aşağıdakilerden hangisi müşteri memnuniyet zinciri oluşum aşamaları arasında
yer almaz?
A)

Müşterileri doğru belirleme

B)

Müşterileri bir araya getiren etkinlikler düzenleme

C)

Müşteri tercihleri doğrultusunda segmentasyon yapıp gruplandırma

D)

Düzenli iletişim kurup, istikrarlı bilgi paylaşımında bulunma

E)

Kişiselleştirilmiş hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlama

6. “İşi en iyi yapan firmayı bularak, uygulamaları firmalarda hayata geçirme”
mantığına dayanan __________, rakipler arasında en avantajlı duruma ulaşmak için, kolay
uygulanabilen ve en iyi sonuç veren yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.” İfadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Benchmarking
B) Detaylı analiz
C) Veri toplama
D) Projeksiyon oluşturma
E) Konkur
7. Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmelerinin dezavantajlı yönlerinden
birisidir?
A) Görüşmeler dinamiktir
B) Kısa bir süre içinde grubu oluşturan kişilere ulaşılabilmektedir
C) Görüşmeler daha derin ve zengin bilgiye ulaşma olanağı sağlamaktadır
D) Grup üyeleri arasında görüş, eğitim vb. farklılıklar bulunması
E) Yeni ürünler hakkında müşteri fikirlerinin öğrenilmesi
8. “Tüketici danışma panelleri tekrarlanan toplantılar yapılan küçük müşteri
gruplarından oluşmaktadır. Tüketici panelleri iki türlüdür. Birincisi _________ tüketici
panelleridir. İkinci tip paneller ise ________tüketici panelleridir.” İfadesinde boş bırakılan
yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Geçici-Sürekli
B) Birincil-İkincil
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C) Öncelikli-Rutin
D) Yüzeysel-Derinlemesine
E) Açık-Gizli
9. “_____________ belirli bir zamanda, işletmenin, o müşteriyi çekmek, ona satış
yapmak ve uzun bir zaman boyunca yapacağı masrafların kabul edilebilecek bir miktarından
fazlasını sağlayacak bir kimse, bir aile veya işletmedir.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Memnun müşteri
B) Sadık müşteri
C) Düzenli müşteri
D) Potansiyel müşteri
E) Kâr getiren müşteri
10. Aşağıdakilerden hangisi müşteri memnuniyeti ölçümlerinin kurumlara
sağladığı avantajlardan birisidir?
A) Kurum, rakiplerine karşı kendi güçlü ve zayıf taraflarını görerek rekabet avantajı sağlar
B) Çalışanların nitelikleri artar
C) Kurumun borsa değeri artar
D) Yabancı yatırımcıların kuruma karşı ilgisi artar
E) Kuruma yönelik risk faktörleri tamamen ortadan kalkar
YANITLAR
1-E 2- C 3- E 4-B 5- B 6-A 7-D 8-A 9-E 10-A
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Müşteri Memnuniyeti Kavramı
13.2. Müşteri Şikayetleri
13.3. Şikayet Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Bir markadan hangi durumlarda şikayetçi olursunuz ve şikayetinizi hangi
kanallardan iletirsiniz?
2.

Şikayetiniz çözülmediğinde markaya karşı nasıl bir tutum içine giriyorsunuz?

3.
Sosyal medya ortamında başka tüketicilerin şikayet paylaşımları, sizin marka
tercihinizi ne yönde etkiliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Müşteri
Memnuniyeti
Müşteri Şikayeti

Şikayet Yönetimi

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Müşteri
Literatürde yer alan
memnuniyeti ve müşteri bilgilerden
şikayeti
kavramlarının faydalanılacaktır.
tanımlanması

Şikayet
Literatürde yer alan
yönetiminin
nasıl bilgilerden
yapılacağının öğrenilmesi faydalanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Müşteri Memnuniyeti,



