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ALAN Ulaştırma

DAL/MESLEK Lojistik

MODÜLÜN ADI Müşteri Memnuniyeti (CRM)

MODÜLÜN TANIMI Müşteri memnuniyeti işlemlerini hatasız yapılabileceği temel
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL 10. sınıfı tamamlamış olmak

YETERLİK Müşteri memmuniyeti (CRM) sağlama çalışmaları yapma

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

ISO 9000 Kalite Standartlarına göre müşteri ilişkileri
yönetimini tanımlayacak; temel kavramlar, müşteri
memnuniyetini etkileyen temel süreçler ve temel fonksiyonları
kavrayacak ve müşteri ile iletişim kurma, müşteri
memnuniyetini yaratan faktörler ve müşteri memnuniyetinin
ölçülmesi çalışmalarını yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. ISO 9000 Kalite Standartlarına göre müşteri ilişkileri
yönetimini tanımlayacak, temel kavramlar, müşteri
memnuniyetini etkileyen temel süreçler ve temel
fonksiyonları kavrayacaksınız.

2. ISO 9000 Kalite Standartlarına göre müşteri ile
iletişim kurma, müşteri memnuniyetini yaratan
faktörler ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
çalışmalarını yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ofis ve piyasa ortamı, bilgisayar, telefon, faks, yazıcı, gibi
donanım ve araç gereçler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda, ölçme aracı (test, çoktan seçmeli,
doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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Sevgili Öğrenci,

Günümüzde işletmeler, müşterilerin üründen beklentilerinin neler olduğunu, bu
beklentilerinin ne kadarlık bir kısmını karşılayabildiklerini bilmek ve müşterinin memnun
olmadığı noktaları belirleyip tatmin düzeyini artırmak için çalışmalar yapmak zorundadır.

Eğer bir çalışan olarak bir şirket kültürü oluşturmak, müşteriye daha fazla ilgi ve özen
göstermek, kaliteli hizmet sunmak, müşteriyle ilişkileri düzgün bir seviyede tutmak gibi
konularda başarı gösterirseniz o kadar müşteri memnuniyetini gerçekleştirirsiniz.

İnsanlarla iş yaparken onlara ne kadar güvenilir olduğunuzu, onları ve işinizi ne kadar
önemsediğinizi ve bunu uyguladığınızı göstermelisiniz. Memnun müşteri yaratmak için
onların ihtiyaçlarını göz önüne alıp çözüm sunmanız gerekir. Bu çözümler gelecek için de
güvenin temelini oluşturur ve müşterinizin devamlı olmasını sağlar.

İşletmeler maliyetleri karşılamak ve kazanç sağlamak için müşteriyi tanımalı, ne
istediğini bilmeli, ihtiyaca cevap vermeli ve işletmeden memnun ayrılmasını sağlamalıdır.
Bu nedenle hizmet ve ürün kalitesi, işlerin zamanında yapılması, fiyatların tutarlı olması,
saygılı, güler yüzlü ve yeterli sayıda personel bulundurulması müşteri memnuniyetinde en
önemli faktörlerdir.

Bu modül içinde lojistik firmaların müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaları hakkında
bilgi edineceksiniz. Böylece müşteri memnuniyeti hakkında genel bilgi ve becerilerinizi
geliştirerek gerekli yeterliliğe ulaşacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ISO 9000 Kalite Standartlarına göre müşteri ilişkileri yönetimini tanımlayacak, temel
kavramlar, müşteri memnuniyetini etkileyen temel süreçler ve temel fonksiyonları
kavrayacaksınız.

 Müşteri ilişkileri yönetiminin işletmelere sağladığı yararlar nelerdir? Araştırınız.
 Müşteri ilişkileri yönetiminin amaçları nelerdir? Araştırınız.
 Müşteri beklentileri hakkında araştırma yapınız.
 Müşteri sadakati sağlamak için neler yapılmalıdır? Araştırınız.
 Müşteriyi kazanmak ve elde tutmak için yapılması gereken çalışmalar nelerdir?

Araştırınız.
 Araştırma işlemleri için İnternet ortamında araştırma yapmanız ve müşteri

memnuniyeti çalışmaları yapan işletmelere gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca
müşteri memnuniyeti çalışmaları yapan kişilerden ön bilgi edininiz.

 Müşteri memnuniyeti çalışmaları ile ilgili bulabileceğiniz broşür, belge,
kitapçık, resim vb. dokümanı sınıf ortamına getirerek bilgilerinizi
arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ,
TEMEL KAVRAMLAR, SÜREÇLER VE

FONKSİYONLAR

1.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management-CRM), müşteriyi
tanımak, müşterinin ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu
bilginin organizasyon içinde paylaşılması olarak tanımlanabilir.

Müşteri ilişkileri yönetimi pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve satış destek
alanlarında sınırsız entegrasyon sağlayan geniş kapsamlı bir yönetim biçimidir. CRM,

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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talebin yaratılması ve izlenmesini, satış potansiyelinin satışa dönüştürülmesi ve satış
bilgisinin de satış sonrası hizmetlerde kullanılmasını sağlar.

Şekil 1.1: Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi bir şirketin yeni müşteriler kazanmasına imkân
tanır. Bir firmanın müşterilerle, temas kurması sırasında farklı kanallardan topladığı verileri
zamanında alabilmesi, daha sonra bu verilerin müşteri ile bir sonraki görüşme sırasında
kullanabilmesi müşteri memnuniyeti sağlamanın temelinde yatmaktadır. Bunun için müşteri
bağlılığının ve etkinliğinin artırılması ve müşterinin derecelik görüntüsünün elde edilmesi
gerekir.

CRM, müşteri odaklı düşünceyi esas alan bir stratejidir. CRM, sadece arka ofisteki
muhasebe, üretim, planlama, sevkiyat gibi birimler için iş süreçlerinin yeniden
yapılandırılmasını talep eder. Müşteri ilişkileri elektronik olarak yürütülürken bugünün
çeşitli teknolojileri kullanılır. Bu teknolojiler interneti içerir. Bunun yanında ileri telefon
sistemleri, el bilgisayarları, interaktif televizyonlar, self servis krostlar, akıllı kartlar ve yeni
çıkan bir dizi teknoloji de müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılmaktadır.

Müşteri ilişkileri yönetiminin elektronik ortamlarda, doğru ortamlarda
uygulanabilmesi müşteri etrafında planlanmış olmasına bağlıdır.

Proaktif, odaklanmış ve tutarlı bir pazarlama yönetimi müşteri portföyü kazanma ve
korumanın özünü oluşturur. Müşteri odaklı şirketler müşteri ile ilişkinin tamamından doğan
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bilgiyi toplamak istemektedir. Böylece gerçek ve daha yüksek getirisi olan müşterilere
yönelip onların sadakatini kazanmak, şirketin kârlılık ve verimliliğini artırmak mümkündür.

Şekil 1.2: Müşteri ilişkileri yönetimi

Müşteri odaklı olma savaşında çözüm; iş süreçlerinin her aşamasında müşteri
bilgilerinin saklandığı veri tabanı ile bağlantıdır. Bu veri tabanı adresler, ortaklar, ilgili
kişiler, müşteri tarihçesi, sözleşme tarihçeleri, siparişler, ciro bilgileri gibi genel bilgilerle
verilen hizmet veya ürünlerle ilgili bilgileri de tutar. Bu verilere, müşteri ile kurulan her
temasta ulaşılabilir. Her bir temasın ilgili kişisi, bölüm yöneticisi, üst yöneticisi ve temas
aşaması güncel bir şekilde saklanır.

Müşteri ve çalışanlar için gerekli ürün ve fiyat listesinden başlayarak interaktif ürün
konfigürasyonuna kadar bütün ürün bilgilerini destekler. Firma dışındaki çalışanlar ve çağrı
merkezleri, ürün ve hizmetle ilgili sorunları bu çözüm sayesinde cevaplandırabilir.

Web entegrasyonu firma dışı entegrasyonun temelini oluşturur. Pazarlama ile ilgili
tüm çalışanların firma dışındayken ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere ulaşması sağlanır.
Ayrıca bu kişiler, çok çeşitli soru kriterleri ile istenilen değerlendirme ve kontrol
mekanizmalarına da kavuşmuş olurlar.

Müşterilerin şirketlere getirdiği değerlerin tümünden yararlanmanın yolu sadece
onlarla değil aynı zamanda tedarikçiler ve iş ortaklarının da seviye ve kalitesinden geçer.
Günümüzün ilişki ekonomisinde galip gelecek olan şirketlerin sadece kendi içinde entegre
olabilenler değil aynı zamanda dış dünya ile de entegre olabilenlerin olması tesadüf değildir.
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Şekil 1.3: CRM yapı

En kârlı müşteri ilişkisini elde etmek aslında çok da kolay olmayan bir yarıştır. Bu
yarışta kazanmak için şirketlerin müşterilerine yüksek kalitede bir deneyim sunmaları ve bu
ilişki düzeyini zaman içinde birçok farklı noktada geliştirmeleri gerekir. “Müşteri her
şeyden önce gelir.” felsefesini hayata geçirmek bu sözleri söylemek kadar kolay değildir. Bu
yolda mesafe katedebilmek için müşterilerin kim olduğunu (alışkanlıklarını, önceliklerini,
tercihlerini sizinle olan tarihini) bilmek gerekir.

Eğer aşağıdaki sorulara verilen cevapların çoğu “evet” ise CRM’yi toplantı gündemine
almak için hiç zaman kaybedilmemelidir.

 Ürünleriniz ve hizmetleriniz sıradanlaşma tehlikesiyle karşı karşıya mı?
 Müşterileriniz sizden her zaman her yerde her yöntemde iş ilişkisi mi bekliyor?
 En iyi müşterilerinizle ortalama müşterileriniz arasında önemli bir değer farkı

var mı?
 Ürün veya hizmetlerinizi uyarlamak veya kişiselleştirmek zorunda olduğunuzu

görüyor musunuz?
 Korumanız gereken üstün bir markanız var mı?
 Oyunun kurallarını değiştirmeye çalışan rakipleriniz var mı?

Müşteri ilişkilerinin düzenli yönetimi, satış fırsatlarının değerlendirilmesi ve satışı
artırmanın ilk şartıdır. Satış fırsatının başlangıcından itibaren tüm aktiviteleri (telefonda
görüşme, ziyaret, toplantı, tanıtım, e-posta, faks, mektup, teklif, sipariş vb.) izleyerek
sürecini yönetmeyi sağlar.

Müşteri ilişkileri yönetim sürecinde; müşterilere periyodik ziyaret planlamaları
yapılabilir, ziyaret sonuçları raporlanabilir.
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 Müşterilerle ilgili faaliyet kayıtları (telefon, ziyaret, toplantı, tanıtım vb.)
 Müşterilerle yapılan yazışma kayıtları (faks, mektup, e-posta)
 Müşterilerle ilgili yapılacak işlerin (ara, teklif gönder, broşür gönder, tanıtım

yap vb…) e-posta ile görevlendirme ve takibi
 Müşterilere periyodik ziyaret veya periyodik arama planlarının yapılması,

ziyaret notları
 Müşterilere verilen tekliflerin bağlantı kayıtları
 Müşteri satış siparişlerinin bağlantı kayıtları
 Müşteri pazarlama gönderimlerinin bağlantı kayıtları
 Satış temsilcilerinin yapacakları tüm faaliyetlerin ortak oranda görüntülenmesi

 Müşterilerle ilgili tüm faaliyet ve kayıtlara müşteri, müşteri temsilcisi, satış

fırsatı, satış projesi, tercih bazında erişim gibi işlemler takip edilir.

Şekil 1.4: Müşteri ilişkileri yönetim süreci

Satış, kadrosu faaliyetlerini ortak oranda da takip edebilir, satış kadrosuna verilen
görevleri izleyebilir, müşterilere periyodik ziyaret planlamaları yapabilir, ziyaret sonuçları
raporlanabilir.

Müşteri ilişkileri yönetimi işletmelere aşağıdaki yararları sağlar.

 İşletmelerin fırsatlarını genişletmek
 Mükemmel hizmet tecrübesi sunmak
 Kampanya ve satış kanalı verimliliğini artırmak
 Değişen müşteri ihtiyaçlarına hazırlıklı olmak
 Satış gücüne tutarlı planlar sağlamak

 Müşteri taleplerine hızlı tepki verebilmek
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Şekil 1.5: Müşteri ilişkileri yönetimi

1.1.1. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları

 Müşteri ilişkilerini kârlı hâle getirmek
 Farklılaşma sağlamak
 Maliyet minimizasyonu sağlamak
 İşletmenin verimini artırmak
 Uyumlu faaliyetler sağlamak
 Müşteri taleplerini karşılamak

Şekil 1.6: Müşteri ilişkileri yönetiminin amacı
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Günümüzde müşterilerin fazla seçenekleri var, alternatifleri fazla, kurum değiştirmek
konusunda tereddüt etmemektedir. Müşterilerin işletme ile iş yapması için işi onların istediği
gibi yapmak gerekir. Bu da müşterilere önem vererek onları daha yakıdan tanıyarak edinilen
bilgiler üzerine stratejiler kurarak ve tüm müşterileri işletme sürecinin bir parçası hâline
getirerek sağlanabilir.

1.1.2. Müşteri İlişkileri Yönetimine Hazır Olmayan Şirketler

 Patronunların müşteri bağlılığı hakkındaki filozofisi "çabuk gelir, çabuk gider"
ise satış temsilcilerinin müşterilere eğiliminin soyguncuların bankayı sevme
nedeniyle aynı olması yani "müşterilerini paranın olduğu yer gibi görmesi"
şirketlerdeki en yaygın ifadenin "Opsiyonlar nedeniyle buradayım." olması

 Müşterinin son kez sizden alışveriş yapacağını düşünüp onun üzerinden en
yüksek kârı elde etmeye çalışmak

 İş stratejisinin, yeni bir fonlama bulana kadar ayakta kalabilmek olması
 Patronunların "ya bu deveyi benim dediğim gibi güdersin ya da bu diyardan

gidersin" ifadesi ile çalışanlar ve ortaklar üzerinde baskı kurması
 Müşteri hizmetleri biriminin bu işin internet üzerinden de yürütüleceğini

düşünüp işten çıkarılmış olması
 İnternetin her şeyi değiştirebileceğine inanmak
 Tüm CRM projesini yürütmek için internet sitesini oluşturanları

görevlendirmek
 CRM’nin internet kuşağı için olduğuna inanmak
 En favori söylemin "müşteri her zaman haklıdır" olması

1.2. Temel Kavramlar

1.2.1. Müşteri Kavramı

Eskiden manavların, kasapların duvarlarını süsleyen bir takım duvar yazıları bugün
aslında sanayi ve hizmet sektörünün temel felsefesi olmuştur. Bu duvar yazıları, yine kurum
ve kuruluşların misyon ve vizyonlarının belirlenmesinde önemli rol almış ve ana iş he-
deflerinin belirlenmesine öncelikli katkıda bulunmuştur. Bu duvar yazılarından birkaçı
aşağıda verilmiştir:

 Müşteri kraldır.
 Müşteri velinimetimizdir.
 Müşteri patronumuzdur.
 Yine bunlara ilaveten bugün daha çok kullandığımız kavramlar vardır. Bunlar:
 Müşteri var olma nedenimizdir.
 Ürün ve hizmet kalitemizi müşteri belirler.
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Müşteri kavramı genelde mal ya da hizmetlerin son kullanıcıları olarak tanımlanır.
Bu tanıma ayrıca ürünün üretilmesinden paketlenip pazarlanmasına kadar geçen süreç
içindeki faaliyetleri gerçekleştiren kişiler de eklenmelidir. Bu çıktıların her alıcısı da müşteri
olarak tanımlanmaktadır. Yani hem işletme içinde hem de dışarıdaki işletme ürününü
kullanan kişiler müşteri olarak tanımlanabilir.

Günümüz müşteri kavramının da sınırları genişlemiştir. Müşteri sadece parayı ödeyen
kişi değildir. Kurumun ürettiği hizmetten yararlanan herkes artık müşteridir. Hastanelerdeki
hastalar, okuldaki öğrenciler, toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular gibi.

Şekil 1.7: Müşteri kavramı

Müşteri kavramının sadece dış müşteri tanımıyla kalmaması iç müşterileri yani iş
arkadaşlarını ve yöneticileri de kapsamıştır. Müşteriler tartışmanın merkezine gelip
yerleşmiştir. Her ne iş yapıyorsanız yapın yaptığınız işin nedeni müşterilerinizdir. Bu
çerçevede müşteri kavramını iç müşteri ve dış müşteri olarak ikiye ayırarak incelenebilir.

1.2.1.1. İç Müşteri

Bir kuruluşta tedarikçilerden başlayarak dış müşterilere kadar devam eden süreçlerde
birbirine ürün ve hizmet verenler iç tedarikçi, ürün ve hizmet alanlar ise iç müşteri diye
adlandırılmaktadır. Yani herhangi bir kuruluştaki üretim sürecini düşündüğümüzde
birbirlerine yan mamul veren makine grupları biri birinin tedarikçisi ve müşterisi
durumundadır. Yine hizmet sektöründe bir aşçı ile garson arasındaki ilişki de tam bir müşteri
tedarikçi ilişkisidir.

Dış tedarikçiler firmaya ürün/hizmet sunanlar, dış müşteriler de firmadan ürün ve
hizmet alanlardır. Benzer olarak firma içindeki süreçlerde de iç tedarikçiler ve iç müşteriler
bulunmaktadır.



11

Müşteriden gelen bir talep pazarlama bölümü aracılığıyla üretim ve sevkiyat
bölümüne iletilir. Burada pazarlama, üretim ve sevkiyat bölümünün iç tedarikçisidir. Üretim
ve sevkiyat, pazarlamanın iç müşterisidir. Benzer şekilde bir sonraki aşamada dış müşteri
talebinin karşılanması için bu kez üretim ve sevkiyat, montaj bölümünün iç tedarikçisi
konumuna gelir.

Firma içindeki tüm süreçlerin akışında ürün/hizmet veren fonksiyonların (iç
tedarikçiler), ürün/hizmet alan (iç müşteriler) fonksiyonlarla olan ilişkilerindeki sorunların
giderilmesi, süreçlerin sürekli iyileşmesini, gereksiz işlerin elenmesini sağlayarak verimliliği
ve firmanın kârlılığını artıracaktır.

Müşteri Talebi  Pazarlama  Üretim- Sevkiyat  Montaj  Müşteri

Şekil 1.8. Firma içi süreçler arasındaki ilişki

Bütün çalışanların amacı, dış müşterilerin beklentilerin karşılayacak ürün ya da
hizmeti sunabilmek için hep birlikte takım hâlinde çalışmaktır. En üst düzeydeki yönetim
kurulu başkanından en alt düzeydeki işe yeni başlayan bir işçiye kadar bütün çalışanlar eğer
birbirleri ile ilgili iş ve görevleri yapıyorlarsa bunlar iç müşteri tanımlaması içine girer.

İşletme içindeki iç müşteri ilişkileri, sistemler, kurallar, talimatlar, iletişim ve kişisel
destek gibi konularla da yakından bağlantılıdır. İşletme içinde kullanılan bu alanlarla ilgili
olarak iç müşterilerin etkenliği yükselecektir. Bütün işletmeler için bu iş, müşteri ilişkilerinin
geliştirilmesinde yapılması gereken belki de tek somut iştir.

1.2.1.2. Dış Müşteri

Kuruluşun ürün ve hizmetini son kullanıcıya kadar ulaştıran zincir içinde yer alan tüm
kullanıcılar veya sunulan ürün ve hizmetleri satın alarak kendi kişisel amaçları için kullanan
ve çalışanların ücretlerinin ödenmesini sağlayan müşteridir diye adlandırılabilir. Otomotiv
sektöründe otomobilleri satın alan son kullanıcılar müşteri sıfatındadır. Otomobil üreticileri
de kendilerine malzeme sağlayan (lastik, yedek parça, koltuk vb.) üreticilerin müşterisidir.

Müşteriler hem nihai tüketicileri hem de bayileri kapsar. Şimdiki müşteriler yanında
olası (muhtemel) müşterileri de işletmelerin hesaba katması gerekir. Firmalar güçlerini
yaşam kaynakları olan müşteriden alırlar. Bu güçleri, onların var olmasını sağlayan rekabet
güçleridir. Madem ki müşteri yaşam kaynağıdır, o hâlde onu elde etmek ve korumak için
kendisine sunulan hizmet ve ürünlerden memnun olmasını sağlamak gerekir.

Günümüz rekabet ortamında satılan ürünlerin teknolojik gelişmişliği ve çeşitliliği
karşısında müşteri eskiye nazaran daha seçici davranmaktadır. Kolay tatmin olmamakta, en
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küçük olumsuzlukta ürününü aldığı firmayı değiştirebilmektedir. Hızına ayak
uydurulamayan teknolojik gelişmeler duyarlı bir çevre ve doğa bilincinin gittikçe önem
kazanması, kimyasal katkılı ürünler ve hormonlu gıdalardan kaçınma bilincinin
yaygınlaşarak insan sağlığına verilen önemin daha da artması ve tüketicilerin alışverişlerinde
enerji tasarrufu sağlayan mallara olan talep önceliği gibi birçok yeni olgu, geçmiş yıllara
göre daha bilgili, daha bilinçli, kendine güvenen, hakkını aramayı bilen ve haberdar olan
tüketiciyi daha seçici kılmıştır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, günümüzde ürün ve hizmetlerdeki kalite ile birlikte
müşteri ilişkileri ile müşteri hizmetleri de firmaların hem şu andaki hem de gelecekte
bulunmak istedikleri nokta için daha da önemli hâle gelmiştir. Çünkü firmalar ancak
müşterileriyle vardır. Müşterisini tatmin edemeyen, beklenti ve ihtiyaçlarını saptayamayan
ve bunlara cevap veremeyen firmalar kısa sürede yenilgiye uğrayacaklardır.