Müşteri Şikayeti,



Şikayet Yönetimi
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Giriş
Dersimizin 13. Haftası kapsamında; müşteri memnuniyeti kavramı detaylı olarak
ele alınacaktır. Müşteri şikayeti tanımlanacaktır. Şikayet yönetimi açıklanacak ve şikayet
yönetiminin nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde ortaya konacaktır.
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13. ŞİKAYET ve SORUN YÖNETİMİ
13.1. Müşteri Memnuniyeti Kavramı
Rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve
artırılması müşteri odaklılıkla mümkündür. Müşteri odaklılık; müşteri sadakatinin ve müşteri
memnuniyetinin sağlanmasını ve sürekli iyileştirmeyi ve tabii ki etkin bir şikâyet yönetimini
gerektirmektedir. Müşteri sadakatinin sağlanması; müşteri isteklerini karşılayan hizmetin
verilerek ilişkinin sürekli tutulması, toplam müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin
satış öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçlarının karşılanarak memnun edilmesi, sürecin sürekli
iyileştirilmesi, müşteri tatminini artırmaya yönelik çalışmaların süreklilik arz edecek şekilde
programlanması, satılan ürün ya da sunulan hizmetle ilgili kusurların varsa düzeltilerek müşteri
memnuniyetsizliğinin giderilmesi ve varsa şikâyetlerin doğru ve etkin yönetilmesi ile
mümkündür. (Alabay; S:139-140)
Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati sağlamada en önemli faktörlerden biridir. Sadık
müşteriler, işletmeler için önemli bir kâr aracıdır. İşletmeler, müşterilerini sadık müşteri haline
getirebilmek için, kusursuz ve yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmaya çalışırlar (Kotler ve
Armstrong, 2006). Yeni müşteri edinmenin, var olan müşterileri elde tutmaktan 5 veya 6 kat
daha pahalı olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan, işletmeyle ilişkisini kesmek üzere olan bir
müşterinin ikna edilmesinin de oldukça zor olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan müşteri
sadakati veya sadık müşteriler işletme için önem arz etmektedir. İşletmeler yoğunlaşan rekabet
şartlarında yaşamlarını sürdürebilmek ve kârlarını artırmak için mevcut müşterilerini elde tutma
stratejileriyle geliştirmeye ve bu müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye çalışmaktadırlar.
Diğer taraftan memnun müşterilerinin ağızdan ağıza (WOM - Word of Mouth) yapacakları
olumlu iletişimle işletmenin reklam giderlerinin azalacağı bilinmektedir. İşletmelerin
müşterilerinin yalnızca %5’ini ellerinde tutarak kârlılıklarını %25’ ten %125’e kadar
çıkarabildikleri görülmektedir. (Alabay; S:140)
Tüketicinin tatmini konusu ve şikayet davranışı ile ilgili çalışmalar, 1970’li yıllara
rastlamaktadır. Tüketici tatmini/tatminsizliğini ve kaynağını belirlemeye yönelik çalışmaların
başladığı yıllarda tüketici tatmini; tüketicinin beklentileri ile tüketim ya da kullanım sonucunda
ortaya çıkan gerçek durum arasındaki farka bağlı olarak belirleniyordu. Tüketici kendi zihinsel
süreci içerisinde beklentileri ile gerçekleşen durumu karşılaştırarak, sunulan ürün ya da
hizmetin değişik boyutlar açısından tatmin ya da tatminsizliğini ne şekilde etkilediğini
değerlendirir. Tatmin olmayan müşterilerin davranışının ve bu davranışı etkileyen faktörlerin
belirlenmesi önemlidir. Çünkü; tatmin olmayan müşterilerin firmaya tekrar bağlanabilmeleri
için harcanacak çaba, yeni müşteri kazanmaya göre daha az çaba ve maliyet gerektirmektedir.
Bu nedenle şikayet yönetimi, müşterilerin şikayetlerinin bilinmesine imkan vermesi ve bu
sayede tatmin olmayan müşterilerin tatmin edilerek firmaya bağlanması yani müşteri sadakati
elde edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. (Köse; S:32)
Şikayet literatüründe önemli bir yer tutan Amerikan kökenli araştırmaları olan
TARP’da, memnun olmadığı halde şikâyet etmeyen müşterilerin oranı % 96 olarak
belirtilmektedir. Bir diğer araştırmada, her şikâyetçi müşterinin “sesi çıkmayan 26 müşteri”yi
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temsil ettiği bulgusunu literatüre vermiştir. Müşterinin yaşadığı sorunu doğrudan işletmeye
iletmesi zordur. Özellikle müşteri; yaşadıklarından işletmeyi (ve/veya çalışanını) sorumlu
tutuyorsa, sorunun işletme tarafından dikkate alınmayacağını, çözüm üretilmeyeceğini
hissediyorsa, işletmenin durumu önceden görüp önlemini alabilecekken almadığını
hissediyorsa işletme ile bağlantıya geçmeyecektir. (Köse; S:32)
Müşteri memnuniyeti seviyesini yükseltmek için, müşteri beklentilerinin karşılanması
çok önemlidir. Bununla beraber bazen müşterilerin beklentilerini bilmek, müşteriler geri
bildirimde bulunmayı istemedikçe oldukça zordur. Müşteri geri bildirimi değişik şekillerde
olabilir. Şikâyetler, işletmeler için önemli geri-bildirim araçlarındandır. Bu bakımdan,
şikâyetler; müşteri memnuniyetini arttırmak için en kullanışlı ve anlamlı bilgi kaynağı olarak
görülmelidir. Memnuniyet için müşteriyi anlamak ve müşteri isteklerini önceden tahmin etmek
için işletmeler; müşterisini dinlemeli, şikâyetlerinin kaynaklarına inmeli ve kısa zamanda
gerekli doğru çözümleri oluşturmalıdır. (Alabay; S:140)
Müşteri memnuniyetindeki artış, işletme kârlarında kat kat fazla artışlar meydana
getirebilir. İyi tatmin olmuş bir müşteri, ortalama memnun bir müşteriden 6 kat daha fazla
sadıktır. Memnun müşteri 5 kişiyi olumlu etkilerken; memnuniyetsiz bir müşteri 9-21 kişiyi
olumsuz etkiler. Ayrıca, memnun olmayan müşterilerin sadece %4’ü şikâyetlerini işletmelere
iletmektedir, buna rağmen memnuniyetsiz müşterilerin geri kazanılması zordur. (Alabay;
S:140)
Yapılan araştırmalara göre İşletmeler performanslarını tatmin olmuş müşterilerle
geliştirmektedirler. Müşteri memnuniyetinin temel sonucu müşteri sadakatini meydana
getirmektedir. Sadık müşteriler ise, işletme kârlılığını artıran en önemli unsurlardandır.
(Alabay; S:141)
Müşteri sadakatine yönelik yapılan birçok çalışma vardır. Bunlardan belki de en
önemlisi müşteri şikayetlerinin çözümlenmesi yoluyla müşteriyi elde tutmaktır. Şikayet eden
müşteri ürün veya hizmetle ilgilenen bir müşteridir ve uygun şekilde şikayeti ele alınan müşteri
herşeyden önce kendisine değer verildiğinin farkına varacaktır. Sonuç olarak müşteriye verilen
bilgi, problem müşteri lehine sonuçlanmasa dahi problemin detaylı şekilde anlatılması ile
sorunun neden kaynaklandığını bilecektir. Önemli olan nokta müşteriye detaylı ve makul
cevaplar vermektir. Şikayet yönetimi ile şirketler müşterilerinin düş kırıklığına uğramasını
önlemiş olacaklar ayrıca yeni müşteriler kazanacaklardır. (Köse; S:32-33)
Düş kırıklığına uğrayan müşterilerin getireceği zarar, bu müşterilerden ömür boyu
sağlayabilecekleri geliri kaybetmenin de ötesine geçer. Şirketler, kızgın müşterilerin gücünü
asla hafife almamalıdırlar. TARP araştırmalarına göre, çok hoşnutsuz bir müşteri ortalama
onbir kişiye uğradığı düş kırıklığından söz edebilir; bu kişilerin her birinin de düş kırıklığından
söz etmesi, şirket hakkında olumsuz şeyler duyan aday müşterilerin sayısında büyük bir artışa
yol açabilir. Böylece şirket yalnızca söz konusu hoşnutsuz müşteriden ömür boyu
sağlayabileceği geliri kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda kendilerinden satın almamaya karar
veren çok sayıda potansiyel müşteriyi de kaybetmiş olur. (Köse; S:33)
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Elbette ki bu, düş kırıklığına uğramış olan müşterilerin mutlaka kaybedilmesi gerekmez.
Bu şirketler, müşterilerin iyi niyetini kazanmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler: (Köse;
S:33-34)

Müşterilerin şikayetlerini almak ve bunlarla ilgili gerekeni yapmak üzere, haftada
yedi gün ve günde yirmi dört saat hizmet veren ücretsiz bir (telefon, faks ya da e-posta ile)
“kırmızı hat” kurabilirler.

Şikayette bulunan müşteri ile en kısa zamanda temasa geçilmelidir. Çünkü şirket,
şikayetler karşısında harekete geçmekte ne kadar yavaş davranırsa, hoşnutsuzluk da bir o kadar
büyüyebilir ve şirket hakkındaki olumsuz düşünceler, kulaktan kulağa hızla yayılabilir.

Müşterilerin yaptığı şikayetler ile ilgili sorumluluğu, şirketler üstlenmeliler;
kabahati müşterinin üstüne atmamaları gerekmektedir.


Empatik yaklaşımları olan müşteri hizmetleri görevlileri ile çalışılmalıdır.


Şikayete hızlı bir şekilde ve müşteriyi hoşnut edecek bir çözüm bulmalılar.
Şikayette bulunan müşterilerin bazıları, karşılık olarak bir tazminat beklemeyip, yalnızca
şirketin duyarlı olduğunu göstermesini yeterli bulabilmektedir.
Şikayet yönetiminde bir diğer önemli nokta ise firmaların sorunlara yaklaşımıdır.
Sorunların çözümünde anlık sonuçlar üzerinde durulmaması bu noktada önemlidir. Sadece
şikayete konu olan müşterinin sorunu çözümlenmesi üzerinde durulmamalı, ileride aynı konuda
şikayet gelmesini önleyecek çözümler üzerinde durulmalıdır. (Köse; S:34)
Firmaların müşteri ile olan sorunlara yaklaşımı incelendiğinde aşağıdaki gibi bir süreç
ortaya çıkmaktadır: (Bozgeyik; S:96).


Müşteriyi elde etme: Sorunlar hızla çözülür.


Müşteriyi tutma: Sorunların çözümü zaman alır ama çaba sarf edilir. Müşteri
bilgisi üzerine yoğunlaşılır.

Müşteri ile ilişkileri geliştirme: Sorunlar ortaya çıkmadan çözülür. Sorun
çözümünde müşteriden destek alınır.

Müşteriyi kaybetme veya sadakatini kazanma: Eğer 2. ve 3. Evreler atlanmış
ya da olması gerektiği gibi geçmemişse müşteriyi kaybetmek çok yüksek bir ihtimalle
gerçekleşecektir. Ancak bundan firmanın haberi olmayabilir. Bu durumda aksine tüm evreler
sağlıklı bir şekilde geçmiş ise müşteri sadakati kendiliğinden ortaya çıkar ve bunu taraflar
bilirler.
Müşterinin, tatmin olabilmesi için en başta kaliteyi algılaması gerekmektedir. Tatminin
en temel unsuru kalitedir. Zeithaml vd. tarafından tanımlanmış 10 hizmet kalite boyutu
belirlenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir: (Alabay; S:142)
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Güvenilirlik,



Heveslilik,



Yeterlilik,



Ulaşılabilirlik,



Nezaket,



İletişim,



İtibar,



Müşteriyi bilmek ve anlamak,



Güvenlik,



Fiziksel varlıklar.