1.2.2. Müşteri Algılamaları

Hedeflenen kalite ile müşterilerin algıladığı kalite arasındaki farklılıklar işletmeler için
hayal kırıklığı yaratacak boyutlarda olabilmektedir. Ancak aradaki farkın bilinmesi gerekli
stratejilerin oluşturulmasında etkilidir. Algılanan kalite gerçek kaliteden daha önemli ise
ikinci dereceden kaliteli bir ürünü müşteriyi ikna etme çabalarıyla memnun etmek olasılığı
vardır. Algılamanın duygusal boyutu dikkate alındığında müşterilerin sunulan hizmeti nasıl
anladıkları değil aynı zamanda bu seçimleri sonucunda kendilerini nasıl hissettikleri de önem
kazanmaktadır.

1.2.3. Müşteri İçin Değer

Müşterilerin tercihleri, işletmelerin başarısını etkilemekte ve yer değiştirmektedir. Bu
nedenle müşteri psikolojisi, neyi niçin seçtiklerinin belirlenmesi için önemlidir.

Müşteri kararlarında, gerçeklerle birlikte algılamaları da etkili olmaktadır. Müşteriler
tercihlerini kendilerine kazandıracak değere göre yapmaktadırlar. Algılanan değer, fiyat ve
kalitşekillenmektedir.

Şekil 1.9: Fiyat, kalite ve değer ilişkisi

Kalite Fiyat

Değer

+ -
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1.2.4. Müşteri Beklentileri

Müşteri memnuniyeti ve tatmini beklentilerden etkilenmektedir. Bu nedenle
beklentilerin bilinmesi memnuniyetin sağlanmasında önemlidir. Beklentiler kişisel
gereksinimlere göre değişiklik gösterebilir. Olması gereken beklenti, müşterinin hak ettiğini
düşündüğü hizmetlerdir. İdeal beklenti ise her türlü ayrıntının dikkate alınmasıdır.

Şekil 1.10: Beklentilerin hiyerarşisi

1.2.5. Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini iç müşteri memnuniyeti ve dış müşteri memnuniyeti olarak
ikiye ayırabiliriz.

1.2.5.1. İç Müşteri Memnuniyeti

Örgütlerde birimler birbirlerine hizmet sunar. İşletme içinde birbirine mal veya hizmet
sunanlar iç müşteri olarak adandırılır. İç müşteri kavramı, Toplam Kalite Yönetimi ile ilk
defa kullanılmaya başlanmasına rağmen, ardındaki düşünce eski yönetim anlayışlarına
dayanmaktadır. Her çalışan kendisi için tanımlanmış bir görev sahası içinde yer alır (iş
organizasyonu), tanımlanmış işleri yapar (iş bölümü), bu işleri yaparken diğerleri ile birlikte
(iş birliği) ve uyum içinde çalışır (koordinasyon). Bu uyumun sağlanabilmesi için
çalışanların birbirlerini anlamaları ve bilgilendirmeleri gerekir. Aksi takdirde süreçlerin
kalitesinde, zamanlamada ve iletişimde yaşanacak aksaklıklar dış müşteriye sunulan
hizmetlere yansıyabilir.

İdeal

OlmasıGerekenBeklenti

Yüksek
Beklenti

Minimum Kabul

Düşük

Olası En Kötü
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Birimler arasında gerçekleştirilen süreç ve faaliyetleri analiz ederek performansın
iyileştirilmesi ve örgüt içi iletişim iç müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve
artırılmasında çok önemlidir.

Hizmetlerin mallara göre soyut olması standartlaşmayı ve hizmet kalitesini
tanımlamayı güçleştirmektedir. Hizmetlerin üretim anında tüketilmesi ve genellikle üretim
sürecine müşterilerin doğrudan katılımı söz konusudur. Bu özellikler nedeniyle hizmet
kalitesinin değerlendirilmesinde, hizmet sunan personelin etkisi fazladır. Bu saptaman dış
müşterinin memnuniyetinin sağlanması için iç müşterilerin memnuniyetinin gerek koşul
olduğunu göstermektedir.

1.2.5.2. Dış Müşteri Memnuniyeti

Mal ve hizmet sunulan dış müşteriler işletmelerin varlık nedenidir. Gerek Toplam
Kalite Yönetimi, gerekse modern pazarlama anlayışında yerini bulan müşteri odaklı
yönetimde organizasyonun merkezinde bulunan müşteri memnuniyetinin işletme için değeri
oldukça fazladır.

 Müşteri gereksinim ve beklentilerinin karşılanmasıyla başlayan müşteri
memnuniyeti kavramının anlaşılmasında yararlı olacak beş ana ilke şöyle
sıralanabilir:

 Müşteri memnuniyeti, işletmenin kârının ve pazar payının artmasında ya da özel
hedeflerine ulaşmasında en önemli stratejik unsurdur. Müşteri memnuniyeti bir
program değil, sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çabalar olarak
kabul edilebilir.

 Yönetim, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli rolleri üstlenmektedir.
Rekabette kullanılan müşteri memnuniyeti, üst yönetimin benimsemesiyle
başlamaktadır. Müşteri memnuniyeti için öncelikle üst yönetimin stratejik
odaklanmayı belirlemesi ve tüm personele benimsetmesi en önemli unsurdur.
Bu açıdan, işletme misyonunun, vizyonunun, hedeflerinin, değerlerinin
belirlenmesi ve örgüt kültürünün oluşturulması hep bu amaca yönelik olarak
dizayn edilmek durumundadır.

 Müşteri memnuniyeti tüm örgütü kapsamaktadır, tüm çalışanların katılımı ile
başarı sağlanabilmektedir. Memnuniyeti sağlamak amacıyla hizmet sunulan
müşterilerin tanımlanması, gereksinim ve beklentilerinin belirlenmesi,
müşterilerin organizasyonu nasıl gördüğünün tespiti ve bunlara uygun
faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 Müşteri memnuniyetinin tüm çalışanlarca sahiplenilmesi ve paylaşma isteği
yeterli olmamaktadır. Gerekirse organizasyon yeniden yapılanmalıdır.
Müşteriye en hızlı, en etkili hizmet sunmaya yönelik organizasyon yapılarının
oluşturulması ve otomasyona geçilmesi bu amaçla yapılan çalışmalardandır.

 Müşteri memnuniyeti tanımlanabilmeli, ölçülebilmeli ve izlenebilmelidir.
Müşteri memnuniyeti tanımlanabilirse ölçülebilir, ölçülebilirse analiz edilebilir,
analiz edilebilirse kontrol edilebilir, kontrol edilebilirse pekiştirilebilir.



15

1.2.6. Müşteri Tatmini

Tatmin genellikle problemlerin eksiksiz çözümlenmesi ya da hata oranının çok küçük
olması şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak hata oranının düşük olması ve problemlerin
çözümü müşteri memnuniyetini sağlamakla birlikte tatmini için yeterli değildir. Tatmin
beklenmeyen hizmetlerin de sunulmasıdır. Bununla birlikte memnuniyet sağlanmadan tatmin
söz konusu değildir.

Tatmin, bir süreç olarak değerlendirilmiş, tatmin düzeyine katkıda bulunan
düşünceler, değerlendirmeler ve psikolojik süreçler üzerinde durulmuştur. Bunlar:

 Yaşanan deneyimin en az olması gerektiği kadar iyi olduğu şeklinde bir
değerlendirme

 Tercih edilen seçeneğin o seçeneklerle ilgili önceden sahip olunan inançlarla
uyum içinde olması

 Tüketicinin satın alma eyleminden önceki beklentileri ile satın alma
gerçekleştikten sonra ürünün gösterdiği performans arasındaki farklılıkların
değerlendirilmesine ilişkin tepkisi

Şekil1.11: Müşteri tatmini

Sunulanlar
beklentileri
karşılamak

ta mı?

Kalite /
Memnuniyet

Kalite eksikliği /
Memnuniyetsizlik

Hayır Evet

Beklentiler

Algılanan
Sunum



16

Müşteri tatmini, müşterilerin mamul ile ilgili beklentilerinin mamulün kullanım
amacına uygunluğuna ilişkin sahip olduğu yargılar olarak tanımlanabilir. Mamulün kullanım
amacına uygunluğu mevcut beklentileri en azından karşılıyor veya aşıyorsa tatmin söz
konusudur. Böylece müşteri tatmini, herhangi bir mal ya da hizmet alımından sonra sununun
performansı ile alıcı beklentilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

1.2.7. Müşteri Sadakati

İşletmeler, müşteri gereksinim ve beklentilerine uygun hizmetlerin sunulması ile
memnuniyetinin sağlanmasının ötesinde müşteri tatmini ile sadakatin sağlanmasını
hedeflemektedir. Özellikle rekabetin yoğun olduğu pazarlarda müşteri memnuniyeti
işletmenin başarısını sürekli kılmaya yetmemektedir. Rekabetin çok yoğun olduğu
günümüzde müşterilerin sürekli artan beklentilerini, onlara rakiplere göre fazladan bir şeyler
sunarak karşılamak ve kuruluşa bağlı müşteriler yaratmak gerekliliği ile karşı karşıya
gelinmektedir. Müşteri sadakati olarak ortaya çıkan bu kavram, müşterinin işletme ile iş
ilişkilerini devam ettirip geliştirirken diğer yandan işletmenin ürün/hizmetlerini potansiyel
müşterilere tavsiye etmesi olarak tanımlanmaktadır.

Müşteri sadakati, müşteri tatmini sonucunda, müşteri tatmini ise müşteri memnuniyeti
sonucunda gerçekleşmektedir. Müşteri sadakatinin sağlanması için ön koşul olan müşteri
tatmini aşağıdaki gibi formüle edilebilir.

Müşteri Tatmini = Müşteri Beklentisi – Müşteri Algılaması

B > A ise memnuniyetsiz müşteri
B < A ise tatmin olmuş müşteri
B = A ise tekrar gelebilecek müşteri (nötr)

Hem uygulayıcılar hem de akademisyenler müşteri sadakati ve tatmininin birbirinden
ayrılmaz şekilde bağlı olduğu konusunda hemfikirdirler. Aynı zamanda ikisi arasındaki bu
bağlantının asimetrik olduğunu kabul etmektedirler. Şöyle ki sadık müşteriler tatmin
olmuşlardır fakat tatmin, her zaman için sadık müşteri yaratmayabilir .

Bir müşteri sadıksa zaman içinde tesadüfi olmayan satın almalar gösterir. Burada
tesadüfi olmama özelliği kilit noktadır. Sadık bir müşteri kimden ve ne satın alacağı
hakkında belirgin bir eğilime sahiptir. Sadakatle ilgili iki önemli husus müşteriyi elde tutma
ve müşterinin toplam payıdır. Müşteriyi elde tutma bir müşteri ile ilişkinin uzunluğunu tarif
eder. Bir müşteriyi elde tutma payı ise belirgin bir dönemde belli sayıda tekrar alımda
bulunan müşterilerin yüzdesidir.

Kimi pazarlama uzmanlarına göre müşteri tatmini müşterinin dedikleridir; müşteri
sadakati ise müşterinin yaptıklarıdır.

T B A
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Şekil 1.12:Müşteri sadakati modeli

Müşteri memnuniyetinin başarılı bir iş sonucu için değişmez bir kural olduğunu
söylenebilir. Gerçekten de müşteriler memnun edilmişler veya tedarikçilerini pozitif bir
şekilde algılıyorlarsa iş ilişkilerini daha fazla artırmak isteyeceklerdir.

Aslında müşteri memnuniyeti bir davranış değil algılama ve beklentilerden ortaya
çıkan bir hissetme olayıdır. Eğer performansınız müşteri istek ve beklentilerine eşit veya
daha yüksek ise müşterinin memnun olması beklenir. Özellikle rekabetçi pazarlarda,
beklentiler ve algılamaların çok net olmadığı durumlar için memnuniyet yetersiz kalmakta,
başarı sağlanamamaktadır. Bunun için gerekli olan müşteriyi sadık kılmaktır.

Müşteri sadakati temel olarak ürün ya da hizmeti aynı tedarikçiden almaya devam
etmek olarak tanımlanmaktadır. Ancak asıl tanımlama; iş ilişkilerinin etkili bir şekilde
devam etmesi ve daha da geliştirilmesi için müşteri davranışları ve müşterinin tedarikçiyi,
ürün veya hizmetlerini herhangi bir potansiyel müşteriye tavsiye etmesidir.

Müşteri memnuniyetinin sadakat üzerinde sistematik veya kalıcı bir etkisi yoktur veya
tam tersi söz konusudur. Aslında bazı durumlar için hiç memnun olmayan müşteriler bile
sadık kalabilmektedir. Çünkü tedarikçiyi değiştirmek iş prosesleri açısından daha kötü veya
çok daha fazla maliyetli olabilir. Bu durumda bu memnuniyetsiz müşteri sizden ürün veya
hizmet almaya devam edecektir. Ancak o sizin için potansiyel bir kayıptır. Yine onların
söyleyecekleri sözler diğer müşterilerinizi etkileyebilecek iş kaybetmenize neden
olabilecektir. Dolayısı ile müşteri memnuniyeti çok önemli olmakla birlikte günümüzde
yeterli değildir. Bu nedenle birçok kuruluş müşteri memnuniyetinden sonra sadakati de takip
etmeye başlamıştır.

Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik süreçler ve gelişim incelenecek olursa tüm
çabalar önceleri tamamen müşteri isteklerine uymakla başlamış ve işi ilk seferde doğru
yaparak tamirat ve hurdaları azaltmak üzerinde yoğunlaşmıştı. Buradaki ağırlık tamamen

Müşteri
Sadakati

Kalite
(ürün)

Değer
(Fiyat)

Hizmet
(Tatmin)

Sorumluluk Uyum
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firma içi faaliyetleri kapsamaktadır. Sonraki gelişmede ise firmalarda, Toplam Kalite
Yönetiminin de yaygınlaşması ile birlikte "müşteri odaklılık" kavramı ağırlık kazanmış ve
müşterilere daha yakın çalışmalar başlamış, onların ihtiyaç ve beklentileri öne çıkmıştır.

Bu durum giderek müşteri ile kalıcı ve bağlı ilişkilere doğru dönüşmektedir. Burada
pazara ve müşterilere özellikle rakiplerden daha yakın olmak, süreçleri iyi analiz etmek ve
müşteri sadakati analizleri yapmak gerekmektedir. Bu da aslında daha çok "pazar odaklı"
çalışmak anlamına gelir.

1.2.7.1. Müşteri Sadakatinin Etkileri

 Müşteriyi elde tutma: Sadakatin bu ilk ve temel etkisi, müşterinin aynı ürünü
aynı tedarikçiden yeniden talep etmesi veya servis sözleşmesini yenilemesi
anlamına gelir. Sadakatin derecesi sektörden sektöre değişmektedir. Örneğin,
ömrü uzun olan ürünlerde müşteriyi elde tutma veya müşterinin aynı ürünü
tekrar alması zamana bağlıdır.

 Kalıcılık: Kalıcılık, aslında müşteriyi elde tutma olarak da algılanmaktadır.
Fakat kalıcılık müşteriyi elde tutmaktan daha fazla takip ve daha özel tedbirler
gerektirmektedir.

 Fiyat: Eğer müşteriler ile uzun ve güvenilir iş ilişkileri kurulabilmiş ise bu,
müşterileri memnun edecek ve müşteriler ürün için pazar fiyatlarından daha
fazla ödemeyi kabul edeceklerdir. Bu da tedarikçinin satış rakamlarını ve
kârlılığını doğrudan etkileyecektir.

 Müşteri penetrasyonu: İş ilişkilerindeki diğer bir aşama ise müşteri payını
artırmaktır. Bu yüksek seviyede memnuniyet ve oldukça ilginç iş sonuçlarına
yol açacaktır. Örneğin bilgisayar satıcısı ilk olarak sadece bilgisayar satarak işe
başlayabilir ancak şansına daha sonra hizmeti de ilave ederek müşteri payını
artırabilir.

 Tavsiye etme: Sanayi ortalaması olarak müşterilerin yaklaşık yarıya yakını, bir
başkasının tavsiye etmesi üzerine oluşmaktadır. Sadık müşteriler aslında yeni
müşteri kazanmak için çok iyi birer yardımcıdır. Fakat bunun tam tersinin
geçerli olduğu da unutulmamalıdır. Olumsuz yaklaşımlar ise müşteri kaybına
yol açabilir.

1.2.7.2. Sadakatin İş Sonuçları Üzerindeki Etkileri

İş sonuçlarındaki birçok parametre müşteri kalıcılığından etkilenmektedir. Konuyu
basitleştirmek için önemli görülen dört tanesi aşağıda sıralalanmıştır.

 Mevcut müşterilerden elde edilen gelirler
 Pazar payı
 Müşteri kazanma maliyetleri
 Faaliyet giderleri
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Müşterilerin sadık olmamasının iş sonuçlan üzerindeki etkisi ise hemen görülmekte ve
kuruluş için çok önemli potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Hemen görülebilen etkilerden
satışların azalması, müşteri kaybı, gelirlerin azalması, pazar payının düşmesi ve karlılığın
azalmasını sayılabilir. Müşterilerin bağlı olmamasının memnuniyetsizlikten kaynaklandığı
hâllerde durum daha da ciddi boyutlar almaktadır. Müşterilerin olumsuz yaklaşım ve sözleri
kuruluşun imajını düşürmekte ve muhtemel satışları engellemektedir.

1.2.7.3. Sadakati Sağlama

Bu işe öncelikle müşterinin karar mekanizmalarını incelemekle başlanabilir. Neden
müşteriler yeniden sipariş verecekler veya vermeyecekler? Niçin memnuniyet seviyelerine
göre farklı hareket etmekteler? Bu yüzden üç önemli noktayı dikkatli incelemek gerekir.

 Müşteri
 Tedarikçi
 Pazar

Müşteri tarafında bakılması gereken noktaların başında müşterilerin işletmenin
performansından ne kadar memnun oldukları, yaratılan çözümler ile beklentilerinin ne kadar
üzerine çıkıldığı önemlidir. Yine müşterilerin standartlarını karşılamak ve düzeltici faaliyet
gerektirecek hiçbir durum olmaması bağlılığı etkileyen diğer hususlardır. Ayrıca sistematik
çalışmak, açık olmak ve müşterileri bir iş ortağı olarak görmek gerekmektedir. Bunun yanı
sıra hareketli, sürekli gelişen ve değişimlere açık olmak da önemlidir.

Tedarikçi tarafına bakıldığında her türlü teknoloji, özel çözümler, fiyat, servis gibi
benzeri alanlarda rekabet edebilecek ortam gerekir. Müşteriler, tedarikçinin pazar içinde
güçlü bir marka imajına sahip olmasını ve müşterinin gözünde pazarın lider konumunda
olmasını beklemektedirler. Yine tedarikçinin coğrafi ve kültürel olarak da uygun olması
oldukça önem arz etmektedir. İletişim ve kişisel ilişkiler de ayrıca önemli yer tutmaktadır.

Pazar tarafında ise pazarın büyüklüğü, dinamikliği yani büyüyen ve hızlı gelişen bir
pazar olması çok önemlidir.

1.2.7.4. Müşterilerle Sadakat Geliştirme

 Müşterilere önemli değerler sağlamak

 Müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını anlayın
 Ürünleri müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirin
 Müşteri hizmetlerini geliştirin
 Memnuniyeti garanti edin
 Şikâyetleri çabuk ve etkili şekilde ele alın
 Ürün ve hizmetleri çok hızlı bir şekilde sunun
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Müşteri sadakatinde strateji olarak ne seçildiği aslında çok önemli değildir. Asıl
önemli olan sadakat için sürekli iyileşmeyi bir gelenek hâline getirmek ve üzerinde
çalışmaktır. Bunu da başarmak için kuruluş mümkün olduğu kadar yatay, pazara yönelik ve
esnek bir organizasyon yapısına sahip olmalıdır. Bunlara ilave olarak bilgi sistemlerinin
etkin kullanımı ve iş süreçlerinin çağa uygun olarak yapılanması önem arz etmektedir.

 Müşterileriler ile ilişkileri geliştirmek

 Ortaklık

o Müşteriye yönelik önleyici düşünce tarzını benimsemek
o Müşteri yapısını, organizasyonunu ve sektörü özümsemek
o Çözüme yönelik düşünmek
o Müşterinin maliyetlerini düşürmesi için verimliliklerini artırarak

veya ürün fiyatlarını düşürerek yardımcı olmak, uygulamaları,
basitleştirip standartlaştırmak

o Elektronik ve bilgi sistemleri entegrasyonu sağlamak (lojistik, bilgi
değişimi vb.)

 Kişisel ilişkiler

o Müşteri ile uzun dönemli kişisel ilişkiler kurmak
o Firma tarihini öğrenmek
o İş ilişkilerinin insan boyutu olduğunu da göstermek
o Müşterilere önemli olduklarını hissettirmek
o Açık günler, bayi günleri yapmak
o Kullanıcıların derneklerine üye olmak

 Sadakat programları oluşturmak

 Ürün veya hizmetler için ödüller koymak
 Çeşitli piyangolar düzenlemek
 Önemli günlerde hediyeler vermek (Yılbaşı kartları gibi)
 Sık haberleşmek
 Prestij, dernek üyelikleri, gibi aktivitelerde bulunmak
 Özel ve farklı hizmet programlan sunmak

 İmajı yükseltmek

 Rakipler tarafından henüz keşfedilmemiş olanaklar sunmak
 Müşterilere çeşitli ekonomik imkânlar sunmak (iskonto, prim ve vade

gibi imkânlar)
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 Müşterilerin size güvenmeleri için fiyat hesaplamalarında şeffaf olmak
 Pazarda rekabetçi olmak

Memnun müşterilere sahip olmak bir kuruluşun bu müşterileri elde tutması için yeterli
olmamaktadır. Satın aldığı ürün ya da hizmetten memnun olduğu hâlde bu kuruluşla
çalışmaktan vazgeçen müşteriler olduğu gibi ürün ve hizmetlerden hiç memnun olmadığı
hâlde bu kuruluşla çalışmayı sürdüren müşteriler de bulunmaktadır.

1. Grup Müşteriler : Memnuniyetleri yüksek ancak bağlılıkları düşük kısımdır. Elde
edilmeleri oldukça zor kaybedilmeleri ise kolaydır.

2. Grup Müşteriler : Memnuniyetleri ve sadakatları yüksek kesimdir. Yalnızca
memnun olmakla kalmayıp bu memnuniyetlerini başkaları ile paylaşırlar.

3. Grup Müşteriler : En tehlikeli müşteri grubudur. Memnuniyetsiz ve sadık olmayan
bu kesim, memnuniyetsizliklerini başkalarına anlatmakta l. Grup müşterilerden daha etkili
olurlar.

4. Grup Müşteriler : Memnuniyetleri düşük olmasına rağmen genelde
zorunluluklardan dolayı firmaya bağlı kalırlar. Sürekli şikâyet ederler.

1.3. Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Temel Süreçler

Nelerin müşteriyi daha memnun ettiğini bilebilmek için hedef müşteri kitlesinin genel
özelliklerini bilmek ve onların beklentilerini tespit etmek ve anlamak gerekir.

Müşteri memnuniyeti, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının, yani beklentilerinin tam
veya beklenenin üzerinde karşılanmasıdır.

Müşterilerin beklentilerinin karşılanabilmesi için öncelikle müşteri grubunun
beklentilerini iyi analiz etmek gerekmektedir. Her müşteri grubunun kendine özgü belirleyici
bazı beklentileri olduğu unutulmamalıdır. Özel müşteri gruplarının beklentilerini belirlemek
için özel araştırma çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır.

Müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesinde sadece anketler ve araştırmalar değil,
şirketin müşterilerle ilişkili tüm süreçleri ve bölümleri de değerlendirme kapsamına
alınmalıdır.

Firmalar, bu temel süreçlerin ve bu süreçlerle birlikte diğer destek süreçlerinin birbiri
ile ahenkli ve eş zamanlı çalıştıkları ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ölçüde
daha çok müşteri memnuniyeti sağlar. Destek süreçlerinden biri veya birkaçının eksik veya
diğerleri ile uyumlu çalışmaması müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyecektir.
Burada tüm süreçler arasında ahenkli bir döngü söz konusudur. Bu döngü sayesindedir ki
değişen müşteri istek ve ihtiyaçları her aşamada dikkate alınmakta, varsa mevcut eksiklikler
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ve hatalar giderilmekte veya giderilip giderilmedikleri kontrol edilerek sürekli iyileştirmeler
yapılabilmektedir.

Ürün ve hizmetin kalite seviyesini son olarak müşteri belirlemekle birlikte, ürün ve
hizmetin prosesi sırasında üretilen kalite seviyesini de temel ve destek süreçlerde rol alan
çalışanlar gerçekleştirmektedir. Ürün ve hizmetin kalite seviyesini bu temel süreçlerle çok
sayıda destek süreç belirlemekle birlikte, burada konunun özü itibari ile sadece temel
süreçler üzerinde durulacaktır.

Şekil 1.13: Müşteri memnuniyetini etkileyen temel süreçler

1.3.1. Pazar Araştırma Faaliyetleri

Pazar araştırma faaliyetleri, bir yandan şu andaki ve gelecekteki müşteri istek ve
ihtiyaçlarını belirlerken bir yandan da mevcut ürünlerin, müşterilerin beklentilerini ne kadar
karşıladığını ölçmeye çalışır. Bu sayede, hem mevcut ürünlerin iyileştirilmeye ihtiyaç
yönleri ortaya çıkarken hem de gelecekte müşteri beklentilerinin ne yönde değişeceği
bilgileri elde edilir. Böylece müşterinin sesinin düzenli ve sistematik bir şekilde firmada
duyulması ve dikkate alınması sağlanır.

1.3.2. Tasarım

Tasarım süreci müşterinin sesinin firma tarafından doğru algılanması ile başlar.
Burada esas olan, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının kendi değerlendirmeleri ile önem
derecesine göre sıralanmış olmasıdır.

Pazar araştırma faaliyetleri sonucu elde edilen bilgiler ile firmanın kendi iç
kanallarından elde ettiği bilgiler ışığında mevcut ürünlerin tasarımında ihtiyaç varsa gerekli
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değişiklikler yapılırken diğer taraftan pazara yeni sunulan ürünlerle birlikte, gelecekte
sunulabilecek ürünler üzerinde tasarım çalışmaları yapılır.

1.3.3. Üretim

Firma, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediği mevcut ve yeni
tasarımları doğrultusunda üretimini gerçekleştirmelidir. Tasarımcılar mutlaka seri üretimden
önce ve sonra üretilen ürünleri test ederek müşterinin isteklerinin tasarıma ne kadar uygun
üretilebildiğini düzenli olarak izlemelidirler.

Bu izleme yapılmadan veya müşterinin sesi ürün ve hizmet sunanlar tarafından
yeterince algılanmaz ve iş süreçlerine yansıtılmaz ise müşteri memnuniyetinin sağlanması
zordur.

1.3.4. Tanıtım

Pazarlama, tasannu yapılan ve seri üretimine başlanan ürünün fiyatını, satış noktasını
ve şeklini belirleyerek müşterilere tanıtım faaliyetlerini organize ederek satış öncesi talep
geliştirmede bulunur. Tanıtım faaliyetleri daha çok oluşacak müşteri beklentilerinin seviyesi
üzerinde etkili olur.

Tanıtım faaliyetlerinde verilen mesajlar yanlış ve abartılı olduğu takdirde, müşteriyi
aşırı beklentiye sokacak veya ürün ve hizmet ile ilgili olumsuz görüşün oluşmasına neden
olacaktır. Bu da müşterinin memnuniyetsizliğine yol açacaktır. Kısacası müşteri, tanıtımdan
etkilenerek satın aldığı ürün ve hizmetin tüketiminde elde ettiği sonucun tanıtılandan daha
kötü olmasını beklememektedir.

1.3.5. Satış

Üretilen ürün, pazarlama tarafından hedeflenen pazara, bölgeye ve müşteri grubuna
satış öncesi çalışmalar yapılarak satış geliştirme faaliyetleri ile satışları gerçekleştirilir. Satış
yapan grup, satış yapacağı müşterilerinin ürün hakkındaki görüşlerini satış sırasında veya
satış sonrasında mutlaka almalıdır. Satış faaliyetlerini yakından izlemek ve satışların
olumsuz gelişmemesi için alınabilir önlemleri hızla almak için bu gereklidir.

Satış sırasında müşteriye satılan ürün ve hizmetten daha çok o ürünün ve hizmetin
sağlayacağı ekonomik değer üzerinde durulmalı ve bu değerin rakip ürün ve hizmetlerle olan
farklılıkları anlatılmalıdır. Müşteriye bu değer farkının ne kadar çok olduğu açık bir şekilde
anlatılabilirse müşteri o oranda firmanın ürün ve hizmetini talep edecek ve satın alacaktır.

1.3.6. Satış Sonrası Hizmet

Ürünün satışa sunulması aşaması ile birlikte ürünün ihtiyaç duyduğu hizmetler ürünün
kalite imajını tamamlayacak şekilde organize edilmeli. Hizmet faaliyetleri, satış noktasındaki
mekan, servis, personel ve müşteri yaklaşımlarını birlikte ele almalıdır. Ürünün satışı



24

sonrasındaki performans sorunları ile ilgili müşteri şikâyetleri de bu kapsamda ele
alınmalıdır. Satış sonrasında müşterilerden gelen her türlü şikâyet, görüş ve önerinin iş
süreçlerine aktarılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için sistematik bilgi akışını
sağlamak, satış sonrası hizmetlerin etkin yürütülmesi sonucu gerçekleşebilir.

Satış sonrası hizmetler ürünün kalitesini tamamlayan faaliyetlerdir. Dolayısı ile
ürünün tek başına kaliteli olması müşteri memnuniyetinin sağlanması için yeterli
olmamaktadır. Ancak kaliteli ürünle birlikte kaliteli satış sonrası hizmetin sunulması müşteri
beklentilerini karşılar ve memnuniyetini sağlar. Bunun için hizmet sürecinin kalitesini
belirleyen aşağıdaki temel konular üzerinde titizlikle durulmalıdır.

 Satış mekanı, teçhizat, ekipman ve personelin görünümü
 Güvenirlik: Tutulamayacak sözler verilmemeli. Verilen sözler de tam ve

zamanında yerine getirilmeli
 İlgi ve yardım
 Yetkinlik, bilgi ve tecrübe
 Nezaket ve saygı
 Güvenlik: risk ve tehlike oluşturulmamalı
 Ulaşılabilirlik
 İletişim, müşteriyi bilgilendirme

 Müşteriyi anlama

Beklenen hizmet ile algılanan hizmet arasındaki fark, hizmet kalitesinin temel
ölçüsüdür. Ne kadar mükemmel bir hizmet sistemi kurulursa kurulsun, müşteriyle yüz yüze
gelindiği ve hizmetin gerçekleştiği anda, müşteriye ne sunulabiliyorsa hizmet kaliteniz
müşteri için odur. Bu anın aynı zamanda hizmet sunanın müşteriye hizmet kalitesi
konusunda ikna edebileceği bir fırsat anı olduğu unutulmamalıdır.

1.4. Temel Fonksiyonlar

Müşteriyi kazanma ve elde tutma, kaybedilen müşterinin yeniden kazanılması müşteri
memnuniyetinin temel fonksiyonlarıdır.

1.4.1. Müşteriyi Kazanma ve Elde Tutma

Yeni müşteri bulma ve onlarla iyi ilişkiler kurup geliştirme, bir çok kuruluşta var olan
müşterilerle ilişkilerden çok daha ilgi çekmektedir, oysa müşterilerin kuruluşa ilgilerinin ve
devamlılıklarının süreceğini düşünmek çok riskli bir varsayımdır. Gerçek olan müşterilerin
ürün ve hizmetlerde daha geniş bir tercih sunan ve müşteri ilişkilerini seçtiği, diğerlerinden
farksız ya da zayıf hizmet sunan ve müşteri ilişkileri kopuk olan kuruluşları ise terk ettiğidir.
İyi müşterileri tutma, sürekli kılma ve onları sadık müşteriler hâline getirme müşteriye
odaklanmanın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için
birbiriyle bağlantılı ve yerine getirilmesi zorunlu 7 faaliyet vardır.
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Şekil 1.12: Müşteriyi elde tutma faaliyetleri

Şekil1.14: Müşterileri elde tutma yöntemleri

Müşterileri uzun dönemde tutma birbirleriyle bağlantılı yönetim faaliyetlerinin
uygulanmasını zorunlu kılar. Böylece örgütsel etkinlik oluşturulup geliştirilirken müşterilerle
de ilişkiler kurularak zenginlik sağlanır. Müşterilerin genellikle hizmet tatminsizlikleri
nedeniyle başka kuruluşları tercih ettikleri görülmektedir. Tatmin edilen bir müşteriyi
devamlı kılma, sadece müşterinin kuruluştan ayrılma olasılığını azaltmaz. Tavsiyeler
aracılığıyla işletmenin yeni müşteriler kazanma şansını da önemli ölçüde artırır. Müşterilerin
hoşnut edilmesi tatmin edilmesi yeni müşterileri de getirir.

Müşterilerin elde tutulması hem kuruluş hem de müşteri açısından yararlıdır. Müşteri
açısından da ilişki kurma bir yatırımdır. Müşteri bu yatırımdan uzun dönemde yararlanmak
ister. İyi oluşturulmuş ve uzun döneme yayılmış bir ilişkide harcanacak zaman, müşteriler
için aslında başka bir yere kaydırılmış durumdadır. Bu zamanı bu yöne doğru kanalize etmek
gerekir. Diğer bir yarar ise kuruluşun müşteriler için sosyal ve teknik açıdan danışman ve
destekleyici rol üstlenmesidir.

1.4.1.1. Müşteriyi Elde Tutma Modeli

Müşteriyi tutma modeli üç önemli bölüm ve on iki adımdan oluşmaktadır. “Kişileri
harekete geçirme ve müşteri örgütleme” birinci bölümü “Tüm örgütü müşteri tutmaya
yöneltme” ikinci bölümü oluşturmaktadır. Kuruluşun bu yeni anlayışa yönelmesi, uyum
sağlaması kolay değildir. Değişim sürecinde istenmeyen bir çok olay ve engelle

Müşteriyi
işin

kalbi
İşe

müşteri
yönünde

n

İşi kaliteli
gerçekleşti

rme

İlişkileri
hareketli

kılma

Neler
olduğunu

ölçme

Müşteri
tatminini
kara
çevirme

Sorunları
yumuşatma

Müşterileri
tutma
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karşılaşılması mümkündür. Bu konudaki en büyük destek elde edilen sonuçlar olacaktır.
Üçüncü bölüm “örgütsel bütünleşmedir” ve artık kabullenip yeniden yapılanma söz
konusudur. Geleneksel otorite yapıları, iletişim ve ödemeler gözden geçirilerek modelin
başarıyla uygulanması olanağı yaratılır.

Model öncelikle örgüt içinde başlar ve birbirini takip eden yönetim adımlarında
oluşur.

Bölüm 1
Kişileri harekete geçirme

müşteri tutma için örgütlenme

Bölüm 2
Tüm örgütü müşteri
tutmaya yönlendirme

Bölüm 3
Örgütsel bütünleşme

Bu işte hepimiz varız Hata insana özgüdür Önder olun, izleyin yada
yoldan çekilin

Müşteriyi bilmek onları
tutmak demektir

Bağlantıyı sürdürme Karşılaşılan sorun
herkesin sorunudur

En iyi müşterilere odaklanma Müşteriyle çok yönlü ilişki
kurma

İyi işin farkına varma

Çalışanlara yetki verme Bu gün geçerli olan yarın
geçerli olmayabilir

İç müşteriler

Tablo 1.1: Müşteri tutma modeli

 Bu işte hepimiz beraberiz: Eğer müşteriyi tutmak için çalışılıyorsa öncelikle
birlikte hareket etmek gerekir. Sorunların çözümünde kişilerin ön plana
çıkmasına engel olunmalı, “senin hatandı” suçlamalarına “benim hatamdı” gibi
yakınmalara engel olunmalıdır. Bu tür yaklaşımlar fayda sağlamadığı gibi
sürecin düzeltilmesi göz ardı edilmektedir. Hatalı süreçler kuruluş için önemli
olan zamanı ve enerjiyi yutarken müşterinin ilgisiz bırakılmasına da neden olur.
Ekip ruhunun oluşturulması ve yaşatılması, müşteri tutma modelinin en önemli
adımlarındandır. Bu adım olmadan diğer adımların bir anlamı yoktur.

 Müşteriyi bilmek onları tutmak demektir: Eğer müşterinin gerçekte ne
istediği öğrenmek isteniyorsa ona sormak gerekir. Çok bilinen ve herkes
tarafından kabul edilip söylenen bu cümle gerçekte uygulanmamaktadır. Bu
konudaki en önemli tuzaklardan biri bilgi ve deneyimlere güvenmektir.
Örneğin, babadan kalma mesleği olan ve şimdilerde sanayici olan bir iş
adamının “Biz doğuştan şekerlemeciyiz ve bu işi en iyi biz biliriz.” türünden bir
yaklaşım göstermesi çok yanlış bir tutumdur. Bazı durumlarda kuruluş için
avantajlı olan müşteri için avantajlı olmayabilir. İki tarafın da ortak bir noktada
buluşması gerekir. Müşteriyi anlamak için araştırmalar yapmak hataları en aza
indirmek için yardımcı olur.
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 En iyi müşterilere odaklanmak: Her şirketin müşterileri çok iyi, iyi, orta ve
kötü gibi sınıflandırılabilir. Doğal olarak çok iyi a grubu müşteriler çok iyi iş
potansiyeline sahip olanlardır. Burada 80/20 kuralı geçerlidir. Bu kurala göre
işin %80’i müşterilerin %20’si ile yapılır. Bunun için kuruluşların önce en iyi
müşterilerinin kim olduğunu bilmeleri gerekir. Özel yaklaşımlar ve iletişlim
uygulamalarıyla müşterilerle ilişki kurmaya çalışılmalıdır. Örneğin, hava yolu
şirketlerinin çok sık uçanlara özel indirimler sunması gibi.

 Çalışanlara yetki verme: Yönetim müşteriyi tutma çalışmalarında katalizör
görevi görür. Müşteri ile yakın temasta, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını iyi
bildikleri açık olarak görülmektedir. Nelerin yapılması gerektiğini çalışanlar
çok iyi bilir. Yönetim bu konuda çalışanlarıyla iş birliği yapmalıdır. Çalışanlara
yetki vermek, onların işi sahiplenmesini sağlayacaktır. Çalışanların beceri ve
potansiyellerini kullanmalarından güç elde etmelerinden, yetki ve sorumluluk
almalarından korkulmamalıdır.

 İç müşteriler: Başarı kuruluşun içinden başlayarak inşa edilir. Bazı çalışanlar
dış müşterilerle kendilerinin hiçbir ilişkinin olmadığını düşünebilirler. Hatta
kuruluş içinde başka kişilerle de ilişkilerinin olmadığını düşünebilirler. Fakat
geçek olan herkesin herkesle ilişkisinin olduğudur. Özellikle iç müşteri kavramı
toplam kalite yönetiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kuruluştaki her birim
kendinden bir önceki birimden ürün alan müşteridir. Öncelikle iç müşteriler
bilinmeli onların memnuniyeti sağlanmalıdır.

 Hata insana özgüdür: Sorunu çözülen müşteri, normal hizmet verilmesiyle
tatmin edilen müşteriden daha sadık müşteridir. Bu nedenle hataları bilen ve
bunları çözümüne odaklanan kuruluşlar başarıyı yakalayabilir. Bu konuda
çalışanlar eğitilmelidir. Müşteriler sorunlara parmak basmaları için
yönlendirilmelidir. Hata ya da başarısızlıklar kişinin değil sistemindir.

 Bağlantıyı sürdürme: Müşteri ile ilişkinin sürekli olması mutlaka satışla
olmakla birlikte sadece satışa bağlı bir olay da değildir. Müşteri ile bağlantı
kurulması için her zaman müşterinin gelmesi beklenmemelidir. Müşteri ile
ilişkileri canlı tutmak gerekir. Bağlantıyı sürdürmenin bir zaman kaybı olduğu
düşünülmemelidir. Bunun için yaratıcı çalışmalar yapılarak çok özgün
yaklaşımlar oluşturulabilir. Örneğin fun kulüplerin kurulması bağlantıyı
sürdürmek için kullanılan bir yoldur.

 Müşteri ile çok yönlü ilişki kurma: Müşteri ile ilişkinin biçimsel olması, işe
yönelik olması ilişkinin sağlıklı ve derin olmasını engeller. Sosyal ilişkiler
geliştirme, sporla ilgilenme, dostluk kurma gibi faaliyetlerle ilişkiler
zenginleştirilip çok yönlü hâle getirilmelidir. Müşteri ile ilişkilerinin diğer bir
yönü de yeni satışlar ve pazarlama fırsatlarının geliştirilmesidir. Çapraz satışlar
ve yeni müşteriler bulmada geliştirilmiş ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmüş
ilişkilerin büyük bir yeri vardır.
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 Önder olun, izleyin ya da yoldan çekilin: Müşteri ilişkilerinde önemli olan
konu, işin görülmesi ve zamanında bitirilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için
katı ve hiyerarşik örgüt yapısı yerine daha esnek ve yatay ilişkilerin yoğun
olduğu bir örgüt yapısı olmalıdır. Müşteri ilişkilerini ve ziyaretlerini sürdürmek
sadece müşteri ile yüz yüze gelen personelin görevi değildir. Genel müdür dâhil
herkes müşteri ilişkilerinde etkin rol almalıdır. Müşteriyi gerçekten
anlayabilmek için sürekli onunla iletişim kurulması gerekir. Kendini müşterinin
yerine koyma bu konuda uygun bir davranıştır. Yöneticilerin tutum ve
davranışları bu konularda personele örnek olmaktadır.