Kalite boyutları; üründen yararlananların tatminsizliğinin nedenlerinin öğrenilmesi ve
ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili gerekli düzenlemelerin
yapılmasını mümkün kılar ve ürünün etkinliğini artırır. Diğer taraftan müşterinin
tatminsizliğinin kalite boyutlarından hangileriyle ilgili olduğunun da tespit edilmesi
gerekmektedir. (Alabay; S:142)

13.2 Şikayet Yönetimi
Şikâyet kısaca, müşterinin olumsuz geribildirimi olarak tanımlanmaktadır. Bir
işletmenin mal ve hizmetlerinden satın alan kişinin beklentilerini karşılayamaması şikâyetin
başlangıcını ifade eder. Tatminsizlik veya beklentilerin karşılanmaması, alınan mal veya
hizmetin; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, insan, süreç ve fiziksel ortam gibi tüm pazarlama
karması unsurlarında meydana gelmiş olabilir. Örneğin, işletmenin fiziksel ortamı (sigara
içiliyor olması gibi) veya çalışanların davranışları da şikâyet konusu olabilir. Şikâyet,
işletmenin tümünü ilgilendiren bir olgudur. Çünkü şikâyet sonucu işletme zarar görebilecektir.
Diğer taraftan memnun olmayan müşteriler şikâyet etmezlerse işletmeler sorunlarını çözüp
müşterilerini elde tutma ve koruma şanslarını kaybetmiş olacaklardır.
Şikâyetler işletmeler için gelecekteki büyük tehlikeleri işaret eden önemli sinyallerdir.
Şikâyetler olmazsa, küçük problemler, küçük hatalar ve performans düşüklükleri daha büyük
problemlere yol açmadan tespit edilemez ve çözülemezler. Her şikâyet, müşteri ile işletme
arasında tehlikeye giren ilişkiyi düzeltmek için bir fırsat sunar. Herhangi bir şikâyeti
önemsememek, işletmeye bir şey kazandırmayacağı gibi; işletmenin şikâyetçi müşterilerin
şikâyetleriyle ilgilenme biçimi, işletmenin etkinliğinin belirleyicisi olacaktır. İşletmeler,
müşteri şikâyetleriyle doğru ilgilendikleri ve çözüm ürettiklerinde, şikayeti memnuniyete
çevirerek, müşterilerini kaybetmekten kurtulmuş olacakları gibi, daha sonraki mal ve hizmet
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üretimlerinde de bu tecrübelerini kullanarak hatasız ve müşteri beklentilerini daha iyi karşılayan
üretimler yapabileceklerdir. (Alabay; S:142-143)
Şikâyet sonrası, tatmin olmayan şikâyetçilerin, tatmin olan şikâyetçilerin yaptıkları
ağızdan ağıza pozitif iletişimin iki katı kadar negatif iletişimde bulunduğu da bilinmektedir.
Diğer taraftan, Technical Assistance Research Programs (TARP)’ın araştırma sonuçları,
işletmeye şikayetlerini iletmeyerek sessiz kalmayı tercih eden müşterilerin %91’inin
etrafındakilere olumsuz deneyimlerini anlattıklarını göstermektedir. (Alabay; S:143)
Satın almış olduğu mal ve hizmetten fayda elde etmediği hissine sahip müşteriler
memnuniyetsizliklerini birkaç şekilde gösterebilirler. Bunlar: (Alabay; S:143)


Sözlü olarak rahatsızlığın belirtilmesi,



Bir daha o işletmeye uğramama,



İşletmeye şikâyette bulunma,



Müşterileri koruyan kurumsal birimlere başvurma,



Hiçbir şey olmamış gibi aynı işletmeyi tercih etme şeklindedir.

Şikâyet yönetimi, işletmelerin başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
İşletmeler şikâyetleri başarılı yönettikleri sürece başarılı sayılırlar. Başarılı işletmeleri başarısız
işletmelerden ayıran şey, şikâyetleri işletmede üretim ve hizmet değişimine imkân
sağlayabilecek şekilde kullanabilmeleridir. (Alabay; S:151)
Müşteri ilişkileri yönetiminin kalbi, şikâyet yönetimidir. İşletmelerin ve işletmedeki
hiçbir çalışanın şikâyetlerden hoşlandığı söylenemez. Ancak şikâyetler doğru yönetildiğinde,
müşteriyi elde tutma etkisine sahiptir. Şikâyet yönetimi, satılan mal ya da sunulan hizmetin
kusurunun düzeltilerek müşteri memnuniyetsizliğinin giderilmesi suretiyle müşteri tatminini
sağlamayı öngörür. Ancak mal sektöründe şikâyet yönetimi en temel haliyle, kusurlu malı
değiştirmek veya iade almak suretiyle çözülebilirken; özellikle temas düzeyi yüksek
hizmetlerde, şikâyetleri yönetmek o kadar da kolay olmamaktadır. Hizmetlerin bu anlamda bir
telafisi çoğu defa mümkün de değildir. Ayrıca, şikâyet yönetimi, müşterileri elde tutmanın ve
sadık müşterilere dönüştürmenin en etkili yollarından biridir. Müşterinin beklentilerinin
karşılanmaması tatminsizlik duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Beklenti düzeyini elde edemeyen
müşteri değişik yollarla mal ya da hizmeti üretene karşı şikâyette bulunur. Şikâyet yönetimi,
şikâyetlerin işletme tarafından değerlendirilerek değere dönüştürülmesini ifade eder. (Alabay;
S:151)
TARP tarafından yapılan araştırmalara göre, müşterilerin %95’i, bir sorunu olduğunda
sessiz kalmayı tercih ederek, işletmeden bir daha ürün satın almayıp işletmeyi terk
etmektedirler. Mutsuz müşterilerin genellikle şikâyet bildirmedikleri bilinmektedir. Ancak,
marka bağlılığı müşterilerin şikâyetlerini bildirmelerini sağlayan en önemli unsurdur.
İşletmeler, müşteri şikâyetini bildirdiği zaman, doğrudan şikâyet yöntemi ile müdahale ederken,
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müşterinin şikâyet etmediği durumlar için işletme dolaylı şikâyet yönetimi geliştirmesi ve
müşterinin doğrudan iletmediği unsurları diğer kanallardan elde ederek problemi çözmesi
gerekmektedir. (Alabay; S:152)
İşletmecilik kültüründe; “Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikâyetinizi de bize
bildirin” şeklinde çok eski bir deyim vardır. Ancak, günümüzde, bunun tam tersinin yapıldığı
görülmektedir. Şikâyeti bazen işletmeye çoğu kere dostlarına iletirler. “Mutsuz müşteri” ya da
“tatmin olmayan müşteri”nin etkisi üzerine çalışmalar yapan Nick Wreden’e (2005) göre,
“elde tutulamayan, mutsuz müşteri”, işletme için en önemli tehditlerden biridir. Çünkü,
“mutlu müşteri”, bu memnuniyetini ortalama 4-5 kişiye anlatır. Oysa, “memnun olmayanlar”
ortalama 8 ila 13 kişiyle (ki farklı yıllarda yapılan bazı araştırmalarda bu rakamı 9-21 olarak
tespit edilmiştir) bu konuyu paylaşır. Nick Wreden’e göre, bu rakam, memnuniyetsizliğin
internet ortamında paylaşılması halinde daha da yüksek düzeylere çıkmaktadır. İnternet
ortamında, kötü haber, iyi haberden 2 kat daha hızlı yayılmaktadır (Alabay; S:152)
Şikâyet yönetiminde, aynı sorun ile karşılaşan tüm müşterilere aynı çözümü sunmak,
işletme içi tutarlılığın artmasını sağlar.
Tatmin olmamış müşteri şikâyet ettiğinde, şikâyet doğru yönetilirse ve müşteri tatmin
olursa, işletmeyle iş yapmaya devam edebileceği anlamına gelmektedir. Çünkü tatmin olmamış
müşteri şikâyet etmemişse; işletmeyi ya terk etmiştir ya da etmek üzere olduğu anlamına gelir.
Dolayısıyla, şikâyet yönetimi, tatmin olmamasına rağmen işletmeyle ilişkilerini sürdürmeyi
düşünen müşterilerin elde tutulmasını sağlar. (Alabay; S:152)
Bir işletmenin müşterilerini elinde tutma oranının %20 iyileştirilmesi, kâr üzerindeki
maliyetlerini %10 azaltması etkisine sahiptir. Böylece doğru şikâyet yönetimi, maliyetleri %10
azaltacaktır. Tatminsiz bir müşterinin problemi ortalama 10 kişiye anlattığı, tatminsizliğin çok
rahatsızlık vermesi halinde kişi sayısının ortalama 20 kişiye kadar çıktığı tespit edilmiştir.
Tatmin olmamış müşterinin işletmeye şikâyetle dönmesi işletme için bir fırsattır. Müşteri
işletmeden ne kadar memnun olursa, işletmeyi arkadaşlarına önerme olasılığı o kadar
artmaktadır. Ya da bunun tam tersi de geçerlidir, yani bir müşteri ne kadar çok tatminsizlik
yaşarsa o kadar çok kişiye deneyimini anlatmaktadır. Şikâyet eden müşteri aynı zamanda
işletmeye güvenilir olduğunu ispat etme ve ortaya koyma fırsatı da vermektedir. (Alabay;
S:152)
Bir işletme için şikâyet yönetimi; iki aşamalıdır. İlk aşama bireysel olarak şikâyetin
çözümü, ikincisi benzer sorunların bir daha ortaya çıkmaması için geri bildirim yapılarak
gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Aksi halde, şikâyet sonsuz bir döngü haline geleceği için şikâyet
yönetiminde ilerleme sağlanamayacak ve işletmenin yaşamını sürdürmesini engelleyecektir.
(Alabay; S:152)
Şikâyet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
(Alabay; S:152)


Müşterilerin şikâyetlerini bildirmesinin kolaylaştırılması,
269



Şikâyetlere hızlı, nazik ve sağduyulu cevap verilmesi,



Şikâyetlerin maliyetleri artırmamasına dikkat edilmesi,



Müşteri hizmetlerinde istihdam edilecek elemanların en iyilerden seçilmesi.

Şikâyet yönetimi amaçlarını ise iç ve dış amaçlar olarak iki ayrı şekilde ele almak
mümkündür. (Alabay; S:153)
Şikâyet yönetiminin iç amaçları: İç amaçlar; çalışanlarla ilgili amaçlardır.
Çalışanların, etkin şikâyet yönetimiyle ilgili olarak bilgilendirilmelerini içerir. Çalışanlara,
şikâyet yönetimi eğitimleri verilmesi ve bu amaçla motive edilmeleri suretiyle; işletme,
müşteri-yönlülük açısından işletme içerisinden emin olacaktır. (Alabay; S:153)
Şikâyet yönetiminin dış amaçları: Müşterilerin memnuniyetlerini, müşteri ilişkilerinin
sağlıklı olmasını ve müşteriyle pozitif bir şekilde konuşulmasını sağlar. Müşteriden gelen
şikâyetlerden elde edilen bilgileri işletme için faydalı hale getirir. İşletmenin imajının zarar
görmesine engel olur. (Alabay; S:153)

13.2.1. Şikâyetleri Memnuniyete Dönüştürme
Şikâyet eden müşteri, işletmeyle ilişkisini kesmemiş ve şikâyet süreci iyi yönetildiği
takdirde ilişkisini devam ettirecek olan müşteridir. Yapılan araştırmalara göre, şikâyette
bulunan müşterilerin bu şikâyetlerine çözüm bulunduğu takdirde onların yüzde 54 ile yüzde
70’inin işletmeyle alışverişini devam ettirdikleri tespit edilmiştir (Timur ve Sarıyer, 2004: 932).
Şikâyeti armağana çevirmenin aşamaları, “Her Şikâyet Bir Armağandır” kitabı yazarı
tarafından şu şekilde açıklanmıştır: (Alabay; S:143-144)
1. “Teşekkür ederim” deyin,
2. Geri bildirime neden değer verdiğinizi açıklayın,
3. Hata için özür dileyin,
4. Problemle ilgili olarak bir şey yapmaya söz verin. Sorumluluk alın,
5. Gerekli bilgileri sorun,
6. Hatayı gecikmeden düzeltin,
7. Müşterinin memnuniyetini kontrol edin,
8. Gelecek hataları önleyin.
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Müşteri şikâyette bulunduğunda, hatanın veya kaybının giderilmesinin yanı sıra
işletmenin müşteriye verdiği önemi de herhangi bir şekilde görmek istemektedir. Bu,
müşterinin ilişkilerini devam ettirmesi açısından çok önemlidir (Alabay; S:144)

13.2.2. Şikâyet Etmeme Nedenleri
Müşteriler, yapacakları şikâyetin, istedikleri doğrultuda sonuç getireceğine
inandıklarında, bu onları motive edecek ve gelecekte de kararlı bir şekilde işletmenin müşterisi
olma eğilimlerine devam edeceklerdir. Şikâyet davranışının faydası maliyetinden büyükse,
tüketiciler şikâyet düşüncelerinde daha istekli olacaklardır. (Alabay; S:144)
Müşteriler şikâyetlerinin işletme tarafından dikkate alınmayacağı ve şikâyetleri ile
ilgilenmeyeceğine inandıklarında, şikâyetlerinin anlamsız olacağını düşünebilir ve şikâyet
etmedikleri halde aynı yerden tekrar alışveriş yapmayabilir. Müşteriler şikâyetlerinin dikkate
alınacağına inandıklarında, şikâyet ederler. İyi bir şekilde belgelenen şikâyetin başarılı olma
ihtimali, pozitif bir şekilde şikâyet düşüncesini etkilemektedir. (Alabay; S:144)
Hirschman, işletmelerden memnun kalmayan tüketicilerin şikâyeti ve işletmeyi terk
etmeleri konusunda; aldığı mal ve hizmetten fayda elde etmediği hissine kapılan tüketicilerden
bazılarının, işletmelerden hatalarını düzeltmelerinin gerektiği konusunda, diğer bazı
tüketicilerin ise bir daha o işletmeye gitmeme konusunda karar alıp sessizce tepkilerini dile
getirdiklerini ifade etmektedir. Hirschman tüketicilerin şikâyet düşüncesinin; şikâyete yönelik
tutum, şikâyetin algılanan değeri ve şikâyetin başarılı olma olasılığının fark edilmesine bağlı
olduğunu ileri sürmektedir.
Bazen şikâyet etme maliyetlerinin yüksek olması da şikâyet etmeme nedeni
olabilmektedir. Diğer bir neden ise, müşterinin şikâyet ederek işletmeyle olumsuz ve diyalektik
konuşmalar geçirmek ve manevi olarak olumsuz etkilenmek istememesi olabilmektedir.
(Alabay; S:144)

13.2.3. Şikâyet Etme Amaçları
Müşterilerin tatmin olmama nedenleri pek çok unsura dayanabilmektedir. Bazen
doğrudan satın alınan ürünle ilgili olabilirken, bazen çalışanların davranışlarına da
dayanabilmektedir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti –Kuruluşlarda Şikâyetlerin Ele Alınması
adlı standartta müşteri şikâyetiyle ilgili olarak müşterinin beklentileri ve amaçları aşağıdaki gibi
sıralanmıştır: (Alabay; S:145)


Ürün iadesi,



Değiştirme,



Tamir etme,



Yerine eşdeğerini verme,
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Teknik yardım,



Diğer yardımlar,



Bilgilendirme,



Telafi etme,



Özür dileme vb.