 Karşılaşılan sorun herkesin sorunudur: Müşteri ilişkilerini sürekli kılıp
müşteriyi tutmanın en önemli boyutu da hiç kimsenin sorun çıktığında “bu
benim sorunum” diyerek sorunu çözmeye çalışmamasıdır. Sorunu duyan ya da
gören personel aslında bu modelde sorunun sahibidir. Çalışanların sorunları
yerinde görüp yaşamalarını sağlama, sorumlulukların verilmesini dostlukların
kurulmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekir. Amaç yöneticilerin
değil müşterilerin hoşnut tutulmasıdır.

 İyi işin farkına varma: İyi iş karşılığında iyi ücret anlayışı müşteri
ilişkilerinde de geçerlidir. Müşteriyi hoşnut tutmak şirkette herkesin göreviyken
bunu en iyi yerine getiren personellerin de hoş tutulması gerekir. Müşteri
ilişkileri çalışmalarında performansın ücretle ilişkilendirilmesi gerekir.
Güdülenmenin sadece ücretle olmayacağı da unutulmamalıdır. Ayın, haftanın
personeli gibi takdir edici uygulamaların da yapılması bu konuda personeli
motive edebilir.

 Bugün geçerli olan yarın geçerli olamayabilir: Kuruluşun yanlış kararları
yüzünden kötü günler geçiriliyor olabilir. Ya da her şey yolunda gidiyor
olabilir. Kötü olaylar hemen her şeyi silip süpürmeyeceği gibi her zaman hayat
toz pembe de görünmez. Geçekten müşteriler elde tutulmak isteniyorsa örgüt
yapısında belli bir esnekliğin sağlanması gerekir. Örgüt yapısının çabuk karar
vermeye ve müşteri ihtiyaçlarını gidermeye olanak sağlayacak biçimde
olmalıdır.

1.4.2. Kaybedilen Müşterinin Kazanılması

Müşterilerin hizmet kalitesinin değerlendirmede göz önünde bulundurdukları bir
diğer önemli faktör de işin başlangıçta doğru yapılmasıdır. En iyi kuruluş için dahi hizmet
aksamaları ve hataları olması kaçınılmazdır. Etkin bir müşteri kazanma programının
uygulanmasına ilişkinin korunup devam ettirilmesiyle başlanmalıdır. Eğer kuruluş bunda da
başarısız olursa üst üste gelen hatalar müşterinin tamamen kaybedilmesine neden olacaktır.
Müşteri şikâyetleri önemli bir uyarıcıdır ve sürecin başlama noktasıdır. Şikâyetler büyük bir
ilgiyle ve memnuniyetle karşılanmalıdır. Her şikâyet, işlerin daha iyi olması için müşterilerin
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zaman ayırarak fırsat tanımalarıdır. Bu nedenle konuyla ilgilenmek ve şikâyetleri çözmek
için zaman ayırmak gerekir. Sorunu çözülen büyük olasılıkla sadık bir müşteri olacaktır.
Bunu gerçekleştirmek için müşterinin kişiliğine göre iletişim kanalının kullanılması gerekir.
Gerek iletişim alışkanlıkları kazandırmak gerekse kendisine verilecek sorumlukları yerine
getirmesi için müşteri ile yüz yüze gelen personelin eğitilmesi gerekir.

Kısaca yukarıda anlatılan konuların ışığında kaybedilen müşterinin kazanılma
stratejisi aşağıda verilmiştir.

Şekil 1.15: Kaybedilen müşterinin kazanılma stratejisi

Müşteriyi rahatsız eden hatayı düzeltme ve fırsatları tahmin etme ve bulma
uygulanacak stratejinin ilk adımıdır. Şikâyet ederek hatayı açık olarak belirten müşteri
gerçek dosttur. Şikâyet etmeyen müşteri büyük olasılıkla geri gelmeyen ve rahatsızlığını
çevresine anlatan müşteridir. Bu nedenle hataların nerede ve ne zaman yapıldığını
gösterebilecek bir sistem kurulmalıdır. Bu konuların başında müşteriyi dinlemek gelir. Kritik
olayların toplanması, şikâyetlerin gözlenmesi, müşteri ilişkilerin ölçümü, müşteri tatmini
indeksinin gerçekleştirilmesi yoluyla hataların üstünü örtebilecek engeller kaldırılmaya
çalışılır. Etkin bir garanti sunma, öneri ve şikâyet kutularının konması gibi çalışmalar sorunu
zamanında tespit etmeye yardımcı olur.

Hatayı düzelteme fırsatlarını
tahmin etme ve bulma

Müşteri ile yüz yüze ilişkisi olan
personele yetki ve sorumluluk verme

Müşterinin sorunun çıktığı yerde
ele alınması

Deneyimlerden öğrenmeyi
gerçekleştirme

Sorunun hızla çözümlenmesi
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Müşterinin sorunun çıktığı yerde ele alınıp çözümlenmesi yönetsel açıdan verimli bir
davranıştır. Sorunun farkına varılması, özür dilenmesi, açıklama yapılması ve soruna bir
çözüm getirilmesi müşterinin istekleridir. Hatalı noktalar belirlendikten sonra çalışanların
sorunu çözmek için hızla harekete geçmeleri gerekir. Bunun için eğitim verilmesi ve
personelin doğru seçilmesi zorunludur. Ne önerilirse önerilsin ek para harcamaları yerine
daima değerin artırılmasına yönelik önerilerde bulunulması gerekir. Bütün bunlara rağmen
bazı durumlarda başarısız sonuçlar elde edilebilir. Bunun nedeni personelin işi takip
etmemesidir. Müşterinin gerçekten takip olduğuna emin oluncaya kadar takip edilmelidir. Bu
tür çalışmalarda çalışanların cevap aramaları gereken iki soru vardır.

 Sorun tatmin getirecek biçimde giderildi mi?
 Müşteri için başka ne yapılabilir?

Tüm görüşme notlarının alınması ve ne gibi sonuçlara ulaşıldığının özetlenmesi,
müşteri veri tabanına kaydedilmesi gelecekteki müşteri ilişkilerinde faydalı olacaktır.

1.4.3. Müşteri İlişkilerini Geliştirme

Rekabet koşulları, kuruluş ve müşteri arasında kurulan olumlu ilişkileri üstünlük
sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkarmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve diğer
uygulamalar çok kısa süre içinde taklit edilebilmekte ve bu durum rekabet üstünlüğünü uzun
dönemde koruyamamaktadır. Kuruluşun uzun ve zahmetli uğraşları sonucunda oluşturduğu
müşteri ilişkilerinin taklit edilmesi zor ve maliyetli olabilir. Bu da gelecekte rekabetin yoğun
biçimde müşteri ilişkileri üzerinde olacağının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Çok önem kazanan “müşteri ilişkileri”nin kalıcı olabilmesi için pazardaki eğilimleri
gelişmeleri iyi tanımak ve iletişim odaklı düşünmek gerekir. Pazarlama tüketici ihtiyaçları ve
beklentileri üzerinde yoğunlaşır. Bu da kaliteye ve müşteri hizmetlerine önem vermeyi
gerektirir. Bu iki konu pazarlama yönetiminin ve müşteri odaklı olmaya çabalayan bir
kuruluşun önemli olgularıdır.

Müşteri odaklılık ya da “Çağdaş Pazarlama” anlayışı içinde bir evrim geçirmiş olan
pazarlama kavramının son biçimidir. Bu evrimin aşamalarını şu deyimlerle açıklayabiliriz:

 Ne verilirse onu alırsın.
 Ne alabilirsen onu alırsın.
 Ne istersen onu alırsın.

“Ne istersen onu alırsın” deyiminin altında yatan düşünce “müşteri tatmini ile kârlılık”
yoluyla gerçekleşebilir. Güçlü ve etkin “müşteri ilişkileri” oluşturup uygulamayı zorunlu
hâle getirir
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.

Şekil 1.16: CRM uygulamalarından çıkan sonuç
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UYGULAMA FAALİYETİ

Müşteri ziyaretleri öncesi yapılan ön çalışmalarla ilgili bir örnek çalışma yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Müşteri ile ilgili bilgilerin saklandığı
bir veri tabanı oluşturunuz.

 Adresler, ortaklar, ilgili kişiler, müşteri
tarihçesi, sözleşme tarihleri, sipariş ve ciro
bilgileri gibi genel bilgiler ve verilen
hizmetlerle ilgili bilgiler yazınız.

 Müşteri ile ilgili faaliyet kayıtlarını
hazırlayınız.

 Telefon, ziyaret, toplantı, tanıtım, vb.

 Müşteri ile ilgili yapılan yazışma
kayıtlarını hazırlayınız.

 Faks, mektup, e-posta kullanınız.

 Müşterilerle ilgili yapılacak işlerin e-
posta ile görevlendirme ve takibini
yapınız.

 Arayarak teklif ve broşür göndererek
tanıtım yapınız.

 Müşteriye yapılan periyodik
ziyaretlerin ve arama planlarının
notlarını hazırlayınız.

 Ziyaret notlarını önceden hazırlayınız.

 Müşteriye verilen tekliflerin bağlantı
kayıtlarını hazırlayınız.

 Tekliflerin bağlantı kayıtlarını hazırlarken
ayrıntılara dikkat ediniz.

 Müşteri ile ilgili tüm faaliyet ve
kayıtlara müşteri, müşteri temsilcisi,
satış fırsatı, satış projesi, tercih bazında
erişim sağlayınız.

 Müşteri bilgilerini paylaşınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (……) CRM, talebin yaratılması ve izlenmesini, satış potansiyelinin satışa
dönüştürülmesi ve satış bilgisinin de satış sonrası hizmetlerde kullanılmasını sağlar.

2. (……) Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi bir şirketin yeni müşteriler kazanmasına imkân
tanımaz.

3. (……) Müşteri ilişkileri yönetimi şirketlere değişen müşteri ihtiyaçlarına hazırlıklı
olmayı sağlar.

4. (……) Müşteri ilişkilerinin kalıcı olabilmesi için pazardaki eğilimleri, gelişmeleri iyi
tanımak gerekir.

5. (……) Müşteri belirli bir mağazadan ya da kuruluştan alışveriş yapmayı düşünen kişi ya
da kuruluşlar olarak tanımlanır.

6. (……) Çalışanlar arasında uyumun sağlanabilmesi için çalışanların birbirlerini
anlamaları ve bilgilendirmeleri gerekir.

7. (……) Müşteri sadakati, müşteri tatmini sonucunda müşteri tatmini ise müşteri
memnuniyeti sonucunda gerçekleşmektedir.

8. (……) Pazarlama uzmanlarına göre müşteri tatmini müşterinin yaptıklarıdır, müşteri
sadakati ise müşterinin dedikleridir.

9. (……) Tasarımcılar seri üretimden önce ve sonra üretilen ürünleri mutlaka test ederek
müşterinin isteklerinin tasarıma ne kadar uygun üretilebildiğini düzenli olarak
izlemelidirler.

10. (……) Şikâyet etmeyen müşteri büyük olasılıkla geri gelmeyen ve rahatsızlığını
çevresine anlatan müşteridir.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz KONTROL LİSTESİ’ne geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Aşağıda müşteri ziyaretleri öncesi yapılan ön çalışmalarla ilgili uygulamalarda
karşınıza çıkacak durumlar sıralanmıştır. Müşteri ziyaretleri ile ilgili birer örnek uygulama
çalışması yapınız. Yaptığınız bu çalışmayı tabloda bulunan değerlendirme ölçeğine göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Müşteri ile ilgili bilgilerin saklandığı bir veri tabanı oluşturabiliyor
musunuz?

2. Müşteri ile ilgili faaliyet kayıtlarını hazırlayabiliyor musunuz?
3. Müşteri ile ilgili yapılan yazışma kayıtlarını hazırlayabiliyor

musunuz?

4. Müşterilerle ilgili yapılacak işlerin takibini yapabiliyor musunuz?

5. Müşteriye yapılan periyodik ziyaretlerin ve arama planlarının
notlarını hazırlayabiliyor musunuz?

6. Müşteriye verilen tekliflerin bağlantı kayıtlarını hazırlayabiliyor
musunuz?

7. Müşteri ile ilgili tüm faaliyet ve kayıtlara müşteri, müşteri
temsilcisi, satış fırsatı, satış projesi, tercih bazında erişim
sağlayabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız çalışmayı kontrol listesine göre değerlendiriniz. Yapılan değerlendirme
sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli
görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer
“Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ISO 9000 Kalite Standartlarına göre müşteri ile iletişim kurma, müşteri
memnuniyetini yaratan faktörler ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi çalışmalarını
yapabileceksiniz.

 Günümüz ihtiyaçlarına cevap verir tarzda ve teknolojik gelişmelere uygun olan
ve iletişim sürecinde kullanılan araç-gereçlerin neler olduğunu araştırınız.

 İletişimin gelişmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?Araştırınız.
 Lojistik faaliyetlerinin her aşamasında iletişim ne tür yararlar sağlamaktadır?

Araştırınız.
 Müşteri memnuniyetini yaratan faktörler nelerdir?Araştırınız.
 Müşteri kayıpları genel olarak nelerden kaynaklanmaktadır? Araştırınız.
 Müşteri memnuniyetini ve sadakati ölçmek için kullanılan anketler nasıl

yapılmaktadır? Araştırınız.
 Müşteri ile iletişim kurma çalışmaları ile ilgili bulabileceğiniz broşür, belge,

kitapçık, resim vb. dokümanı sınıf ortamına getiriniz.
 Araştırma yaparken çevrenizde bulunan müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları

yapan firmaların ilgili bölümlerinden ve yöneticilerinden yararlanabilirsiniz.
Ayrıca internet ortamında bu şirketlerin sitelerine girerek gerekli bilgi ve
dokümanları elde edebilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM KURMA,
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ YARATAN

FAKTÖRLER VE MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNİ ÖLÇME

2.1. Müşteri ile İletişim Kurma

İletişim; insanların duygu, düşünce, bilgi ve arzularını dile getirerek aralarında bir
anlaşma sağlanmasına imkân veren bir olgudur. İletişim, özellikle insani ilişkilerde karşılıklı
maddi ve manevi her türlü alışverişe dayalı bir kavramdır. İletişim, insanlık tarihi ile

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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başlamıştır. Çünkü, insanın olduğu yerde mutlaka bir iletişim olayı vardır ve insanlığın var
oluşu ile birlikte iletişim de doğal olarak ortaya çıkmıştır.

Önceleri çok da iyi olmayan şartlar altında gerçekleştirilen iletişim, günümüzde
özellikle insani ilişkilerin ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişmeler
hizmet üretimi, dağıtımı ve yönetimine de yansımıştır. Hizmet sektörü insan ağırlıklı
olmakla birlikte, teknolojik yeniliklerden de azami ölçüde yararlanmaktadır. Ancak,
teknolojideki hızlı gelişmelere rağmen insan unsuru, bugün olduğu gibi gelecekte de bu
alandaki önemini koruyacaktır. Bu sebeple, insani ilişkilerde iletişimin son derece iyi
şartlarda sağlanması, yine insan eliyle gerçekleştirilecektir.

Hizmet sektöründe insan insana iletişimin yoğun olması, beraberinde pek çok sorunu
da getirmektedir. Ne var ki, düzenli ve seviyeli iletişim ağının kurulması hâlinde bu sorunlar
asgariye indirilebilir ve işletmenin başarısı da bu sayede artırılmış olabilir. Ancak iletişimde
sadece insan unsuru başarı için yeterli değildir. İletişim sürecinde kullanılan araç ve
gereçlerin günümüz ihtiyaçlarına cevap verir tarzda ve teknolojik gelişmelere uygun olması
gerekir.

Böylece iletişimde kullanılan materyal yönünden etkinlik de sağlanmış olur. Bu
açıdan hizmet işletmelerinde iletişim etkinliğinin sağlanması durumunda, pek çok
başarısızlığın zaman ve iş gücü kayıplarının müşteri kırgınlıklarının asgariye ineceği bir
gerçektir.

İletişim, müşteri-işletme ilişkilerini yakından ilgilendirir. Çünkü, işletmelerin başarısı
iyi bir iletişim ağının kurulmuş olmasına bağlıdır. İyi bir iletişim ağı ve ortamının
oluşturulması; işletmelerin müşterileriyle bütünleşmelerini sağlayarak başarıyı beraberinde
getirecektir. Hizmet sektöründe iletişimin önemi çok büyüktür ve çok iyi şartlarda
gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu sektörde büyük ölçüde yoğun çalıştıklarından, özellikle müşterilerle ilişkilerinde
başarı sağlayabilmeleri için kapsamlı, düzenli ve sistemli bir iletişim ağını oluşturmaları ve
iletişim araçlarını çağın gereklerine göre yenilemeleri gerekir. Ancak bu sayede, insan
kaynaklı hatalar azaltılırken müşteri tatmini artacaktır. Böylece müşterilere kaliteli ve
optimal fiyatlarla hizmet sunulabilecek, dolayısıyla bu tür işletmelerin piyasadaki rekabet
şansı artacaktır.

Ülkemiz hizmet işletmelerinde, iletişim ilkeleri henüz tam şekillenmemiştir ancak her
işletmenin kendine özgü hizmet ilkeleri vardır. Burada önemli olan dağınık, kopuk,
gelişigüzel nitelik taşıyan, günlük iletişim ilişkilerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması,
işletmelerin önde gelen amaçları arasında yer alması ile mümkündür. Hizmet işletmelerinde
müşteri tatmini öncelik arz ettiğinden iletişim ilkelerinin önceden belirlenmesi ve uygula-
maya konması gerekir.

Uygulamadaki aksaklıkların zaman içinde giderilmesi ile hizmetlerin daha uygun
şartlarda ve müşterilerin beklentilerine uygun bir şekilde sunulabilmesi için etkin bir iletişim
ağı kurulmalıdır. Bu sebeple iletişim ağı örgüt yapısını sağlıklı bir zemine oturtmak,
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yöneticileri başarılı kılmak, hizmet arzının ve talebinin gerçekleşmesi esnasında, iç ve dış
müşteri ilişkilerini verimli kılmada önemli rol oynar.

Etkin bir iletişim ağı sayesinde, hizmet birimleri diğerlerine göre daha avantajlı
duruma getirilebilir. Bu durum işletmelerin kârlılığını, kazançlarını, müşteri memnuniyetini
artıracak ve iyi bir imaja sahip olmasını sağlayacaktır.

2.1.1. Müşteri ile İletişim Kurmanın Önemi

Genel olarak müşteri odaklılık kavramı altında yer alan müşteri hizmetleri ve müşteri
ilişkileri çabalarıyla müşteri memnuniyeti ve müşteri tatmini elde edilmeye çalışılmaktadır.
Müşteri ilişkilerini kuruluşla müşteri arasında kurulan satışa ilişkin bütün eylemleri içeren
karşılıklı yarar ve ihtiyaçların tatminini sağlayan süreç olarak ifade edebiliriz. Müşteri
ilişkilerinin güçlü ve sağlam kurulmasıyla da tatmin bağlılık kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Müşteri tatminin sağlanmasında temel kural, kaliteli sunumu ve müşteri ilişkilerini
etkili kılmaktır. Kısaca müşteri tatmini; müşteri ilişkileri ve müşteri hizmetinin birleşiminden
oluşmaktadır. Müşteri hizmetleri kuruluşların çalışmalarını yürütürken gerek yönetici ve
işletme sahipleri gerekse çalışanlar tarafından müşteriyi memnun etmek için yaptığı
faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu nedenle müşteriye hizmet etmek amacıyla çoğu zaman müşteriye yönelik olarak
bir değişim sürecine girmeyi hatta işletmenin zararına olsa bile müşteriyi öncelikli kılan
kararları almayı gerektirmektedir. Müşterilerin işletmeyi nasıl gördüklerini yani kurum imajı,
sunulan hizmet ve müşterilerle olan iletişimin mükemmelliğine bağlıdır. Müşteri
hizmetlerinde önemli olan, müşteriler tarafından görüldüğü biçimiyle hizmet profilinin iyi
odaklanmış net bir hizmet imajına dönüştürülmesidir. Bunu gerçekleştirmek için de yapıla-
cak ilk uygulama açık, özlü, izlenebilir ve gerçekçi hizmet standartlarını belirlemektir.

İşletme ile karşılıklı etkileşimde bulunan bir müşterinin algıları, müşteri tatmininin
anahtar verilerinden biridir. Yoğun olarak bir müşterinin kendisine nasıl davranıldığı gibi ya-
pılan işlemler hakkında ne hissettiği, satın alınan mal ve hizmetin kalitesinin
belirlenmesinden daha önemli olabilmektedir. Müşterilerle kurulan iletişimin kalitesi ve
etkinliği de müşteri tatminin derecesini doğrudan etkilemektedir. İşletmenin müşterileriyle
kurduğu yetersiz iletişim çoğu kez, gelecek dönemlerde üstesinden zor gelinebilecek, zarar
verici ve uzun süreli etkiler bırakabilmektedir. Bu nedenle işletmeler müşteri ilişkilerini,
yapılması veya yapılmaması gerekenlerin yer aldığı bir görev listesi olarak algılamamalı, bir
yaşam tarzı olarak benimsemelidir.

Müşteri ilişkileri müşteri tatminin yanı sıra işletmeye pek çok fayda sağlamaktadır.
Müşterilerden gelen istekler sonucunda ürün geliştirebilir ya da farklı kullanım alanları
yaratılabilir. Ancak etkin müşteri ilişkilerinin en önemli sonucu kârlılıktır. Çünkü yeni
müşterilerin kazanılması için sarf edilen çabaların maliyetinin var olan müşterilerin elde
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tutulmasından doğacak maliyetlerden daha fazla olduğu bilinmektedir yöneticilere verilen
eğitimlerin kapsamına çalışanların yönetimi de dâhil edilmelidir.

Yöneticiliğin asıl sırrı, yönetim fonksiyonlarının uygulanmasında saklıdır. Özellikle
işletme içinde ve işletmenin dışında çalışanlar arasında da iletişimin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu iletişimin geliştirilmesi ise yöneticilerden başlanarak sağlanır.
Yöneticiler, her zaman kim olursa olsun karşısında bulunan insanlara saygı duymalı ve
onları işletmenin en önemli varlıkları olarak kabul etmelidir. Müşteri ilişkilerinde başarılı
olmanın temel taşı çalışma veriminin de artmasına katkı sağlayacak olan yönetici ile
çalışanlar arasındaki iletişimin geliştirilmesidir.

2.1.1.1. İletişimin Gelişmesinde Yöneticilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 Yöneticiler, müşteri ilişkilerinin yükseltilmesi konusunda belirlenen işletme
hedeflerine ulaşmış astlarını ödüllendirirlerse iş hayatlarından memnun ve
tatmin olmuş astlarla çalışırlar.

 Yöneticiler, eğitim vererek ve yönlendirerek etken müşteri ilişkileri hedeflerin
ulaşma ile ödül arasındaki bağlantıyı açıklarlarsa astlar daha rahat ve verimli
çalışacaklardır.

 Yöneticiler, etken müşteri ilişkileri görevinin başarılmasında astlarına yardımcı
olarak ve zor işlerde onları destekleyerek astların memnuniyetini, dolayısıyla
işgücünün verimini artırabilir.

 Yöneticiler, işin baskısını ve gerilimini azaltarak astların daha olumlu bir
ortamda çalışmalarını sağlayarak onları memnun edebilir.

 Yöneticiler, kendisine bağlı çalışanları geliştirebilmek için onları
gözlemlemelidir. Bilim adamlarının gözlem yönteminden yararlanmalı ve bilgi
toplamalıdır.

 Yöneticiler, işletme içindeki kendisiyle ilgili her kilit çalışanın müşterilere karşı
davranışlarını inceleyen bir dosya açabilir. Çalışanının güçlü yanları, zayıf
yanları, tercihleri, kızdığı şeyler, kendisine nasıl davranılmasını istediği bu
dosyaya yazılabilir.

 Planlı ve sistematik bir bilimsel gözlem yöntemiyle, çalışanların davranışlarının
daha derinliğine anlaşılması mümkün olur. Böylece, yöneticiler çalışanları
anlamada keskin bir yetenek kazanabilir.

2.1.1.2. Etkin İletişim

 Müşteriye iyi hizmet için etkin iletişim gereklidir, müşterilerle olumlu iletişim
ve ilişkiler kurulması, müşterilerin memnun olmasını ve işletmenin sürekli
müşteriler edinmesini sağlar.

 İşletmenin müşterilerle etkin bir iletişim sağlayabilmesi için uygun bir örgüt
kuruluşu oluşturmalı, haber veya bilginin geriye dönüşünü sağlaması, iletişim
için birden fazla kanal kullanması, amaca yönelik bilgi vermesi gereklidir.
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 Müşterinin çok iyi dinlenmesi gereklidir. Önemli noktalar not alınmalıdır. Bir
müşteriyi memnun etmenin maliyeti değil müşterinin değeri düşünülmelidir.

 İşletmeler müşterilerini anlamak zorundadır. Çünkü müşteriler kontrol altına
alınamaz. Hedef müşteridir ve işletmeler müşterilerin davranışlarını, tutumlarını
ve düşüncelerini anlamak zorundadır. Müşterilerin gereksinmelerini ve
beklentilerini başarılı bir şekilde karşılayabilmek için anlamak zorundadır.Tüm
rekabet çabaları müşteri içindir.

 Müşterilerin dinlenmesinde, müşteri şikâyetlerinin önemi ise göz ardı
edilemeyecek bir husustur. Müşteri şikâyetleri daha sonra gelebilecek
şikâyetlerin önlenmesi açısından işletmeler için bir fırsattır, bir şanstır.

Günümüz rekabet ortamında çok seçeneği olan müşteri daha seçici davranmaktadır.
Kolay tatmin olmamakta, en küçük olumsuzlukta ürününü aldığı firmayı değiştirmektedir.
Yeni müşteri bulmak eskisini korumaktan 5 kat daha fazla maliyetlidir. Bu sebeplerden
dolayı işletmeler tamamen müşteriye odaklı olarak çalışmak zorundadır. Aksi hâlde
devamlılıklarını sağlamak mümkün olmaz.

2.1.2. Müşterilerle İletişim Kurma Biçimleri

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak müşteriler ile işletmeler arasındaki iletişim
yöntemlerinin şekil değiştirdiği görülmektedir. Geleneksel iletişim yöntemleri olan yüz-
yüze, telefon ya da faks daha bir kaç yıl önce müşteri iletişiminin tümünü oluşturmaktayken
günümüzde yeni iletişim yöntemleri olan e-posta, web, GSM ve IVR (Interactive Voice
Response - Etkileşimli Ses Yanıt) teknolojileri eski yöntemlerin yerini hızla almaktadır.
Müşteriye seçeneğin sunulduğu yerlerde müşteri iletişiminde yeni yöntemlerin hakim
iletişim yöntemleri hâline geldiği görülmektedir.

Yapılan araştırmalarda, 2010 yılından itibaren tüm müşteri iletişiminin önemli bir
bölümünün bu yeni iletişim yöntemleri ile gerçekleşmesi beklenmektedir. Yeni iletişim
yöntemlerinin ortak özelliği ise bilişim tabanlı birer teknoloji olmalarıdır.
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Şekil 2.1:CRM teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişimler, özellikle internet
kullanımının yaygınlaşması, işletmeleri ve işletmelerin iş yapma şekillerini de etkilemiştir.

Son yıllarda İnternetin, bir çok alanda etkin bir şekilde kullanıldığı, bu bağlamda
özellikle müşterilerle gerçek zamanlı etkileşime olanak tanıması nedeniyle müşteri ilişkileri
uygulamalarında önemli bir katkısının olduğu görülmektedir. Geleneksel iletişim kanalları
ve uygulamaları dikkate alındığında İnternetin müşterilerle iletişim kurmada daha etkin
olduğu söylenebilir.

İşletmeler, müşterilerinin öncelikleri, tercihleri, tutumları ve davranışları hakkında ne
kadar bilgi sahibi olurlarsa müşteri beklentilerini o kadar iyi karşılayabilir. Müşteri
beklentilerinin etkin bir şekilde karşılanabilmesi için gerekli bilgiler kayıt sürecinden,
anketlerden, araştırmalardan, e-posta iletişimlerinden ve web zinciri analizlerinden
sağlanabilir. Yazılım alanındaki hızlı gelişmeler ise bu veri bankalarının yaratıcı pazarlama
için kullanılmasını ve veri madenciliğinin yapılabilmesini sağlayacak gücü sunmaktadır.
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Şekil 2.2: İnternette müşteri hizmetleri

2.1.2.1. İnternet

Dünyanın değişik yerlerindeki farklı bilgisayar ağlarının ortak bir protokolle birbiriyle
bağlantılı hâle getirilmesiyle oluşan uluslararası bir ağdır. WWW: World Wide Web (Dünya
Çapında)

 Web siteleri

Web sunucuları üzerinde yer alır, genel kullanıma açık, bilgi sunan alanlardır.

 Web sunucu

Web sitesinin oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlayan donanım
ve yazılımların tamamıdır.

 Web üzerindeki bilgiler
 Hızla güncellenebilir.
 Multimedya özelliğiyle bilgiler görüntülü, sesli, hareketli olarak

iletilebilir.
 Radyo, cep telefonu, televizyon gibi araçlarla bütünleşik olarak

sunulabilir.

 İnternetin iletişim amaçlı kullanımı
 Elektronik posta:

o İşletmeler açısından haberleşmede kırtasiye malzemelerini ortadan
kaldırır.
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o Haberleşme sürecini hızlandırır.

 İnternet üzerinde sohbet:
o Sesli, görüntülü olarak aynı anda görüşme imkânı vardır.
o Uzak mesafelerle görüşme masraflarını azaltır.
o Müşterilerle iletişimi güçlendirir.
o Gerekli yazılım ve donanım olmalı.

 Usenet haber grupları:

o Belli bir alanda ya da uzmanlık dalındaki kişilerin üyelik esası ile
haberleşme amaçlı oluşturdukları gruplar

 İnternetin işletmelere sağladığı bazı yararlar

 Dünyanın herhangi bir yeri ile hızla bağlantı kurabilme ve bilgi alışverişi
 Daha çok tüketiciye ulaşma
 İşletmeyle ilgili gelişmeleri hızla müşterilere duyurabilme
 İşletme içi haberleşmeyi daha verimli ve etkin hâle getirebilme
 Uzaktan çalışma imkânı

2.1.2.2. İntranet

 İşletmelerin internet ağ yapısı, standartları ve web teknolojisini kendi özel
bilgisayar ağlarını oluşturmak için kullanmasıdır.

 İşletme dışındaki kullanıcılar ağa erişemez.
 İşletme dışı erişimin engellenmesi “Elektronik Duvar” ile sağlanır
 İntranet, işletmenin iç bütünleşmesini sağlar.
 Farklı coğrafî bölgelerde birimleri bulunan işletmeler için iletişimi kolaylaştırır.
 İnternette yer alan bilgisayar sayısının beş katının intranet içinde yer aldığı

tahmin ediliyor.

2.1.2.3. Extranet

 İşletmenin intranetine izin verilen dış kullanıcıların (tedarikçiler, yan kuruluşlar,
müşteriler gibi) sınırlı oranda katılmasıdır.

 Güvenlik intranete oranla daha önemlidir: Elektronik duvarın yanı sıra, şifreler,
kriptografi, elektronik imza gibi ileri güvenlik önlemleri kullanılır.

2.1.2.4. Elektronik Ticaret

Bir işletmenin müşterileri ile ya da birlikte iş yaptığı tüm diğer işletmeler ile İnternet
ortamında elektronik iş yapmasıdır.
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 Elektronik ticaretin gelişmesini sağlayan: İnternettir.
 İnternet düşük maliyet, 7 gün 24 saat erişim

2.1.2.5. Elektronik Ekonomi

 İşletmelerin kendi şirketleri içinde ve ekonomide rol oynayan diğer tüm
katılımcılarla bilgisayar ağı yapısıyla bağlantılı oldukları ekonomidir.

2.1.2.6. Elektronik İşletme Destek Teknolojisi

Elektronik ticaret uygulamaya başlayan bir işletmede müşterilerin ilk karşılaştığı yer
web sitesidir.

Elektronik işletmelerin kullandığı araçlar:

 Web sunucuları
 Elektronik ticaret sunucu yazılımları
 Müşteri takip sistemleri
 Müşterilerin kişiselleştirilmesini sağlayan yazılım araçları
 Web içeriği yönetim araçları
 Web sitesinin performansını belirlemek için gerekli ölçüm araçları

2.1.2.7. Yeni Bilgi Teknolojilerinin Sağladığı Fırsat ve Tehlikeler

 Bilgi teknolojilerini takip ve gerektiği gibi yönetme
 Küresel iletişim
 Çalışanların bilgi teknolojisine bakış açıları
 Bilgi teknolojilerini takip ve gerektiği gibi yönetme

 Fırsat 1: Yeni bilgi teknolojilerini, gereği gibi takip ederek işlerin
yapılma biçimine uyarlayabilirseniz bu durum işletmeye verimlilik artışı
sağlar, yeni iş yapma biçimleri sunar.

 Tehlike 1: Yeni bilgi teknolojileri yeni yatırımların yapılmasını ve bir
teknoloji yönetimini gerektirmektedir.

 Küresel iletişim
 Fırsat 2: Gelişmeler müşteriler ya da diğer işletmelerle iletişim kurma

biçimlerini küresel boyuta taşımış, daha hızlı, daha etkin hâle getirmiştir.
 Tehlike 2: İletişim boyutunuzu yerel tutarsanız küreselleşme gündemini

takip etmezseniz eskimiş hâle gelirsiniz, pazar payınız azalır.
 Çalışanların bilgi teknolojisine bakış açıları

 Fırsat 3: Yeni bilgi teknolojileri çalışanların yeni bilgi ve beceriler
kazanmasını sağlar.
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 Tehlike 3: Çalışanların bilgi teknolojisine bakış açıları özellikle iş
dünyasında eskimiş olanların yeni teknolojileri takip etmeleri,
kabullenmeleri oldukça zor bir süreçtir.

2.1.3. Lojistik Faaliyetlerde İletişim

Lojistik faaliyetlerinin her aşamasında iletişim için bilişim teknolojileri
yapılandırılarak işletmeye aşağıdaki önemli edinimleri sağlamaktadır.

 Tedarikçi işletmelerde çalışanlarla herhangi bir iletişim kurmadan, doğrudan
sağlanan on-line hizmet ile müşterilerin ürünleri seçmesine ve sipariş vermesine
olanak sağlamaktadır.

 Taşıma sırasında gönderilen siparişlerin ve taşıt araçlarının takip edilmesine ve
izlenmesine olanak sağlamaktadır. Örnegin, Euteltracks adı verilen Filo Araç
Takip Uydu sistemleri (GPS) aracılıgıyla tüm lojistik araçlarının konumlanması
ve takip edilmesi sağlanarak müşteri ve işletmenin eş zamanlı bilgilenmesi
gerçekleştirilmektedir.

 Tüm lojistik işlemlerinde o işin gerçekleştirilmesine yönelik uzman
sistemlerden yararlanılması, işlemlerin ve evrakların elektronik ortamda
standart bir format üzerinden gerçekleştirilmesi ve hazırlanması sağlanmaktadır.

 Teslimatın gecikmesi, stok kontrolü, teslimat veya sipariş zamanlarının
değiştirilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan sorunlar hakkında müşteriler veya
alıcılara eş zamanlı olarak iletişim kurma fırsatı vermesi ve bu durumun işletme
veri tabanında görülmesini sağlamaktadır. Örnegin, cep telefonu şebekesi
işleticilerinin veri tabanlarında bulunan ve bir cep telefonunun açık oldugu anda
hizmet aldığı baz istasyonunu gösteren bilgi kullanılarak lojistik yönetiminin
yer belirleme ve izleme işlevleri gerçekleştirilebilir.

 Dünya çapında zaman ve mekân kısıtı olmaksızın müşterilerle iletişim olanağı
sağlamaktadır.

 Sipariş veren işletmelere verdikleri siparişin durumunu her aşamada ve sürede
kendi işletmelerinden kontrol etme ve bilgilenme olanağı saglamaktadır.

 Müşteri ilişkileri konusunda yaşanabilecek her türlü sorunların etkin bir biçimde
çözümlenebilmesinde önemli bir destek unsurudur.

 İnteraktif iletişim kanalları sayesinde, müşterilere işletme ile ilgili bütün
birimlere doğrudan ulaşabilme fırsatları sunarak müşterilerin işletmeye güven
duymalarını sağlar.

 Siparişe göre üretilen ürünlerde ya da teslimat sürecinde meydana gelebilecek
her türlü değişiklik anında taraflara iletebilme olanağı sağlamaktadır.

 Ödemelerin elektronik ortamda yapılmasına, hesapların ve borç durumunun
kontrol edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

 Müşterilerle olan her türlü iletişimin işletmeye getirecegi maliyet yükünü
azaltmakta ve verilen her türlü hizmetin etkinliğini artırmaktadır.

 İşletmelerin uluslararası pazarlara açılmasına ve iletişim kurmasına olanak
saglamaktadır.
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 İşletme lojistigi bağlamında dağıtımı yapılacak ve/veya toplanacak ürünleri en
etkin bir biçimde programlamaya olanak sağlamaktadır.

2.2. Müşteri Memnuniyetini Yaratan Faktörler

Müşteri memnuniyetini sağlamak için öncelikle pazarın ihtiyaçlarını iyi anlamak
gerekir.

2.2.1. Pazar İhtiyaçlarının Anlaşılması

İnternet günümüzde her şeyi değiştiriyor. Pazarlama modellerini, müşteri ilişkilerini,
tüketim alışkanlıklarını... Bu değişime ülke, toplum ve birey olarak ayak uydurmak
gerekiyor.

İşletmeler için pazar ihtiyaçlarının anlaşılmasında müşteri istek, ihtiyaç ve
beklentilerinin tespiti çok büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, müşterilerle sürekli iletişim
hâlinde bulunmalı, neye gereksinim duydukları ve ne beklediklerini iletme ortamı
sağlanmalıdır. Pazar ihtiyaçlarının anlaşılmasında müşteri ziyaretleri sırasında yapılan
görüşmeler, pazar araştırmaları,odak grupları, müşteri başvuruları, anketler, kıyaslama
çalışmaları, literatür, yerel ve kültürel etkenler dikkate alınmalı ve bu kaynaklardan
yararlanılmalıdır.

2.2.1.1. Ziyaretler ve Görüşmeler

Firmalar, pazarın ihtiyaçlarını tam olarak anlayabilmek için müşterilerini belirli
aralıklarla ziyaret ederek yüz yüze görüşmeler yapmalıdır. Bu görüşmeler genellikle bir
sohbet ortamında yapılmalı ve müşterilerin ürün ve hizmet hakkında olumlu ve olumsuz
görüşleri alınmalıdır.

Müşterilerle asla bir tartışma ortamına girilmemelidir. Tartışma kazanılsa bile müşteri
kaybedilir. Önemli olan müşteriyi kaybetmemek ve elde tutarak bağlılığı geliştirmektir. Bu
da ancak onun görüş ve isteklerinin işletmenin süreçlerine bir sistem dâhilinde yansıtılması
ile olabilir.

Telefon ile yapılan görüşmelerden de iyi kullanıldığı takdirde önemli bilgiler elde
edilebilmektedir.

2.2.1.2. Pazar Araştırmaları

Firmalar, müşteriler ile yüz yüze veya telefonla yapılan görüşmeler yanında pazar
araştırma faaliyetleri ile de müşteri ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. Pazar araştırma faaliyetleri
doğrudan firma tarafından yapılabileceği gibi bağımsız uzman bir kuruluşa da yaptırılabilir.
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Yeni ürün çıkarmadan önce şirketler genellikle bu ürünü satıp satamayacaklarını
anlamak için müşteriler üzerinde araştırma yaparlar. Ancak, bugün müşterilerin anketlere
verdiği yanıtların gerçek davranışları ile uyumlu olmadığı artık biliniyor. Anketler her zaman
müşterilerin davranışlarını tam yakalamayabilirler.

Müşteriler genellikle neyi satın alacaklarından çok neyi satın almamaları gerektiğini
düşünürler. Bu yüzden her zaman rasyonel davranmazlar ve karşılarındaki kişinin duymak
istediği şeyleri söylerler.

2.2.1.3. Odak Grupları

Pazar ve müşteri ihtiyaçlarını anlamanın yollarından bir tanesi de belirli kriterlere göre
seçilmiş küçük müşteri grupları ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerdir. Burada
müşteri sayısının az olması nedeniyle ele alınan konular, nispeten sıcak ve daha doğal
ortamlarda konuşulabilir ve ince ayrıntılar hakkında da bilgi elde etme imkânı kolay olabilir.
Açık uçlu sohbetlerle müşterilere deneyimleri anlattırılarak ürünün tasarımına, hizmetin
yapısına dönük sonuçlar çıkarılabilir.

2.2.1.4. Müşteri Başvuruları

Müşteri başvuruları, çok iyi ele alınabildiği takdirde müşterilerin ihtiyaç ve
beklentilerini anlayabilmede önemli ip uçları verir. Müşteri başvuruları, ürün ve hizmetlerle
ilgili şikâyet ve önerileri kapsar. Öneri ya da şikâyetlerin ele alınması, memnun olmayan
müşterilerden mutlu ve sadık müşteriler yaratılmasına, organizasyonun zayıf yönlerinin
ortaya çıkarılmasına, hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni pazarların araştırılmasına destek
vermektedir.

2.2.1.5. Saha Çalışmaları

Firmanın kendi ürün ve hizmetleri ile ilgili pazarda rakiplerle karşılaştırmalı olarak
izlediği performans göstergelerinin ölçümlerine yönelik çalışmalar, saha çalışmaları olarak
değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar, daha çok ürünü kullanan müşterilerin ürünler ile ilgili
görüşlerini ve gerçek çalışma şartlan altındaki durumlarını konu alır. Saha çalışmaları daha
çok henüz müşterilerin memnuniyetsizlikleri oluşmadan ürün ve hizmetlerdeki sorunları
belirleyebilmesi nedeniyle önleyici niteliktedir.