13.2.4. Şikâyet Kanalları ve Araçları
a)

Doğrudan Şikayet Kanalları

Tatmin olmayan müşterilerin, şikâyetlerini doğrudan işletmeye, işletme çalışanlarına,
işletme bilgi destek masalarına vb. işletme içi birimlere yapmasını ifade eder. Tatmin olmayan
müşterilerin işletme içi yollara oldukça az şikâyet ilettikleri, marka bağlılığının doğrudan
işletmeye şikâyetlerin iletilmesini artırdığı bilinmektedir. (Alabay; S:145)
Şikâyetlerini İşletmelere doğrudan yapmayan tatmin olmamış müşteriler genellikle
çözüm üretileceğine inanmadıkları ve çalışanlarla yüz göz olmak istemedikleri gibi
nedenlerden dolayı doğrudan şikâyette bulunmamaktadırlar. (Alabay; S:145)
b)

Dolaylı Şikayet Kanalları

Memnun olmamış müşterilerin çoğu dolaylı davranış sergilemektedir. Diğer bir
ifadeyle; memnun olmamış müşteri işletmeye, işletme yöneticisine veya işletme çalışanına
doğrudan şikâyet yerine, çevresindeki insanlara işletme hakkında olumsuz konuşarak veya bir
daha o işletmeyi tercih etmeyerek dolaylı davranış sergilemektedir. (Alabay; S:146)
Dolaylı kanallar, doğrudan işletme kaynaklarına yapılmayan, şikâyet siteleri,
arkadaşlarına olumsuz konuşma, tüketici hakem heyetine gitme, mahkemeye verme ve hatta
başka işletmelere iletme vb. yerlere yapılan şikâyet kanallarıdır. (Alabay; S:146)
c)

İlişkisel Kanallar

Müşterilerin şikâyetlerini yapmaları için işletmeyle bir çeşit ilişkiye girmesini
gerektiren kanallardır. Genellikle doğrudan iletişim anlamına geldiği için az kullanıldığı
söylenebilir. İlişkisel kanallar; şikâyet kutuları, şikâyeti çalışanlara yüz yüze iletme, müşteri
anketleri, müşteri bilgi destek masalarından oluşur. (Alabay; S:146)
d)

Müşteri Bilgi/Destek Masaları

Müşteri bilgi/destek masaları şikâyet etmekten hoşlanmayan müşterilerin konuşmalarını
sağlamak için kurulurlar. Bilindiği üzere çoğu müşteriler sessiz kalmayı tercih etmektedir. Bu
nedenle işletmeler, müşterinin geri-bildirim yapmasını sağlayacak yöntemler geliştirmişlerdir.
Uygulamada bu yöntem; yöneticilerin müşteriyi dinlemesi, sırdaş müşteri edinme, müşteriyi
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işletmeye davet etme, dinleme grupları oluşturma ve müşteri mektupları olarak beş farklı
şekilde kullanılmaktadır (Alabay; S:147)
e)

Teknolojik Kanallar

Tatmin olmayan müşteriler şikâyetlerini teknolojiye dayalı yollardan da
iletilebilmektedir. Teknolojiler genellikle işletmenin kullandığı teknolojileri ifade etmektedir.
Teknolojik kanallar, Faks, e-mail, web sitesi formu, ücretsiz hatlar, MSN gibi anında (online)
iletişim araçları, çağrı merkezleri gibi araçları ifade eder. Diğer taraftan, şikâyet siteleri de
teknolojik kanal olduğu halde işletmeye ait olmadığı için doğrudan işletmeye yapılan
şikâyetlerden değildir. (Alabay; S:147)
1.

Faks veya Mektup Gönderme

Faks ve mektuplar, tarayıcı vasıtasıyla taranabilir ve daha sonra işlenmek üzere
elektronik arşiv sistemi yazılımları vasıtasıyla bilgisayarlara kaydedilir. Faks ve mektup
özellikle, müşterilerin şikâyetlerini daha rahat ifade ettikleri, doğrudan temas gerektirmeyen
önemli şikâyet araçlarıdır. (Alabay; S:147)
2.

Ücretsiz Telefon Hatları

Telefon hatlarından şikâyet yolları, herkesin kolaylıkla evinden, cebinden veya
işyerinden rahatlıkla işletmeye ulaşmasını sağlamak için en uygun araçlardan biridir. Ücretsiz
olması ise, müşterilere maliyet yüklemeden aramalarını ve şikâyetlerini iletmelerini
sağlamaktadır. Ücretsiz telefon hatlarının kullanımı, şikâyet etme oranlarında önemli artışlar
sağlamaktadır. Ücretsiz telefon hatları, Türkiye’de 800 veya 444 ile başlayan telefon numaraları
olmaktadır. Bunlardan, 800’lü hatlar işletmenin, tüketiciye hiçbir ücret yansıtmadığı halde,
444’lü hatlar şehir içi görüşme ücreti yansıtmaktadır. (Alabay; S:147)
3.

Çağrı Merkezleri

Çağrı merkezleri (call center), bir işletmenin ilişki içinde olduğu tüm unsurların
(müşteri, çalışan, bayi, tedarikçi vs.), öncelikle telefon olmak üzere teknolojinin getirdiği tüm
iletişim biçimlerini (e-mail, faks, web vs.) kullanarak işletme ile etkileşim içerisinde olmasını
sağlayan iletişim merkezlerine verilen addır. Çağrı merkezleri, müşterilerin şikâyet ve/veya
isteklerini iletebilecekleri bir kanaldır. Çağrı merkezlerinde, pek çok telefon hattı, operatör,
kayıt cihazları bilgisayar bütünleşik sistemler yer almaktadır. İşletmelerin büyümesi veya
küreselleşmesi, müşteri sayılarının artması, teknolojinin gelişmesi ile iletişimin değişik
biçimlerinin kullanılmasının getireceği yönetim zorluğu, müşterilerle olan her çeşit iletişimin
tek bir merkez üzerinden yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Çağrı merkezleri, gelişen iletişim
teknikleri uygulamalarının da entegre edilmesi sonucunda temas merkezleri (Contact Centers)
halini almış ve müşterileri ile iletişimi son derece basit, etkili ve hızlı hale getirmek isteyen
işletmelerin vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmiştir. (Alabay; S:147-148)
Çağrı Merkezlerinin kurumlara sağlayacağı yararlar şöyle özetlenebilir: (Alabay; S:148)
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İşletme ile müşteriler arasında köprü görevi görür,



Müşteri sadakatinin artmasına etkide bulunur,



İletişim kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlanır,



Düzenli ve sürekli veri akışına imkân tanır,



Pazarlama faaliyetlerinin etkinleşmesine imkân tanır,



Mal ve hizmet iyileştirmeleri için geri besleme sağlar,



Maliyetlere olumlu etki eder, verimlilik artar,



Hizmetlerin self servis kullanılmasına destek olur,



Yeni gelir kaynakları meydana getirir ve gelirin artmasına neden olur.

Çağrı merkezleri, telefonla yapılan büyük hacimli bilgi alma ve gönderme amaçları için
kullanılan merkezi bir ofistir. Çağrı merkezleri, şikâyet için en uygun araçlardan biri olduğu
halde, sadece bir “şikâyet hattı” olarak görülmemelidir. Ancak şikâyet için en uygun
araçlardan biridir. Çağrı merkezleri, tüketicilerle iletişim için, günümüzde alternatif bir kanal
olarak ele alınmalıdır. Bu kanaldan, müşterilere bilgi aktarılırken yapılan reklâm, onlardan bilgi
edinme, pazar araştırması, direkt veya endirekt satışların yapıldığı diğer kanallar kadar önemli
bir kanaldır. (Alabay; S:148)
Çağrı merkezlerinin temel fonksiyonları, iletişimi kimin başlattığına göre genellikle
gelen (Inbound) ve giden (Outbound) olarak iki başlık altında toplanır; Gelen çağrılar, çağrının
müşteriler tarafından başlatıldığını, giden çağrılar ise çağrı merkezinin inisiyatifi ile başlatılan
çağrıları ifade eder. Gelen ve giden çağrılarla sunulan çağrı merkezi hizmetlerine bazı örnekler
aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Alabay; S:148-149)


Gelen Çağrılar,



Müşteri Hizmetleri



Danışma Hatları



Ürün Servis Hatları



Teknik Destek



Sipariş Hatları



Şikâyet Yönetimi



Asistan Hizmet Hatları
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Giden Çağrılar



Telefonda Satış



Telefonda Pazarlama



Aidat Yönetimi



Anket Yönetimi



Veri Güncelleme



Randevu Alma



Gizli Müşteri



Hatırlatma Servisleri
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Uygulamalar;
1)Öğrenciler, iki markanın sosyal medya hesaplarını inceleyerek ne tür şikayetler geldiğini
tespit edebilirler?
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Uygulama Soruları;
1)İncelediğiniz markalara daha çok ne tür şikayetler gelmiştir ve markalar bu şikayetlere
karşı nasıl bir tepki vermiştir, belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 13. Haftası kapsamında; müşteri memnuniyeti kavramı detaylı olarak ele
alınmıştır. Müşteri şikayeti tanımlanmıştır. Şikayet yönetimi açıklanmış ve şikayet yönetiminin
nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Şikayet kanallarının nasıl
kullanılacağı irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
“Satın almış olduğu mal ve hizmetten fayda elde etmediği hissine sahip müşteriler
memnuniyetsizliklerini çeşitli şekillerde ifade ederler.” Aşağıdakilerden hangisi bu ifade
şekilleri arasında yer almaz?
A) Bir daha o işletmeye uğramama
B)

İşletmeye şikayette bulunma

C)

Müşterileri koruyan kurumsal birimlere başvurma

D)

Firma hakkında karalama kampanyası başlatma

E)

Sözlü olarak rahatsızlığın belirtilmesi

2.
Aşağıdakilerden hangisi şikayet yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan
biri değildir?
A)

Şikâyetlere hızlı, nazik ve sağduyulu cevap verilmesi

B)

Şikâyetlerin maliyetleri artırmamasına dikkat edilmesi

C)

Müşterilerin şikâyetlerini bildirmesini kolaylaştırma

D)

Müşteri hizmetlerinde istihdam edilecek elemanların en iyilerden seçilmesi

E)

Şikayetlerin zamana yayılarak çözülmesi

3.
Aşağıdakilerden hangisi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti –Kuruluşlarda
Şikâyetlerin Ele Alınması adlı standartta yer alan müşteri beklenti ve amaçlarından birisi
değildir?
A)

Şikayete neden olan kişi ya da birimleri cezalandırma

B)

Ürün iadesi

C)

Değiştirme

D)

Telafi etme

E)

Özür dileme

4.
Aşağıdakilerden hangisi şikayeti
gerçekleştirilen davranışlardan biri değildir?

memnuniyete

A)

Hatanın kaynağı bulunana kadar hatayı kabul etmeme

B)

Hata için özür dileme

dönüştürme

aşamasında
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C)

Gelecek hataları önleme

D)

Müşteri memnuniyetini kontrol etme

E)

Hatayı gecikmeden düzeltme

5.

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin kullandığı şikayet kanalları arasında yer

A)

Doğrudan şikayet kanalları

B)

Kişisel kanallar

C)

Dolaylı şikayet kanalları

D)

Teknolojik kanallar

E)

İlişkisel kanallar

almaz?

6. “Memnun müşterilerin, yapacakları _______________ iletişim faaliyeti
sayesinde işletmenin reklam giderleri azalacaktır.” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kişisel reklam
B) Özel tavsiye
C) Ağızdan ağıza (Word of Mouth)
D) Network pazarlama
E) Doğrudan satış
7. “Bir müşterinin, tatmin olabilmesi için en başta ______ algısı gerekmektedir.
________, tatminin en temel unsurudur” İfadesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Firmanın büyüklüğü
B) Çalışanların niteliği
C) Fiyat
D) Kalite
E) Yetkili servis ağı
8. “__________; üründen yararlananların tatminsizliğinin nedenlerinin öğrenilmesi
ve ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili gerekli
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düzenlemelerin yapılmasını mümkün kılar ve ürünün etkinliğini artırır.” İfadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Müşteri tatmin parametreleri
B) Kalite boyutları
C) Memnuniyet anketi
D) Gizli müşteri
E) Kalite çemberi
9. Müşteri memnuniyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Müşteriler memnuniyetsiz olsalar da sadık müşteri olmayı sürdürürler
B) Sadık müşteriler, işletme kârlılığını artıran en önemli unsurlardandır
C) Memnun müşteri 5 kişiyi olumlu etkilerken; memnuniyetsiz bir müşteri 9-21
kişiyi olumsuz etkiler
D) Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatini meydana getirmektedir.
E) Memnuniyetsiz müşterilerin geri kazanılması zordur
10. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalite boyutları arasında yer alır?
A) Müzakere
B) Karşılıklı anlayış
C) Nezaket
D) Fayda/maliyet endeksi
E) Yasalara uygunluk

YANITLAR
1-D 2- E 3-A 4- A 5- B 6-C 7-D 8-B 9-A 10-C
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14. SOSYAL CRM ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sosyal CRM Kullanımı
14.2. Sosyal CRM Trendleri
14.3. Başarılı Sosyal CRM Örnekleri
13.4. Sosyal CRM Kampanyaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Son zamanlarda hangi markaların Sosyal CRM projeleri ilginizi çekti ve
projelerde hangi noktalar öne çıkmıştı belirtiniz?
2.

Son zamanlarda markalar size en çok hangi kanallardan ulaştı?

3.
Sosyal medya üzerindeki marka kampanyalarına karşı nasıl bir tutum
gösteriyorsunuz?

284

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Sosyal
CRM
Sosyal
CRM
Literatürde yer alan
Kullanımı, Sosyal CRM kullanımı ve Sosyal CRM bilgilerden
Trendleri
trendlerinin öğrenilmesi
faydalanılacaktır.
Başarılı
CRM Örnekleri,
Sosyal
Kampanyaları

Sosyal

Başarılı
Sosyal
Çeşitli proje ve
CRM
örnekleri
ve kampanya
örnekleri
kampanyalarının
incelenecektir.
CRM açıklanması