2.2.1.6. Literatür

İşletmeler, faaliyet gösterdikleri alanlarda yayınlanan ulusal ve uluslararası yayınları
izlemeleri hâlinde pazarın gelecekte nasıl ve ne yönde gelişmeler gösterebileceğine yönelik
çok değerli bilgiler elde edebilir.
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2.2.1.7. Kıyaslama

Kıyaslama, sürekli gelişim için müşteri bağlılığını ve rekabet üstünlüğünü
hedefleyerek ürün, hizmet ve süreçlerde lider firmaların gelişmiş ve etkili uygulamalarını
kendi kuruluşları ile kıyaslayarak uyarlama amacını taşımaktadır.

Kıyaslama, diğer firmaların müşterilerini memnun etmek için daha iyi yaptıkları
işlerden yararlanılması anlamına gelmektedir. Alanında en iyilerle kıyaslama yapmak
suretiyle başarılı firmaların müşterilerine uyguladığı yenilikler örnek alınarak da müşterilerin
ve pazarın ihtiyaçlarını anlamada önemli bilgiler elde edilebilir.

2.2.1.8. Anket Geliştirme ve Gerçekleştirme

Müşteri ve pazar ihtiyaçlarını anlamanın yollarından bir diğeri de yapılan anketlerdir.
İyi hazırlandıkları takdirde anketler pazarın durumu, gelişimi ve müşterilerin beklentileri
hakkında işletmeye yol gösterici bilgiler verir. Müşteri anketleri ile yaratılan memnuniyet
hakkında elde edilen bilgilerin, şirket içi göstergelerle desteklenmesi ve birbirini teyit etmesi
gerekir. Müşteri memnuniyetinin ölçümü, müşterilerin marka bağlılıkları ve iyileştirme
çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı hakkında önemli bilgiler vermektedir.

2.2.1.9. Çalışanların Görüşleri

Pazarın ihtiyaçlarının anlaşılması için firmalar kendi çalışanlarının görüşlerinden de
yararlanmalıdır. Firmada çalışanların ve özellikle pazarlama-satış personelinin uzun yıllar
elde ettikleri bilgi ve birikimlerinden de mutlaka yararlanacak sistemler geliştirilmelidir.

2.2.2. Müşterilerin Genel Beklentileri

Müşteri memnuniyeti beklentilerle doğrudan ilgilidir. Bu sebeple beklentilerin
bilinmesi, memnuniyetin sağlanması için önemlidir. Beklentiler, kişisel ihtiyaçlara göre
farklılık gösterir. Yani beklentiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Müşteri
beklentilerinin seviyesini, deneyimler sonucu elde edilen birikimler belirler. Daha önceki
deneyimler olumsuz ise beklenti seviyesi düşük, deneyimler olumlu ise beklenti seviyesi
yüksek olur.

Burada ana sorun, kişisel ihtiyaçlar, geçmiş deneyimler, hizmet sağlayıcıdan
müşteriye ulaşan dışsal iletişim ve çevreden duyulanlar gibi faktörlerin belirlediği müşteri
beklentileri ile bu beklentilerin hizmet sunan kuruluşun yönetimince doğru algılanmaması
oluşturmaktadır. Müşteri beklentilerinin yönetimce doğru algılanmaması da daha ilk
aşamada hizmet kalitesini ve dolayısı ile müşteri memnuniyetini olumsuz etkilenmektedir.
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 Özel ilgi

Her şeyden önce müşterilerin insan olduklarını, tüzel kişi olsalar bile çalışanları
tarafından var edildiklerini unutmamak gerekir. Dolayısı ile müşterimizin her insan gibi
kendisine özgü ilgi beklediği ve bu ilgiyi bulduğu sürece memnun olacağı unutulmamalıdır.

 Ürün ve hizmette güvenirlik

Müşteriler, satın aldıkları ürün ve hizmetleri kullanmaları sırasında sağlık ve güvenlik
yönü ile hiçbir sorun ile karşılaşmayacaklarına inanmak ve güvenmek isterler. Güvenirlik;
performansta tutarlılık, firmanın ürün ve hizmeti bir defada doğru yapması ve verilen
sözlerin yerine getirilmesidir .

 Ürün ve hizmet çeşitliliği

Müşteriler, ürün ve hizmetle ilgili tercihte bulunabilecekleri birden çok seçeneğe sahip
olmak isterler. “Evrensel Tüketici Hakları”nın da bir şartı olan ürün ve hizmet çeşitliliği,
müşterinin tek kaynağa bağlı olmasını önlemesi yönü ile önemlidir. Müşteri ihtiyaçlarını
birden çok kaynaktan sağlama isteğinin yanı sıra, aynı kaynak içeinde de değişik seçeneklere
sahip olmak ister.

 Yeni teknoloji, yöntem ve fikirler

Müşteriler, satın alacakları ürün ve hizmetlerde en son teknolojiyi tercih etmek
isterler. Bu tercih bazen bir yöntem, bazen de bir fikir yeniliği olabilir.

 Kullanımda kolaylık

Müşteriler, tüketecekleri ürün ve hizmetlerin kullanımda kolaylıklar ararlar. Çok
teknolojik olan bir ürünün kullanım kolaylığı yok ise tüketicinin bu ürün veya hizmeti tercih
etmesini beklemek mantıklı değildir. Örneğin: Kutuplarda l haftalık lüks bir tatilin ücretsiz
olsa bile ne kadar tercih edilebileceği şüphelidir. Dolayısı ile tüketici satın aldığı ürün ve
hizmetten makul bir sürede ekonomik olarak faydalanabilmeyi bekler.

 Ödenen ücretin karşılığını almak

Müşteri yalnızca ödediğinden daha değerli olduğunu düşündüğü ürünü satın alacaktır.
Ürünün değerini de kalite ve fiyat belirler. Yani: Değer = Kalite/Fiyat. Bu denkleme göre
ürünün kalitesi artarsa değeri de artar. Ancak fiyatı artarsa değerde azalma beklenir. Daha
geniş anlamda Değer = (Ürün Performansı+Hizmet+İlişkiler)/Fiyat olarak da formüle
edilebilir.

Tüketiciler, satın aldıkları ürün ve hizmet için ödedikleri bedelin karşılığını aldıklarını
görmek isterler. Tüketiciler bu kararlarını, daha önce kullandıkları ürün ve hizmetten elde
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ettikleri ile karşılaştırarak veya çevrelerinde benzer ürün ve hizmetleri kullananların elde
ettikleri sonuçlarla karşılaştırarak verirler.

 Çağdaş görünüm ve konfor

Müşteriler, gerek satın aldıkları ürün ve hizmette ve gerekse satın aldıkları yerde
kendilerine hitap eden çağdaş görünüm ve konfor beklerler. Tüketiciler ortam ve görünümü
daha iyi olanı, müşteri yaklaşımı ve davranışı daha gelişmiş olanı, kendisine değer verdiğini
hissettiren kişileri ve bunların ürünlerini tercih eder.

2.2.2.1. Müşteri Beklentisi ile Ürün ve Hizmet Algılaması Arasındaki İlişki

Memnuniyeti algılanan kalite ve beklentilerin karşılanma seviyesi belirlemektedir.
Algılanan kalite beklentilerin altında ise müşterinin memnuniyetsizliği söz konusudur. Bu
hâlde müşteri, beklentilerini karşılayacak yeni ve başka bir ürün ve hizmeti satın alma
yönünde tercihte bulunacaktır.

Müşterinin marka sadakati olmadığı gibi olumsuz algılamalarını çevresi ile paylaşarak
da markanın pazardaki imajını olumsuz yönde etkileyecek ve mevcut, hatta sadık
müşterilerin kaybedilmesine neden olabilecektir.

Şekil 2.3: Müşteri beklentisi ile ürün ve hizmet algılaması arasındaki ilişki

Müşterilerin yaşadıkları, algıladıkları, beklentilerine denk ise bu hâlde genel olarak
müşterinin memnuniyetinden bahsedilebilmekle birlikte, müşterinin sonraki satın almalarda
marka tercihi çok kuvvetli olmayacaktır. Denklik durumu genel bir kararsızlığı ifade etmesi
nedeniyle bu gruptaki müşteriler çevrelerindeki duyumlardan çok kolayca etkilenirler.
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Algılanan kalite beklentilerin üzerinde ise müşterinin memnuniyet seviyesi oldukça
yüksek gerçekleşecektir. Bu durumda müşteri, beklentilerinin çok iyi karşılanmış olması
nedeniyle ürün ve hizmeti sürekli satın alma yönünde tercihte bulunacağı gibi başkalarına da
kuvvetle tavsiye edecektir. İşletmenin pazardaki olumlu imajı, daha çok marka sadakati
yüksek olan bu gruptaki müşterilerin çevrelerine yaptıkları konuşma ve tavsiyelerle
oluşmaktadır.

2.2.2.2. Müşteri Beklentilerinin Karşılanması

İşletmeler, ürettikleri ürün ve hizmetlerle müşterilerin beklentilerini tam karşılamaya
çalışırken bunun ne kadar başarıldığını da ölçmelidir. Müşterilerin yaşadıkları, yani ürün ve
hizmeti tüketmekten duydukları hazzının ve algılamaların ölçüm sonuçlarının işletme içi
performans göstergelerini ne kadar teyit ettiği izlenmelidir.

Müşterinin yaşadıkları yani algıladıkları, performans göstergelerinin altında ise
müşteri, ürün ve hizmeti kalitesiz olarak algılayacağı için satın almaya devam etmeyeceği
gibi başkalarına da tavsiye etmeyecektir.

Müşterinin algılaması, ürün ve hizmetin performansının üzerinde ise müşteri ürün ve
hizmeti kaliteli olarak değerlendirecektir. Bu durumda müşterinin ürün ve hizmeti satın alma
isteği kuvvetli olacağı gibi başkalarına tavsiye etme eğilimi de kuvvetli olacaktır. Bu da
müşterinin sadık olması yönündeki önemli bir göstergedir.

2.3. Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi

Her yıl firmalar ortalama % 10'la % 30 zamanla değişen oranlarda müşteri kaybına
uğramakladır. Ancak firmaların bir kısmı müşterileri niçin kaybettiklerini, ne zaman
kaybettiklerini, hangi müşteriyi kaybettiklerini veya ne kadar gelir ve satış kaybettiklerini
bilmemektedir. Özellikle bazı kuruluşlar mevcut müşterileri ellerinde tutmak yerine yeni
müşteriler kazanma uğraşı içindedir. Bu altında delik olan bir kova örneğine benzer.
Kuruluşlar deliği kapatmak yerine kovaya yeni ilaveler yapma çabasında olabilir.
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Şekil 2.4: Müşteri memnuniyeti ölçümleri

Müşteri kayıpları genel olarak memnuniyetsizlikten kaynaklanmaktadır. Acaba
memnuniyetsizlik neden kaynaklanmaktadır? Bunu anlamanın en iyi yolu sormak,
araştırmak, müşteriler ile görüşmektir. Yine müşteri kaybı, müşteri istekleri ve ihtiyaçlarını
tam anlayamamaktan kaynaklanabilir. Bunu da anlamanın bir yolu yine anketler ve
ziyaretlerden geçmektedir.

Yapılan araştırmalar, yeni bir müşteri kazanmanın maliyetinin mevcut müşteriyi elde
tutma maliyetinden çok daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Yeni reklam ve
promosyonlar, telefon görüşmeleri, sık ziyaretler gibi bir çok parametre dikkate alındığında
yeni bir müşterinin maliyeti çok daha fazla olacaktır. Bunun anlamı mevcut müşteriyi elde
tutmanın maliyeti de yeni müşteri kazanmaya göre daha az olacağı gibi çok daha kârlı
olacaktır.

Müşteri memnuniyetini güçlü bir şekilde iyileştirmenin diğer bir yolu da çalışanların
motivasyonunun artırılması ve en üstten en alta kadar herkesin faaliyetlere bilinçli tam
katılımın sağlanmasıdır.

Kuruluşların temel amacı uzun dönemde varlıklarını sürdürürken kârlılıklarını
artırmaktır. Bu nedenle, müşteri memnuniyetini ölçerek ve sonuçlara göre uygun önlemler
alınarak kârlılık yükseltilebilecektir. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirerek
müşterilerin yapılan işler için daha fazla ödemesini sağlamak mümkün olabilecektir.
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2.3.1. Dâhîlî Göstergeler

Kuruluşun kendi performansını izlemek, anlamak, iyileştirmek ve yine müşterilerin
algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı parametrelerdir. Müşteri memnuniyetini
izlemek amacıyla takip edilen parametreler şunlardır.

 Şikâyet yönetimi
 Şirketin genel imajı
 Ürün ve hizmetler
 Satış ve sonrası hizmetler
 Diğer göstergeler

Bu bölümde ağırlıklı olarak şikâyet yönetimi üzerinde durulacaktır. Firmalar için
temel hedef şikâyet değil, memnuniyeti yönetmek olmalıdır. Ancak memnuniyet
hedeflenmesine rağmen faaliyetler sırasında çıkan bazı sorunların neden olduğu müşteri
şikâyetleri de mutlaka etkin ve hızlı bir şekilde ele alınabildiği taktirde memnun olmayan
müşteriler tekrar kazanılabilmektedir.

2.3.1.1. Şikâyet Yönetimi

Öneri ve şikâyetleri ele alma süreci müşterinin sadık kalmasını sağlayan çok önemli
bir süreçtir. Ayrıca sadık kalan müşterinin şikâyetinin nasıl giderildiğini arkadaşlarına ve
çevresine anlatması da olası bir sonuçtur. Aslında müşterilerin çoğu şikâyet etmek için çaba
harcamaz. Fakat kırgınlıklarını sessizce sürdüren müşteriler, maruz kaldıkları olumsuz
durumları çevrelerindeki insanlara anlatarak kurum için olumsuz bir imaj yaratırlar. Bu
nedenle müşterilerin şikâyetlerini kuruluşa bildirmelerinin sağlanması ve bu şikâyetlerin kısa
sürede çözümlenmesi çok önemlidir.

Müşteriler satın aldıkları ürünler pahalı ise hiç düşünmeden şikâyet edeceklerdir.
Çünkü kurtarılacak para çekilecek zahmete değecek niteliktedir. Belki tekrar aynı firmadan
alış veriş yapmayacaklar fakat ilk yatırımlarını kurtarmış olacaklardır. Ama yapılan alış veriş
şikâyet etmek için çekilecek zahmete değmeyecek kadar düşük değerdeyse şikâyet
etmeyeceklerdir. Bu durum işletmeler için en kötü olan durumdur. Şikâyet edilmediği için
hatalar ortaya çıkmaz ve tekrarlanır. Müşteri olabilecek insanların hataya maruz kalanlar
tarafından firmadan uzaklaşılması gibi bir sonuç ortaya çıkar. Müşterilerin şikâyet etmelerini
engelleyen diğer nedenler de görevlilerin ve şirket yapılarının müşterilerin şikâyet
etmelerinden caydırmasıdır.

İşletmeler müşterilerinin şikâyet etmelerini ister. Bunun nedeni çok açıktır. Ele alınan
şikâyetler şirketin yaşamasını sağlar. Olumlu bir şekilde şikâyetleri ele alma ile marka
bağımlılığı yaratma arasında yoğun bir ilişki vardır. Şikâyetler kuruluş ile müşteri arasında
güçlü bir iletişim aracıdır. Birçok yönetici şikâyetlerin kaynakların kullanımını arttırdığını
düşünse de şikâyetler aslında çok önemli bir pazarlama değeridir. Yüksek pazarlama
maliyetleri göz önüne alınırsa müşterinin sorununu çözme maliyeti, onun yerine yeni bir
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müşteri koyma maliyetinden çok daha düşüktür. Şirketlerin müşterinin bir ürünle olan
şikâyetini etkin bir şekilde çözümlemesi diğer ürünlere de müşterinin marka bağımlısı
olmasına neden olabilmektedir. Daha net açıklanacak olursa şirketlerin müşteri şikâyetlerini
ele alma çabaları ekonomik bir anlama sahiptir ve kârlılık üzerinde olumlu etkileri vardır.

 Sadık müşterinin elde tutulmasını sağlar.
 Zararın tazmin edilmesi konusunda üçüncü şahıs ya da kesimlerle uğraşmanın

maliyeti azalır.
 Sorunu çözülen müşterilerin de ötesinde önemli satışların yapılmasına da olanak

sağlar (Ağızdan ağıza iletişim).
 Sadece sorunun çözülmesiyle kalmayıp sorun çıkmasına neden olan etkenlerin

belirlenip düzeltilmesi sağlanır.

Şirketler hizmet düzeltme sürecini, yanlış yapılan uygulamaları düzeltmeyi öğrenmek
zorundadır. Ancak hizmeti düzeltmek için bir sorun olduğunu önceden bilmek zorundadır.
Bu nedenle kuruluşların müşteri şikâyetlerinin kendilerine ulaşması için müşteri
beklentilerini daha satıştan başlayarak yönetmeleri gerekir. Eğer müşteriler satın aldıkları
ürünün kaliteli olduğuna ve bir sorun çıktığında şirketin buna hızla ve tekin bir şekilde
çözüm bulacağına inanırsa şirketi suçlama gibi bir davranışta bulunma ihtiyacı duymazlar.

Ürün ya da hizmet kusurlarının ile müşteri şikâyetlerininin gösterilmesinde kullanılan
bir yöntem de: 1’den 4’ e kadar numaralandırılmış olasılık matrisidir.

Birinci çeyrekte yer alan durumda, yüzeyden bakıldığında işler yolundadır. Çünkü
sorun çıkmamış müşteri sesini çıkarmayarak da bunu onaylamıştır. Gerçekte ise müşterilerin
kaçının memnun olduğu bilinmez. Çünkü hiç kimse bir şey söylememiştir. Birinci çeyrek
göründüğünden çok daha az gerçek olabilir. Fakat mutlaka olumsuz düşünmemek gerekir.
Bunun müşteri memnuniyeti ile öğrenilmesi gerekir.

İkinci çeyrekte yer alan durumlarda müşterilerin kibarca eğitilmeleri gerekir. Örneğin,
uçak yolcuları aslında biletlerini kaybettikleri için uçağa binememelerine rağmen bunun
sorumluluğunun hava yolu şirketinde olduğunu düşündüklerinden dolayı şikâyetçi olabilirler.
Şirket açısından bakıldığında ise müşteriyi haklı görmekte yarar vardır. Çünkü böylece
ondan bir şeyler öğrenilebilir ve şikâyetleri ile iyi bir şekilde ilgilenilirse tekrar gelmeleri
sağlanabilir.

Üçüncü çeyrek şirketler açısından en büyük sorun oluşturan bölümdür. Birçok
şirket müşterilerin ses çıkarmamasından ürün ya da hizmetlerde bir sorun olmadığını
düşünür. Bu şirketlerin ölümüne neden olan sinsi bir düşüncedir. Eğer bir şirket ürettikleriyle
müşterilerin bir sorun yaşadığını biliyorsa onları konuşmaya teşvik etmelidir.

Müşterilerin şikâyetlerini ilettikleri dördüncü çeyrekte ise şirket oldukça çaba
göstermelidir. Ancak müşterilerle yoğun ilişkilerde bulunmak, onlardan olabildiğince bilgi
toplamak, hizmet düzeltme ve süreç geliştirme açısından büyük fırsatlar sağlayacaktır. Şirket
eğer soruna çözüm bulur, hatadan dolayı sorumluluğu üstlenir, kibar ve dostça davranırsa
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müşteriler şirkete bir şans daha verebileceklerdir. Büyük olasılıkla sorunları çözülen müşteri
sadık müşteri olarak kalacaktır.

Şekil 2.5: Müşteri şikâyetleri olasılık matrisi

Müşterilerin memnuniyetsizlik sebeplerini, şikâyet nedenlerini araştırma aşamasında
yer alacak kişiler ve kullanılacak yöntemler şirket çalışanlarının katkılarıyla yürütülmelidir.
Memnuniyetsizlik nedenlerini bulmaya yönelik model şu aşamalardan oluşmaktadır:

 Şirket için önemli olan çekirdek müşteriler belirlenmelidir.
 Kıdemli yöneticilerden oluşan bir araştırma grubu oluşturulmalıdır. Bu grup, üst

düzey yönetici, kıdemli orta kademe personeli, bölüm müdürleri ve satış
temsilcilerinden oluşmalıdır.

 Gruptaki tüm insanlar müşterilerle bire bir iletişim kurmalıdırlar. Özellikle
telefon görüşmeleriyle müşterilerin memnuniyetsizlik nedenleri araştırılmalıdır.
Araştırma ile müşterilerin sunulan ürün/hizmetten niçin hoşnut olmadıkları
belirlenmelidir. Her bir grup üyesi paylaşılmaya değer bulduğu, şirket için
önemli saydığı deneyimlerini belirli sıklıkta yapılacak toplantılarla diğer grup
üyeleriyle tartışmalı, çözüm üretmelidir.

 Son olarak çözüme kavuşturulması gereken sorunlar belirlenmeli, sıralanmalı ve
uygulanacak aksiyonlar planlanmalıdır. Bulunan çözümlerin ne kadar başarıya
ulaştığını, müşteri memnuniyetsizlik oranlarının ne ölçüde değiştiğini
izleyebilmenizi sağlayacak kontrol ve ölçme sistemleri kurulmalıdır.