,
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Anahtar Kavramlar





Sosyal CRM Kullanımı,
Sosyal CRM Trendleri,
Başarılı Sosyal CRM Örnekleri
, Sosyal CRM Kampanyaları
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Giriş
Dersimizin 14. Haftası kapsamında; Sosyal CRM kullanımında dikkat edilmesi
gereken noktalar ele alınacaktır. Sosyal CRM trendleri irdelenecektir. Başarılı sosyal CRM
örnekleri ve başarılı sosyal CRM kampanyaları analiz edilecektir.
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14.SOSYAL CRM ÖRNEKLERİ
14.1. Sosyal CRM Kullanımı
Günümüzde sosyal medyayı ve müşteri ilişkileri yönetimi yoğun olarak kullanan
şirketler, Sosyal CRM uygulamalarına kayıtsız kalmamışlardır. Rakiplerinin önüne geçerek
başarılı olmak isteyen isteyen şirketler Sosyal CRM projesi gerçekleştirmektedir.
Özellikle; inşaat, ulaşım, perakende, otomotiv, telekomünikasyon gibi sektörler yoğun
Sosyal CRM’i yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Sosyal CRM kullanımında sakınca olan
alanlar da mevcuttur. Kamu güvenliği gibi önemli konularda Sosyal CRM kullanılması tercih
edilmemektedir.
Şirketler,
Sosyal
CRM
kullanarak
şu
açılardan
farklılaşabilirler:
(http://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/sosyal-musteri-devri-haberdetay11258?sayfa=2)
Hız: Tüketici, sosyal medya üzerinden herhangi bir şekilde şirketle iletişim kurduğu
anda, sosyal CRM kullanan bir şirketin anında bunu görmesi ve yanıtlaması gerekiyor. Örneğin
bir ürünle ilgili tweet atıldığında ya da facebook mesajı yazıldığında, eğer anında yanıt
alınıyorsa bu şirket sosyal CRM’i kullanıyor demektir.
Tüketiciyi Şaşırtmak ve Memnun Etmek: Bu noktada verilen yanıtın içeriği ve
kalitesi öne çıkmaktadır. Son 20 yılda trend, beklentinin üzerinde, tüketici nezdinde sürpriz
olarak görülebilecek bir geri dönüş yapmak. Bunu yapabilen markalar öne geçti, fark yarattılar.
Müşteriyi Gerçek Zamanlı Olarak İzlemek: Yeni bir ürün piyasaya sunduğunuzda
daha ilk günden iyi mi yoksa başarısız mı olduğuna dair kesin bilgilere sahip olunabilmektedir.

14.2. Sosyal CRM Trendleri
Sosyal CRM’de yeni trendler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu trendler şunlardır:
(http://www.capital.com.tr/is-dunyasi/sirketler-ve-yoneticiler/crmde-musteri-deneyimineihtiyac-var-haberdetay-10017?sayfa=3)
1) Birbirinden kopuk süreç ve uygulamalardan tekil ve entegre bir “müşteri deneyimi”ne
geçiş.
2) Bulut bilişim altyapılarının daha çok kullanılması. Bu alanda eskiden basit uygulamalar
yer alırken yavaş yavaş karmaşıklaşan, zenginleşen çözümler ön plana çıkmaktadır.
3) Mobil kullanımın artması. CRM kullanıcılarının da her türlü tercihinde kullanabileceği
bir ara yüz sağlanması gerekiyor. Hem tüm browser uygulamalarını destekleyen zengin
web ara yüzleri hem kullanışlı iOS ve Android uygulamaları, hem mobil browser
uygulamalarının tümünü destekleyen mobil web ara yüzleri kullanılıyor.
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4) Sosyal paylaşımın kurum içinde yayılması. “Sosyal Satış” ya da “kurum içi sosyal
mecra” diye tanımlanabilecek bu tür uygulamalarla, kurum içi çalışanlar da dışarıdaki Facebook
Twitter gibi uygulamalara benzer deneyimleri iş amaçlı yaşayabiliyor.
5) Sosyal mecraların CRM uygulamalarına daha etkin taşınması.
6) İş zekası ve analitik uygulamaların artık CRM uygulamaları içine “gömülü” olarak
gelmesi, günlük iş akışının ve yaşamın vazgeçilmez parçaları olmaları.

14.3. Başarılı Sosyal CRM Örnekleri
Kurumlar Sosyal CRM’nin önemini kavradıkça CRM uygulamalarına ayırdıkları
bütçeler de artış göstermeye başlamıştır. Bu sebeple başarı kriterleri hem çalışanlarca hem
kurum üst mercilerinde sıkı sıkıya denetlenmektedir. Olumlu ya da olumsuz alınacak tek bir
geribildirimin sonuçları hala tam olarak kestirilememektedir. Bu sebeple başarılı bir Sosyal
CRM uygulaması için CRM’in 5M’i dikkate alınmalıdır:
1)
2)
3)
4)
5)

Monitoring (izleme)”,
Mapping (haritalandırma)”
Middleware (buluşturucu yazılımlar)”,
Management (yönetim)”
Measurement
(ölçümleme)
(https://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/sosyalmusteri-devri?sayfa=2, Erişim Tarihi: 28.01.2018).

Bütün bunların yanı sıra Sosyal CRM’de hizmet faktörü de en önemli gerekliliklerden. Sosyal
CRM’i başarılı müşteri hizmetlerine dönüştüremiyorsanız pek bir anlamı kalmıyor. Diğer
yandan üst yönetimin desteği de çok önemli. Satış, pazarlama gibi, sadece bir veya birkaç
departmanın, örneğin inisiyatifiyle yapılan bir sosyal CRM uygulamasının uzun vadede
başarılı olması imkansız. (https://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/sosyal-musteridevri?sayfa=2, Erişim Tarihi: 28.01.2018).
Bazı şirketlerin Sosyal CRM kullanımı sayesinde rakip şirketleri geride bırakarak
başarılı
oldukları
görülmektedir.
Bu
şirketler
şunlardır:
(http://www.capital.com.tr/soylesiler/soylesiler/sosyal-crm-yukseliyor-haberdetay8769?sayfa=2)
ELECTRONIC ARTS
Sosyal CRM'i hayata geçirmek için eski anlayış biçimlerini bir kenara bırakmak gerekli.
Bundan 10 yıl önce Electronic Arts, online çok oyunculu oyunlarının lansmanından sonra 10
katına çıkan müşteri destek talebiyle başa çıkamayacağını gördü. O sıralarda buna çözüm
olacak ticari bir model yoktu. Electronic Arts kendi çözümünü geliştirdi. Sosyal bilgisayar
oyuncularını bir araya getiren, kendi aralarında tecrübelerini paylaşabilecekleri bir platform
kurdu.
LINKSYS
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Sosyal CRM’i başarıyla uygulamak için müşterilerinizin sosyal medyayı nasıl
kullandıklarını, öne çıkan davranış biçimlerini analiz etmeniz gerekiyor. Linksys, süper
kullanıcılar, adını verdiği bir müşteri kitlesini bu sayede keşfetti. Bu müşteriler, diğerlerine
ücretsiz destek vermeye gönüllü olmuştur.
LEGO
Lego, marka elçileri adı altındaki başarılı bağımsız müşteri grubunu, iyi bir araştırma ve
analiz sonucunda elde etti. Bu grup sayesinde muhtemel alıcılar arasındaki bilinirliğini artırdı.
IHG
Sosyal müşteri amaçlarını tanımlamak önemlidir. En önemli karar hangi teknolojiyi
kullanacağınız değil, neye ulaşmak istediğinizi tanımlamaktır. Burada 4 bileşenli sistematik bir
metod önerilmektedir: insan, amaç, strateji ve teknoloji.
Otel zinciri IHG müşterileriyle sosyal iletişimini artırmak istiyordu. Bu noktada
müşterileriyle daha çok konuşmak amacını benimsedi. Sık seyahat eden müşterilere yönelik bir
diyalog platformu oluşturulmuştur.
LUCIDERA
Genç internet şirketi LucidEra, iddialı büyüme hedeflerine ulaşmak için satışlarını hızla
artırmak istiyordu. Satış ekibine kapsamlı bir sosyal alıcılar verisi hazırlamıştır. Citrix küçük
müşteriler danışma konseylerini sosyal medyayı kullanarak buldu.
DELL
Dell, “IdeaStorm” adı verilen yeni fikirler platformunu kurarken yine sosyal medyayı
kullanmıştır.
P&G
P&G, beinggirl.com adlı internet sitesi ve bu sitenin kullanıcıları sayesinde geleneksel
reklamdan 4 kat daha etkin bir pazarlama başarısı elde etmiştir.
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Şekil 13 P&G Beinggirl.com Sitesi