 Çekirdek müşterinin tespitinden, hoşnutsuzluk nedenlerine sunulan çözümlerin
uygulanmasına kadar olan tüm süreç sürekli hâle getirilmelidir.

 Müşteriden yazılı ya da sözlü olarak alınan her türlü şikâyet
memnuniyetsizliktir.

1

Ürün ya da hizmette kusur yok.
Müşteri bir şey söylemez.
Şirket başarısını kutlar.

2

Ürün yada hizmette kusur yok.
Müşteri mutsuzdur, şikâyet eder.
Şirket müşteriyi eğitmelidir.

3

Ürün ya da hizmette kusur var.

Müşteri bir şey söylemez.

Şirket şikâyet etmeyi
desteklemelidir.

4

Ürün ya da hizmette kusur var.
Müşteri mutsuz, şikâyet eder.
Şirket hatasını düzeltmelidir.
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 Şikâyetler faks, telefon, mektup, elektronik posta, toplantılar vb. kanallar ile
yazılı veya sözlü olarak alınır.

 Şikâyetler hangi kanal ile gelirse gelsin, çeşitli nedenlerle kayıp veya
unutulmaları önlemek için "Müşteri Şikâyet Takip Formu" gibi formlar ile
kayıtlı hâle getirilmelidir. Bu işlem organizasyonun yapısına göre bu konu ile
ilgili çalışanlar ya da problemin sahibi olan bölüm tarafından yapılabilir.

 Şikâyet alınır alınmaz sisteme dâhil edilip konu üzerinde çalışmaya başlandığı
müşteriye bildirilmelidir. Hatta bu arada probleme çok hızlı çözüm bulunmuşsa
müşteriye ivedilikle bilgi verilmelidir.

 Şikâyetin çözümlenmesi

Şikâyetin türüne bağlı olarak şirket içinde ilgili süreç sahibi bölüm tarafından çözüm
geliştirilebilir. Söz konusu şirket birden fazla işletmeye sahipse geliştirilen çözümler merkezi
bilgi bankasına aktarılmalıdır. Bu da problemin şirket genelinde olup olmadığının teşhisinde
ve çözümünde kolaylık sağlar.

Eğer söz konusu şikâyet, aynı şirketin tüm bölümlerini ilgilendiriyorsa daha detaylı
analizler için ilgili bölümlere gönderilir. Bu durumda, problemin çözümünden ve bu
çözümün tüm organizasyonda uygulandığından emin olmak gerekmektedir. Ancak bu,
problemin çözüldüğü anlamına gelmez. Önlemin etkin olup olmadığı mutlaka izlenmelidir.

Şikâyetlerden kaçınmak, öyle olmadığını bildiğimiz hâlde her şey yolundaymış gibi
davranmak yanlıştır. Çünkü "Kötü haber tez yayılır.". Müşteriden kötü haber gelmediğine
göre demek ki her şey yolunda diye düşünülürse müşterilerin bizi neden terk ettiklerini
anlayamayız.

 Şikâyet yönetiminin şirket içi tanıtımı

Müşteri şikâyeti ele alma sisteminin şirket içinde kullanılmaya başlanılmasından
itibaren özellikle ilk birkaç yıl içinde sürekli desteklenmesine ve tanıtımına ihtiyaç vardır.
Aşağıda bunun için bazı metotlar ve bunların kazançlarına yönelik örnekler verilmiştir:

 Yeni işe başlayanların bu konuda eğitilmesi ve onların bu konuda
katılımının sağlanması gerekir.

 Bölüm toplantılarında periyodik olarak şikâyet yönetiminin etkinliği ele
alınmalıdır. Bunun sıklığı zaman içinde azaltılabilir ancak tamamen
elimine edilmemelidir. Bu toplantılarda sisteme katılım teşvik edilmeli,
sorunlar ve çözümleri paylaşılmalıdır.

 Yöneticilerin sistemi aktif olarak kullanması hatta bu konuda çalışanları
için örnek olmaları gerekir. Değişime karşı olan direnci kırmaları
açısından onların bu rolü çok kritik ve önemlidir.
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Örneğin, bir otel genel müdürü müşterileri ile konuşabilmeli ve onların şikâyet ve
övgülerini dinleyebilmeli ve uygun çözümler üretilmesini sağlayabilmelidir.

Büyük bir şirketin genel müdürü, müşterileri telefonla arayıp yeni sistemin müşteri
kanadında nasıl çalıştığını sorgulayabilmelidir.

 Ürün tasarımı, üretim ve satış yapan sektörlerde şikâyet eğilimleri

Büyük ya da küçük şirketlerde sorunlar ağırlıklı olarak müşteri ile şirket arasındaki ara
birimlerdedir. Bu sorunlar genellikle müşteri ile teması olan çalışanlarla müşteriler
arasındadır. Örnekler: Yönetimsel sorunlar, kaba ve dikkatsiz personel, kirli ve hasarlı
ürünler, kötü satış sonrası servisleri vb.

Şirketlerin işle ilgili stratejileri değiştiği zamanlarda yukarıdakilere ek olarak yeni
şikâyet kategorileri belirir.

Aşağıdaki grafikte, uluslararası bir şirketin bir işletmesindeki şikâyetler
incelendiğinde şikâyet yönetimi sisteminin çalışmaya başlamasının ilk yıllarında ürün
teslimatları, satış sonrası hizmetler, kaliteyi iyileştirme, maliyet gibi şikâyet tiplerinin
ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Şekil 2.6:Tasarım, üretim ve satış yapan sektörlerde şikâyet eğilimleri

Bir kaç yıl sonra ürün tasarımı ile ilgili şikâyetlerin miktarının arttığı gözlenmektedir.
Bu, gerçekte tasarım problemlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Yıllar içinde şirket,
daha iyi analizler, iyileştirmeler, eğitim programları ve yeni metotlar geliştirerek müşteri ile
temas eden birimlerdeki problemleri büyük oranda çözümlemektedir. Bu nedenle tasarım
problemleri yüzdesel olarak öne çıkmaktadır.
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Bu aşamadan sonra şirket, müşterilerin ürün tasarımı ile ilgili problemlerine daha fazla
ağırlık verebilecektir. Ayrıca ikinci grafikte ürün tasarımından sonra ikinci sırada, ilk
grafikte görülmeyen ürünün satıcı ve dağıtıcıları ile ilgili sorunlar yer almaktadır. Bunun
nedeni ise işin tabiatı ve ürün stratejileri ile ilgilidir.

Şekil 2.7: Tasarım, üretim ve satış yapan sektörlerde şikâyet eğilimleri

 Hizmet sektöründe müşteri şikâyet eğilimleri

Bir önceki başlıkta anlatılan eğilimler, hizmet sektörü için de benzerdir. Hava yolu ve
banka hizmet sektörü örnek olabilir. Bir hava yolu şirketinde başlangıçta müşteri ile temas
hâlindeki birimlerle ilgili çok sayıda şikâyet alınmaktadır. Örnek: Büro hizmetleri, bagaj,
telefon görüşmelerindeki kabalıklar, kalabalık uçuşlarda yolcuların yönetimi vb. Sonraki
yıllarda bunlar çözümlenir. Daha sonra yemek çeşitliliği ve kalitesi, iç dekorasyon, koltuk
şekli gibi tasarıma yönelik ve servislerin sofistike hâle getirilmesi gibi sorunlar gündeme
gelmeye başlar.

 Müşteri şikâyetinin maliyeti

Yapılan araştırmalara göre

 Memnuniyetsiz müşterilerin ancak %3-4'ü şikâyetlerini ilgili firmaya
iletmektedir.

 Şikâyeti olan her müşteri bunu ortalama 8-16 müşteriye söylemektedir.
%10'dan fazlası 20'den fazla kişiye anlatmaktadır.



58

 Memnun olmayan müşterilerin %90'ı bir daha asla o satıcıdan ürün ve
hizmet satın almamaktadır.

 Yeni bir müşteri kazanmanın maliyeti mevcudu muhafaza etmenin beş
katıdır.

 Şikâyet yönetiminde önemli noktalar

 Şikâyetler, değerli bilgi olarak kullanılması gereken birer kaynaktır.
 Şikâyetler, iyi ele alınabildiği takdirde müşteriler ile olan ilişkileri

güçlendirir. Bu da müşterilerle olan yakın temasımızı muhafaza etmemizi
sağlar.

 Müşteriye karşı problem çözme konusu her zaman birinci önceliğe, firma
içinde ise sorunu önlemeye yönelik faaliyetler önceliğe sahip olmalıdır.

 Problem nedeni çok dikkatli analiz edilmeli ve bulunan çözüm problemin
tekrarını önlemelidir.

 Gelen şikâyetlerin başvuruların çok küçük bir bölümü olduğu
unutulmamalıdır.

 Bir şikâyet çözümlendikten sonra müşteride yarattığı etki izlenmelidir.

2.3.1.2. Şirketin Genel İmajı

 Alınan ödüller ve unvanlar

Şirketlerin ticari konularda, kalite, çevre vb. konularda aldıkları ödüller örnek
verilebilir. Ayrıca şirket içinden kişilerin iş dünyası içinde firma dışından aldıkları unvanlar
(Örnek: Yılın yöneticisi gibi), tedarikçileri tarafından firmaya verilen unvanlar (yılın
tedarikçisi gibi) örnek olabilir.

 Basında çıkan haberler

Şirketin toplum üzerindeki imajını kuvvetlendirecek basın ve diğer medya
haberlerinin sıklığı da şirketin müşteri memnuniyetini ölçmeye yarayan diğer dâhilî
göstergelerdir.

2.3.1.3. Ürün ve Hizmetler, Rekabet Edebilirlik

Müşteriler tarafından kabul gören (özellikle siparişe göre çalışan şirketlerde), ürün
çeşitliliği, müşterilerin coğrafi dağılımı, üretim kapasitesi, kullanılan makine ve teçhizatın
modernliği rekabet edilebilirliğini ölçmeye yarayan göstergelerdir.

 Defo, hata ve reddedilme oranlan

Sıfır hatalı ürünlerin, düzeltilebilen hataların, reddedilen ürünlerin oranları dâhilî
göstergeler arasındadır.
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 Garanti kapsamı

Garanti kapsamı ve süreleri, garanti kapsamındaki ödemeler şirket içinde takip
edilmelidir.

 Şikâyet sayısı ve şikâyetlerin ele alınması

Şikâyetlere ilk yanıt süreleri, tekrarlanan şikâyet sayısı, garanti ödemelerinin satışlara
oranı, şikâyet sayılarının satış miktarına oranları takip edilmesi gereken iç göstergelerdir.

 Lojistik göstergeler

Söz verilen sevkiyat tarihleri ile gerçekleşen sevkiyat tarihleri arasındaki sapmalar
lojistik göstergelere örnek verilebilir.

 Ürün ömrü

Yeni ürünün pazara sunulma süresi ve ürünlerin ömrü de müşteri memnuniyetini,
ihtiyaçlarını anlamaya ve geliştirmeye yarayan önemli dâhilî göstergelerdir.

2.3.1.4. Satış ve Sonrası Hizmetler

Müşterilere yapılan teknik ve ticari seyahatlerin sıklığı, müşteri isteklerini
karşılayabilme konusunda ölçüm parametresi olarak kullanılabilir.

Diğer taraftan ürün kullanımı ve satış sonrası diğer talepler için düzenlenen eğitimler,
müşteriler için düzenlenen sempozyum, konferans ve seminer gibi planlı faaliyetlerin sayıları
ve sistematikliğinin şirket içinde takibi gereklidir.

2.3.2. Dış Göstergeler – Anketler

Müşteri memnuniyetini ve sadakati ölçmek için firma içinde kullanılan ölçütlerin yanı
sıra anketler de yapılmaktadır. Firmada kullanılan ve izlenen iç göstergeler anket sonuçlarını
desteklemeli ve doğrulamalıdır. Bu sonuçlar birbirine ne kadar yakınsa yapılan işler
doğrudur. Aksi takdirde problem var demektir.

Anketler müşteri beklentilerini karşılamak ve aşmak üzere sunulan hizmetlerin
müşteriler tarafından nasıl algılandığı hakkında bilgi vermektedir. Müşteri istekleri sürekli
değişmektedir. Bu nedenle mevcut performansın, yeni beklentilerin ve önceliklerin izlenmesi
gerekmektedir. İşletmeler belirli aralıklarda, kendi performanslarını ve rakiplerin
performansını ölçer. Genellikle anketler yılda bir kez yapılmaktadır. Pazar dinamiklerine
göre 6 ay, l yıl ya da 2 yıl gibi aralıklarla anket yapan firmalar da vardır.
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Müşteri memnuniyetini ölçme programı her işletmenin içinde bulunduğu rekabet,
müşteri ve pazar yapısı dikkate alınarak geliştirilmektedir.

Anketleri firma kendisi yürütebileceği gibi bağımsız kuruluşa da yaptırabilir. Maliyeti
oldukça artırmakla birlikte, sonuçların tarafsız olması ve bağımsız değerlendirilmesi
açısından bağımsız kuruluşlar tercih edilmektedir.

2.3.2.1. Anketin Amacı

Müşteri memnuniyetini ölçme anketleri aşağıdaki amaçlardan biri ya da birkaçı için
yapılır:

 Müşteriye sunulan değerlerin müşteriler tarafından nasıl algılandığını görmek
 Müşteri ihtiyaçlarını öğrenmek
 Müşterilerin bildirdiği problemler üzerinden, ürün / süreçte iyileşme yapmak
 Müşteri gözündeki rakip performansını görmek
 Müşteri önceliklerini öğrenmek
 Bu önceliklere göre performansı belirlemek (müşteri gözündeki)
 Müşterilerden yeni ürünler için yaratıcı fikirler almak
 Rakiplerin performansını belirlemek (rakip anketleri)

Ancak en iyi araştırma yönteminde, seçilen memnuniyet unsurlarının önemi
belirlenmeli (müşteriye sorarak istatistiksel tekniklerle hesaplanarak ya da her ikisi birden),
ilgili unsurlarda performansı göstermeli ve yine aynı unsurlarda rakiplerle
kıyaslanabilmelidir (müşteriye sorarak ya da ayrıca rakip anketleri yaparak).

2.3.2.2. Anket Zaman Planı

Anketlerin planlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla zaman planı yapmaya gerek
vardır. Bu plan, dış kuruluşa yaptırılacak anketlerde üzerinde anlaşmaya varılarak
onaylanmalıdır.



61

Tablo 2.1: Anket zaman planı

2.3.2.3. Soru Formu Tasarımı

Soru formu tasarımı anketten doğru bilgi almak için çok önemlidir. Formun
tasarlanması için önemli adımlar soru sorma şekline karar verilmesi, soruların sıralanması ve
soru tiplerinin belirlenmesidir.

Sorulan herhangi bir yorum yapılmayacak şekilde basit ve anlaşılır şekilde
tasarlanması doğruluğun ilk kuralıdır. Örneğin, “Düzenli olarak dışarıda yemek yer
misiniz?” sorusu farklı kişiler tarafından farklı şekilde yorumlanabilir. Soruyu “Geçen ay
içinde kaç kere dışarda yemek yediniz?” şeklinde sormak farklı algılamaları ortadan
kaldıracaktır.

Soru hazırlarken yapılabilecek ikinci hata aynı soruda iki soru sormaktır. Örneğin, “X
kuru temizleme firması giysilerinizi temiz ve hasarsız teslim ediyor mu?” sorusunda iki sıfat
kullanılması iki ayrı yanıtı gerektirecektir.

Üçüncü önemli nokta uzun ve karmaşık sorulardır. Anketlerde sorulan uzun ve
karmaşık soruların cevapsız kalması ya da ilgisiz herhangi bir cevabın işaretlenmesi
mümkündür.

Anketlerde yönlendirici sorular genellikle memnuniyetle ilgili sorulardır. “Teknik
servisten ne derece memnunsunuz?” sorusundaki olumlu yönlendirme “Performansımızı
teknik servis konusunda değerlendiriniz.” şeklindeki ifadede bulunmamaktadır.

“Teknik servisten ne derece memnunsunuz?” sorusunda değerlendirme ölçeği ne
kadar dengelenmiş olursa olsun (çok memnunum, memnunum, ne memnunum ne değilim,
memnun değilim, hiç memnun değilim) yine de yönlendirme bulunmaktadır.
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Sorularda yapılan yönlendirmenin yanı sıra değerlendirme ölçeğinde de yönlendirme
yapılmaktadır.

 Soru çeşitleri

Sorular açık ve kapalı sorular olmak üzere en temel iki gruba ayrılır.

 Kapalı sorular : Anketlerde istatistiksel analiz yapılacağından ve zaman
kısıtlaması söz konusu olduğundan genel olarak kapalı sorular
kullanılmaktadır. Kapalı sorularda çeşitli cevaplar arasından seçme
olanağı sağlanır. Kapalı soru sormak, kaydı ve analizi kolay bir
yöntemdir. Anketör ya da cevaplayan sadece ilgili yanıtı işaretler. Cevap
çeşitleri “evet-hayır”ı seçmek, tek cevabı olan çoktan seçmeli, birden
fazla cevabın işaretleneceği çoktan seçmeli olabilir.

 Açık sorular : Araştırmacı cevaplayanı yönlendirmeden bilgi almak
istediğinde açık soru sorulur. (Arkadaşlarınızla dışarıda yemek
yiyeceğiniz restoranda sizce hangi unsurlar önemlidir?) Ancak çok fazla
çeşit cevap alınabileceğinden açık sorular genel olarak kapalı cevapla
birlikte sorulur (Yemeklerin kalitesi, fiyat, müzik, canlı atmosfer, diğer
gibi seçenekler sunulur.). Açık ya da kapalı sorular çeşitli amaçlarla
kullanılır.

Davranış ile ilgili bilgi almak için örneğin (“En son ne zaman dışarıda yemek
yediniz?” Geçen hafta, geçen ay, geçtiğimiz 3 ay içinde, 3 aydan daha önce, hiçbir zaman)
sorusunda olduğu gibi cevaplaması kolay sorular anketin en başında sorulur.

Davranış ile ilgili sorular çok fazla yapılan davranışı hatırlatmak için düşünmeyi
gerektiriyorsa da düşünce bildiren sorular bir ürün ya da hizmet konusunda düşünerek karar
bildirmeyi gerektirir. Müşteri memnuniyeti sorularında esas olarak düşünce bildirmek söz
konusudur. Burada düşünce sorular bir değerlendirme ölçeği ile bağlantılıdır (“X
firmasından ne derece memnunsunuz?” gibi).

Sınıflandırma soruları, anket yapılanları belirli gruplara ayırmak için kullanılır.
(Cinsiyet, yaş, sosyal durum, gelir durumu... gibi)

 Soruların yerleşimi

Soru formundaki soruların yapısı her ankette farklıdır. Anketler genellikle rasgele
yerleşmiş ve birbiri ile bağlantısı olmayan sorulardan oluşur.

Bazı firmalar da her biri bir konunun ayrıntısının sorgulandığı çeşidi sorulardan
oluşmuş gruplanmış anket formlarını tercih eder (Örneğin: Servisler ile ilgili soruların
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bulunduğu bir grup, ürünler ile ilgili soruların bulunduğu bir grup). Bu soru gruplarındaki
soruların en başına ya da en sonuna soru grubunun genel değerlendirmesi için bir soru
eklenir. Örneğin, faturalarla ilgili birçok soru sorulabilir. Genel soru “Faturalama ile ilgili
tüm konuları göz önünde bulundurduğunuzda genel olarak faturalandırma ile ilgili
hizmetlerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklinde olacaktır.

Genel soru, en başta olursa soru grubu ile ilgili herhangi bir yönlendirme yapmadan
ilk algılama ölçülür. En sonda sorulursa tüm unsurlar göz önünde bulundurularak bir
değerlendirme yapılmış olur. Bu iki yöntem de kullanılmaktadır.

2.3.2.4. Müşteri Örnekleme

Müşteri sayısının az olduğu durumlarda tüm müşterilere anket yapmak en doğru
sonucu verecektir ancak müşteri sayısının çok yüksek olduğu pazarlarda müşterilerin küçük
bir bölümüne anket yapmak da yeterlidir.

Bu durumda örneklenen kitlenin tüm kitleyi temsil edecek şekilde seçilmesi önem
kazanmaktadır. Araştırma sonuçlarının doğruluğu için müşteri sayısından çok örnek sayısına
bakmak gerekir. Örneğin, A firmasının 100, B firmasının 100000 müşterisi varsa B firması
için gereken örnek sayısı A örneklemesinin 1000 katı olmayacaktır. Pratik olarak 100
civarında bir örnekleme müşteri sayısı ne olursa olsun yeterli olacaktır. Birçok müşteri
memnuniyet anketi 100-200 örnek ile yapılmaktadır.

Örnek sayısının artması anketin doğruluk oranı ile birlikte maliyeti de artıracaktır.
Ayrıca müşterilere sürekli anket yapılması onların anketlerden rahatsız olmalarına neden
olmaktadır. Örneklemede en iyi yöntem örnek sayısını az tutup cevap verecek kitleyi iyi
seçmek olacaktır.