14.4. Başarılı Sosyal CRM Kampanyaları
Çeşitli şirketler, düzenledikleri Sosyal CRM kampanyaları ile başarılı sonuçlar elde
etmektedirler.
Bu
şirketleri
şu
şekilde
inceleyebiliriz:
(http://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/sosyal-musteri-devri-haberdetay11258?sayfa=6)
VIRGIN AMERICA
Havayolu şirketi Virgin America’yı diğer havayollarından ayıran önemli bir farkı
“eğlence” öğesini öne çıkarması. Çoğu zaman sıkıntılı ve yorucu bir süreç olarak görülen uçak
yolculuğunu insanın kendini iyi hissettiği deneyimlere dönüştürmeyi hedefleyen şirket, sosyal
CRM’i
de
bu
hedef
doğrultusunda
başarıyla
kullanıyor.
Bugün ABD’de 20’nin üzerinde noktaya ve Meksika’ya uçuşları olan Virgin America’nın
yaklaşık 2 bin 600 çalışanı var. Virgin America sadece müşterileriyle değil, kendi iç müşterileri
yani çalışanlarıyla iletişim için de sosyal CRM’den yararlanıyor.
Şirket çalışanlarının yüzde 90’ı masa başında ya da bir bilgisayar önünde olmasa da
mobil telefonlar ve tabletler aracılığıyla birbirleriyle sürekli etkileşim halinde. Bu sosyal
etkileşim platform, ekip üyelerinin kendi içlerinde ve diğer ekiplerle bilgi paylaşımına, hızlı
problem çözümüne ve müşteriye en iyi hizmetin sunulmasına imkan sağlıyor.
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Şekil 14 Virgin America Sosyal CRM (http://www.lauraliu.com/web.html)
ROSSIGNOL
Kayak ve dağcılık malzemelerinde yüzyılı geride bırakan ve kemikleşmiş bir müşteri
kitlesi olan Rossignol, sosyal müşteri çağına da başarıyla ayak uyduran markalardan. İlk adım
olarak müşterilerinin sosyal profillerini oluşturan şirket, bu aşamanın diğer adımların temelini
oluşturduğunu söylüyor. Pozitif deneyimlerin müşteriyi elde tutmak için çok önemli olduğuna
inanan Rossignol, müşteriden gelen geribildirimlerle birlikte ürün ve hizmetlerini sürekli
geliştiriyor.
Rossignol’un mobil Ski Pursuit aplikasyonu kayak yapanlara günlük, sezonluk
performanslarını kaydetme imkanı sunuyor. Bu aplikasyonla ortalama hız, maksimum hız,
mesafe, eğim gibi bilgileri kaydedebiliyorsunuz. Kayak severlerin sohbet konusu olan dikey
tepe inişleri ve hızları gibi alanlarda kimin en iyi derece aldığını saptayan bu uygulama
sayesinde artık kimin daha iyi yaptığını ortaya çıkarmak da mümkün.
Bu uygulamanın diğer bir güzel yanı da Ski Pursuit’in detayları Facebook veya Twitter’da
paylaşmaya imkan vermesi. Bu örnek Rossignol’un sosyal CRM alanında yaptığı çalışmalardan
sadece biri. Şirket müşterilerine yakın olmak için bu doğrultuda birçok başarılı çalışmaya imza
atıyor.
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Şekil
15
Rossignol
Ski
(http://joeygale.com/marketing/2013/11/25/rossignol-creates-loyalty-program)

Pursuit

KLM MEET&SEAT
KLM Meet&Seat kısaca, Amsterdam ve New York, San Francisco, Sao Paulo
uçuşlarında yolcuların birbirleri ile tanışmasını sağlayan bir uygulama. Bu uygulama ile diğer
yolcuların Facebook ya da LinkedIn profil detaylarını inceleyebiliyor ve uçakta nerede
oturduklarını görebiliyorsunuz.
Örneğin sizinle aynı konferansa giden ya da sizinle aynı iş kolunda çalışan yolcuları
arayabiliyorsunuz.
Uçuştan 48 saat öncesine kadar yapacağınız online check-in’lerde yolcuların sosyal ağ
profillerini inceleyip oturacağınız koltuğa buna göre karar verebiliyorsunuz. Sizden sonra
bilgilerini paylaşan yolcular olduğunda da e-mail ile haberdar ediliyorsunuz.
(http://www.digitalfabrika.com/blog/klm-meetseat-basarisi-ve-havayolu-sirketlerine-sosyalmedya-stratejileri/)
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Şekil 16 KLM Meet&Seat
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 Uygulamalar;
1)Öğrenciler, belirledikleri iki sektörde gerçekleştirilen Sosyal CRM uygulamalarını
karşılaştırmalı olarak inceleyebilirler.
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Uygulama Soruları;
1)İncelediğiniz sektörlerin Sosyal CRM projelerinde ne gibi farklılıklar ve ne gibi önemli
noktalar belirlediniz, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 14. Haftası kapsamında; Sosyal CRM kullanımında dikkat edilmesi gereken
noktalar ele alınmıştır. Sosyal CRM trendleri irdelenmiştir. Başarılı sosyal CRM örnekleri ve
başarılı sosyal CRM kampanyaları analiz edilmiş ve bir Sosyal CRM kampanyasında başarılı
olmak için gerekli olan noktalar vurgulanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Ders kapsamında işlenen sosyal CRM örnekleri doğrultusunda, Sosyal CRM kampanyaları
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anket maliyetleri düşer
B) Yüzde yüz satış başarısına ulaşılır
C) Referans sistemi etkili bir şekilde kullanılır
D) Satış ofisi maliyetleri düşer
E) Müşteri talepleri hızlı bir şekilde analiz edilir
2. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM uygulamalarında karşılaşılan hatalı bir davranıştır?
A) Sosyal CRM’i sadece şikayet yönetiminde kullanmak
B) Sosyal CRM’de çalışanların deneyiminden faydalanmak
C) Müşteri taleplerini öncelikli olarak çözümlemek
D) Hedef kitleye uygun sosyal medya platformu seçmek
E) Pazarlama çalışmaları ile eşgüdüm içinde olmak
3) Aşağıdaki alanlardan hangisi, Sosyal CRM kullanımına uygun değildir?
A) Kamu Güvenliği
B) İnşaat
C) Perakende
D) Ulaşım
E) Telekomünikasyon
4. Sosyal CRM kampanyaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal CRM’de segmentasyon yapılmalıdır
B) Sosyal CRM, müşteri deneyimi sağlar
C) Sosyal CRM aracılığıyla geniş bir veritabanı oluşturulur.
D) En önemli Sosyal CRM platformu Facebook’tur

298

E) Sosyal CRM, KOBİ’lere büyük fırsatlar sağlar
5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal CRM uygulamalarında değerlendirmeye alınan veriler
arasında yer almaz?
A) Müşteri yorumları
B) Etkileşim oranı
C) Beğeni sayısı
D) Takipçi sayısı
E) Mağaza ziyaret sayısı
6. Başarılı bir sosyal CRM kampanyası aşağıdakilerden hangisi üzerinde bir etki sağlamaz?
A) Müşteri memnuniyeti
B) Müşteri tatmini
C) Sosyal medya görünürlüğü
D) Satış oranları
E) Çalışan sadakati
7. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal CRM’i başarıyla uygulayan şirketlerden birisi değildir?
A) Electronic Arts
B) Lego
C) Dell
D) Pepsi
E) P&G
8. Aşağıdaki markalardan hangisi sadece müşterilere yönelik değil çalışanlara yönelik kurum
içi iletişimde sosyal CRM kullanmaktadır?
A) Emirates
B) British Airways
C) Virgin America
D) Qatar Airways
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E) Swiss Air
9. Aşağıdakilerden hangisi yakın gelecekteki Sosyal CRM trendlerinden birisi değildir?
A) Kurum içi sosyal mecra kullanımı
B) Bulut bilişim destekli uygulamalar
C) Müşteri deneyimi
D) Mobilite
E) Veri tabanına dayalı uygulamalar
YANITLAR
1-B 2- A 3- A 4- D 5- E 6-E 7-D 8-C 9-E 10-E
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