 Rasgele örnekleme

Basit rasgele örneklemede araştırmacı tüm müşteriler arasından anket yapılacak kitleyi
rasgele seçer. Ancak bu tür örneklemede görüşlerinin öğrenilmesi istenebilecek bazı önemli
müşteriler rasgele seçilmiş olan örnek grubuna girmeyebilir. Bu nedenle önce müşterileri
gruplayıp bu gruplara ağırlık vererek bu gruplardan rasgele seçim yapmak daha doğru bir
sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır (Gruplanmış rasgele örnekleme).

 Rasgele olmayan örnekleme

İstatistiksel kurallara uygun olmayan bu örnekleme çeşitleri, daha hızlı, daha kolay
uygulanır ve maliyeti daha düşüktür. Ancak tüm pazarı temsil etmeme ve istatistiksel
teknikler kadar güvenilir olmama riski vardır.
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 Uygun örnekleme

Herhangi bir gruptan bilgi toplamak esastır. Örneğin bir yoldan geçenler.

 Muhakemeli örnekleme

Gruplanmış örnekleme pazar araştırma ajansları tarafından en fazla kullanılan anket
yöntemi olup saha araştırma maliyetini azaltır. Araştırma firması popülasyonu öncelikle yaş,
cinsiyet gibi gruplara ayırır. Burada daha önceden yayınlanmış istatistik veriler kullanılır.
Örneğin, araştırmacı yaşı 20-35 arasında olan 20 kadın ile görüşecektir. Bu metotla toplam
popülasyonun doğru örneklemesi yapılmış olacaktır.

2.3.2.5. Anket Metotları

 Yüz yüze anketler: En etkili ve en pahalı yöntemdir. Kantitatif sonuç açısından
15 dk.lık bir görüşme yeterlidir. 30- 45 dk.da ise açık sorular ile daha ayrıntılı
bilgiler elde edilebilir. Çok karmaşık ve ayrıntılı sorular sorulabilir, görsel
olanaklardan faydalanılabilir. Görüşmeyi yapan kişiler yanlı
davranabileceğinden, çok iyi eğitilmiş anketörler gerekir. Ayrıca kişisel ya da
hassas sorular araştırmayı yanlış sonuçlara götürebilir.

 Telefon anketleri: Maliyeti yüz yüze anketlere oranla çok daha düşük ve etkili
bir yöntemdir. Yüz yüze anketlerden daha kısa olmalıdır. 10-15 dk. uygun bir
süredir. Müşterinin coğrafi konumundan bağımsız olarak yürütülebilir.
Endüstriyel pazarlar ve uluslararası müşterileri olan firmalar için çok uygundur.
Posta anketlerinde oluşabilen fazla örneklemeleri ortadan kaldırır. İki yönlü
iletişim kurulduğundan yüz yüze anketler gibi anlaşılmayan noktalarda
açıklama yapmak mümkündür. Tüketici markette kişilere ev telefonundan
ulaşmak uygun zamanda aranılmadığı için çeşitli sorunlara neden olabilir.
Uluslararası görüşmelerde saat farklılıklarına müşterilerin iş yapma tarzlarına ve
ülkelerin kültürlerine dikkat etmek gerekir. Ayrıca görüşülen kişinin ilgisinin
dağılmaması ve konsantrasyonunun bozulmaması için iyi eğitimli anketörler
gerekir.

 Mektup anketleri: Özellikle ilk kez anket uygulayan organizasyonlarda en
uygun yöntemdir. Müşterinin firmaya mesafesi önemli değildir. İsimsiz olabilir.
Anketörün olmaması, harcanacak görüşme zamanını, eğitimsiz anketörlerin
yaratacağı problemleri ortadan kaldıracağı gibi anket birim maliyetini diğer
yöntemlere göre en aza indirecektir. Soru formunun kısa ve kolay anlaşılır
olması gerekir. Bu yöntemde cevaplama hızı ve cevaplama oranı düşük, anketin
gönderildiği kişi tarafından doldurulmamış olma olasılığı vardır. Dönüş oranını
%50'de tutabilen firmalar bulunmaktadır.
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Anket yöntemine karar verirken büyük müşterilere daha özel bir yöntem uygulanmalı,
onlardan alınacak bilgilerin firmanın gelecekteki stratejilerinin belirlenmesinde doğrudan
girdi verecekleri göz ardı edilmemelidir. Bu müşterilere yüz yüze anket yöntemi tercih
edilmelidir.

2.4.2.6. Anketlerde Katılımı Artırma

Posta anketlerinin ciddiye alınarak cevaplandırılması için müşteriye herhangi bir
müşteri olarak değil de bir birey olarak davranılmalı ve bilgi mektubu müşteriye hitaben
gönderilmelidir. Bilgi mektubunda müşteriden alınacak bilginin ne derece değerli olduğu ve
bu bilgilerden ne şekilde yararlanılacağı açıklanmalıdır. Ayrıca mektup üst düzey bir
yöneticinin imzası ile gönderilmelidir.

Anket çok anlaşılır ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır (En yüksek dönüş oranlan 4
sayfalık soru formları ile elde edilmektedir.).

En başta kolay cevaplanabilen ve ilginç sorular sorulmalı, anket öncesi anlaşılırlığı
ölçmek için bir pilot çalışma yapılmalıdır.Pullu zarf göndermek anketin geri dönebilmesi
için mutlaka gereklidir. Ayrıca hatırlatma mektupları dönüş oranını artırmak için etkili
olmaktadır. Burada anketi cevaplamış olanlarla cevaplamamış olanların ayırt edilmesi zaman
alacağından herkese tek mektup göndererek cevaplayanlara katıldıkları için teşekkür etmeli,
henüz cevaplanamamış olanlardan ise bir an önce cevap göndermeleri istenmelidir.

İlk hatırlatma 10 gün sonra ikinci hatırlatma ilkinden 10 gün daha sonra ve soru
formu-pullu zarf ile yapılmalıdır.

 Anketin başına bilgi mektubu yazma %30
 Pullu zarf gönderme %25
 Hatırlatma mektubu gönderme %25
 Telefonla hatırlatma %25
 İlginç soru formu gönderme %20
 Hediye vaadi %20
 İkinci hatırlatma mektubu gönderme %12

2.4.2.7. Analiz

 Temel parametre ve süreçlerin belirlenmesi: Veri analizinde ilk adım, uzun
bir parametre listesini kısaltarak daha yönetilebilir hâle getirmektir. Bunun için
her temel parametrenin genel memnuniyet indeksi ile ilişkisi istatistiksel
yöntemlerle belirlenir. İndeks ile arasında güçlü ilişki olan korelasyon katsayısı
yüksek olan parametreler memnuniyeti etkileyen temel parametreler olacaktır.
Bu temel parametreler şirketteki iş süreçleri ile ilişkilendirilerek performansın
yönetilmesi gerçekleşecektir.
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 Veri izleme analizleri: Veri analizlerinin 2. adımı anketten elde edilen verilerin
değerlendirilmesi ve değişimlerin izlenebilir hâle getirilmesidir. Bunun için
karşılaştırma, cevapların frekans dağılımı, ortalama ve standart sapma, önem
dereceleri kullanılır. Ayrıca sözlü yorumlar için de pareto analizi yapılır.

 Karşılaştırma(Cross tabulation): Bir unsura verilen cevabın diğer unsurlara
verilen cevapla karşılaştırması yapılmasını esas alır. Örneğin genel memnuniyet
sorusuna çok memnunum cevabını verenlerle tavsiye sorusuna cevap verenlerin
dağılımı karşılaştırılır.

 Cevapların frekans dağılımı: Ankette sorulan sorulara verilen cevapların
kullanılan her ölçek değerine göre dağılım yüzdesidir. Bu dağılım pay ya da bar
grafiklerle gösterilebilir. Örneğin, 5'li ölçekte 5, 4, 3, 2, l cevaplarının
yüzdesinin belirlenmesi.

 Ortalama ve standart sapma: Analizlerde, verilen cevapların ortalaması ve
bu cevabı verenler arasındaki standart sapma değerleri de kullanılır.

 Önem dereceleri: Çeşitli unsurlar için müşterilere önem dereceleri
sorulduğunda genellikle tüm unsurların önemi birbirine çok yakın çıkar. Bu
nedenle, bazı araştırma firmaları tüm unsurların, genel memnuniyet indeksi ile
ilişkisini çoklu regresyon analizi ile belirledikten sonra bunları müşterinin
bildirdiği önem ile bir grafik üzerinde gösterir. Regresyon katsayısı arttıkça
genel memnuniyet ile ilişki artmaktadır. Buradan türetilen önem dereceleri daha
güvenlidir.

Müşteri memnuniyet anket sürecinde yapılan bir araştırmada müşterileri tarafından,
bir kredi kartı sağlayan kuruluştan beklenen en önemli unsurun kayıp ya da çalınma du-
rumunda hızla yeni kart verme olduğunu belirlemiştir. Ancak gerçekte %2 -3 oranında kayıp
kart bildirimi yapılmaktadır ve kartı kaybolan müşteriler kart yenileme sürecinden memnun
olurlar. Regresyon analizi sonucunda en önemli 3 faktörün, kartın her yerde kabul görmesi,
faturalamanın doğru yapılması ve kartın prestij unsuru olarak görülmesi olduğu ortaya
çıkmıştır.

2.3.2.8. Anket Sonuçlarının Duyurulması

Sonuçların etkin bir şekilde iletilmesi iyi hazırlanmış bir raporla mümkün olur. İlgili
kişilere yapılacak sunuş ise sonuçların kullanılması ve daha iyi anlaşılmasını sağlar. Rapor
ya da sunuşta aşağıdaki yapı bulunabilir:

 Giriş: Araştırmanın ne zaman yapıldığı, hangi firma tarafından, kaç kişi ile
hangi yöntemle (posta, yüz yüze, telefon) yapıldığı, kısaca giriş bölümünde
açıklanır.



67

 Örnekleme: Daha önce de açıklandığı gibi müşteri memnuniyet anketlerinin
geçerli olması için tüm müşteri tabanını temsil edecek bir örnekleme
yapılmalıdır. Bu bölümde ayrıntılı olarak kullanılan örnekleme yöntemi
açıklanmalıdır. Raporun sonuna anket yapılan müşterilerin listesi de eklenebilir.

 Araştırma yöntemi: Doğru bir örnekleme yapıldığının açıklanmasından sonra
doğru soruların sorulduğu belirtilmelidir. Soruların neye dayanarak seçildiği
anlatılmalı, değerlendirme ölçeğinin ne olduğu ve araştırmanın hangi yöntem ile
yapıldığı açıklanmalıdır. Araştırma yüz yüze ya da telefonla yapıldıysa
araştırmacıların nasıl eğitildiği, doğrulama yapılıp yapılmadığı belirtilmeli,
raporun sonuna soru formu eklenmelidir.

 Anket sonuçları: Araştırmanın sonuçları grafik ve tablolar hâlinde kısa
açıklamalar ve yorumlarla birlikte raporlanmalıdır. Yapılan tüm analizler rapora
eklenmemelidir. Herkes tarafından anlaşılması zor olan istatistik tablolar ya da
sonuç çıkartılamayacak herhangi bir bilgi raporda yer almamalıdır.

Örneğin, sonuçlar başta belirtilen modele göre raporlanabilir (iş performansı
sonuçları-genel memnuniyet, gelecekteki tercih, tavsiye- müşteri memnuniyeti sonuçları-
kalite, fiyat- temel parametreler, alt parametreler).

Ayrıca açık soru sorulduysa bunların konularına göre analizi de yapılarak rapora
eklenmelidir.

 İyileştirme konuları ve öncelikleri: Raporun sonunda veri analizi ile elde
edilen iyileştirme konuları ve öncelikleri öneri şeklinde sunulmalıdır.

 Müşterilere geri bildirim: Anket tamamlandıktan sonra cevap veren tüm
müşterilere ankete katıldıkları için bir teşekkür mektubu gönderilmeli, bu
mektupta, sonuçlar değerlendirildikten sonra kendilerine bilgi verileceği de
açıklanmalıdır.

Anket esnasında müşteri acil çözüm gerektiren bir problem bildirirse bu problem
derhal ele alınarak müşteriyi memnun edecek şekilde çözümlenmelidir. Bildirilen konu istek
ya da öneri niteliğinde ise anket sonrasındaki bilgi mektubunda müşteriye mutlaka kişisel bir
cevap verilmelidir. Böylece müşteri anketi zaman kaybı olarak görmeyecek, faydasına
inanacak ve bir iletişim aracı olarak değerlendirecektir.

Analizler tamamlandıktan sonra cevap veren müşterilere kısa bir sonuç raporu
gönderilebilir ayrıntılı bilgi için firmadaki bir sorumluya başvurabileceği açıklanmalıdır.

 Çalışanlara geri bildirim: Anketlerin sonuçları, ana hatlarıyla ve önceki
yıllardaki durumları da birleştirerek çalışanlara duyurulmalıdır. Duyurma ortamı
olarak İntranet sayfaları, şirket gazetesi, panolar, tüm çalışanlarla birlikte
yapılan toplantılar kullanılabilir.
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2.3.3. Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Stratejilere Yansıtılması

Tespit edilen ölçüm sonuçları değerlendirilmesinde çeşitli stratejiler uygulamaya
konularak hedef kitleye dönük ilişkilere yansıtılır.

2.3.3.1. Müşteri Odaklı Yönetim

Müşteri odaklı yönetim anlayışı "Kaliteyi müşteri tanımlar." deyimiyle öz bir şekilde
ifade edilebilir. Müşteri ihtiyaçlarının analizi, müşteri odaklı yönetimin ilk aşaması olup
"Kalite, müşterinin memnuniyetidir." anlayışının kuruluşun iç süreçlerinde benimsenmesi,
bu yönetim anlayışının en önemli ilkesidir. Bunun için çalışan herkesin yaptığı işi devrettiği
kişi ya da birimi müşteri olarak görmesi ve işini ilk seferde doğru yaparak teslim etmesi,
devretmesinin gerekliliği büyük önem taşır.

2.3.3.2. Müşteri Odaklı Yönetimin Temel Özellikleri

 Tüm çalışanların "Müşteri kraldır." anlayışına sahip olmaları
 Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için araştırmalar yapmak
 Ürün ve hizmetlerin müşterinin isteklerini tam karşılayacak şekilde organize

edilmesi
 Müşteri ile ilişkinin satış sonrasında da devam etmesinin önemine inanmak
 Müşteri odaklı yönetim döngüsü

 Müşterilerinizi anlayın.
 Kalite standartlarınızı belirleyin.
 Kazanan bir ekip kurun.
 Düzenli olarak kontrol edin.
 Sorunlara önceden etkili çözümler sağlayın.

2.3.3.3. Strateji, Misyon, Vizyon ve Politikalar

Müşteri memnuniyet ölçümlerinden sonra özellikle önemli olan sonuçların eylem
planlarına dönüştürecek firmaların strateji, misyon ve vizyonlarına yansıtılmasıdır.
Stratejilerin bir yön, bir doğrultu ve bir istikamet belirleme anlamına geldiği düşünülürse
stratejilerin müşteri odaklılığı içermesinde fayda görülmektedir. Strateji oluşturmak
firmaların en önemli süreçlerinin başında gelir. Stratejik planlama ise bir yönetim aracı ve
sürecidir. Stratejik planlama diğer yönetim araçları ile birlikte organizasyonların (şirketin)
işlerini daha iyi yapmasını, tüm çalışanların aynı amaçlara hizmet etmesini ve
organizasyonun değişen çevre koşullarına uygun yönlendirilmesini sağlar. Stratejisi olmayan
bir firma, başarısının veya başarısızlığının bilincinde değildir.

Firmaların iş sonuçlarının başarısındaki süreklilik, iş sonuçlarının ve müşteri
memnuniyetinin belli stratejilere dayandığının bilincinde olması ile mümkündür. Tabii ki
“Müşteri Memnuniyeti Yönetimi” sürecinde çeşitli yöntemler ve istatistik teknikler
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kullanılarak stratejiler tespit edilebilmektedir. Bunlar arasında anket sonuçları, izlenen dâhilî
parametreler, SWOT analizi sayılabilir.

Strateji belirlenmesinde olduğu gibi firmaların var olma nedenlerini ve ulaşmak
istedikleri yerleri belirleyen misyon ve vizyon kavramları da müşteri odaklılığı göstermenin
ve bu konuda başarıya ulaşmanın önemli aşamalarıdır. Firmaların vizyonlarında müşteri
odaklı yaklaşımlar olması bir anlamda geleceklerini garanti altına almaları anlamına
gelmektedir. Vizyonların ölçülebilir olması şart değildir ancak kolayca kavranabilmeli,
anlaşılabilmeli, ne anlama geldiği açık olmalı ve paylaşılmalıdır. Güçlü bir vizyon, şirketin
ne şekilde büyümeyi ve müşterilerine ne şekilde hizmet etmeyi amaçladığını belirtir.

Şirketlerin misyonu kesin olarak müşterileri ve memnuniyetlerini içermelidir. Çünkü
misyon şirketlerin var oluş nedenidir. Diğer bir deyişle, şirketlerin tanımı, kime hizmet
verdiği, hangi ürün ve hizmetleri ürettiği ve tüm bunların nasıl hazır hâle getirilebileceğinin
tanımlanmasıdır. Müşterisi olamayan firmaların var oluş nedenleri ise ortadan kalkmıştır.
Misyonlar gerçekçi ve görünür gelecek ile ilgili olmalıdır. Şirket odaklanmak istediği
alanları net olarak belirlemelidir. Misyonun belirlenmesinde anket sonuçları, dâhilî
göstergeler, rakipler, müşteriler ve sektördeki gelişmeler dikkate alınması gereken bazı
önemli parametrelerdir.

Şekil 2.8: CRM uygulamaları özet (neler öğrendik)
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UYGULAMA FAALİYETİ

Örnek "Anket Zaman Planı" işlemleri yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Taslak soru formu hazırlayınız.  Soruların basit ve anlaşılır olmasına dikkat
ediniz.

 Taslak soru formunu firma ile
görüşünüz.

 Hazırladığınız soru formunu bir firma ile
görüşünüz

 Soru formunu onaylatınız.  Soru formunu görüştüğünüz firmaya
onaylatınız.

 Müşteri bilgi mektubunu hazırlayınız.  Firmadan müşterilerle ilgili bilgi isteyiniz.

 Müşteri listesini hazırlayınız.  Anket göndereceğiniz müşterilerin listesini
örnekleme yöntemlerine göre yapınız.

 Bilgi mektuplarını gönderiniz.
 Soru formlarını çoğaltınız.
 Soru formlarını postalayınız.
 Bilgileri kaydediniz.
 Raporlama yapınız.

 Anket sonuçlarını müşterilere bir sonuç
raporu gönderiniz.

 Anket yaptığınız müşterilere teşekkür
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (……) İletişim sürecinde kullanılan araç ve gereçlerin günümüz ihtiyaçlarına cevap verir
tarzda ve teknolojik gelişmelere uygun olması gerekir.

2. (……) Davranış biçimlerinin müşterilerle iletişimde önemli bir etkisi yoktur.

3. (……) "İnternet" müşterilerle temas kurmak için çok etkili ve maliyeti düşük bir
sistemdir.

4. (……) Müşterimizle sık sık tartışma ortamına girmeliyiz.

5. (……) Kıyaslama, diğer firmaların müşterilerini memnun etmek için daha iyi yaptıkları
işlerden yararlanmak demektir.

6. (……) Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, müşterilerin marka bağlılıkları ve iyileştirme
çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgiler vermektedir.

7. (……) Müşteri beklentilerinin doğru algılanmaması hizmet kalitesini ve dolayısı ile
müşteri memnuniyetini olumsuz etkiler.

8. (……) Müşteriler, tüketecekleri ürün ve hizmetlerin kullanımında kolaylıklar ararlar.

9. (……) Şikâyetler kuruluş ile müşteri arasında iletişim aracı değildir.

10. (……) Şikâyetler, değerli bir bilgi olarak kullanılması gereken birer kaynaktır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz KONTROL LİSTESİ’ne geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Aşağıda müşteri memnuniyetini ölçme ile ilgili uygulamalarda karşınıza çıkacak
durumlar sıralanmıştır. Müşteri memnuniyeti ölçme çalışmaları ile ilgili Örnek " Anket
Zaman Planı" uygulama çalışması gerçekleştiriniz. Yaptığınız bu çalışmayı tabloda bulunan
değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Taslak soru formu hazırlayabiliyor musunuz?
2. Taslak soru formunu firma ile görüşebiliyor musunuz?

3. Soru formunu onaylatabiliyor musunuz?

4. Müşteri bilgi mektubunu hazırlayabiliyor musunuz?
5. Müşteri listesini hazırlayabiliyor musunuz?
6. Bilgi mektuplarını gönderebiliyor musunuz?
7. Soru formlarını çoğaltabiliyor musunuz?
8. Soru formlarını postalayabiliyor musunuz?
9. Bilgileri kaydedebiliyor musunuz?
10. Raporlama yapabiliyor musunuz?
11. Sunum yapabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Yapmış olduğunuz uygulama sonunda "anket zaman planı" işlemlerinde eksiklik veya
hata varsa özellikle “hayır” olarak işaretlenen işlem basamaklarını tekrar gözden geçiriniz.
Hatanın nereden kaynaklandığını bulunuz ve düzeltiniz. Tüm cevaplarınızın evet olması
hâlinde bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. Yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız
öğretmeninize danışınız.

Tüm cevaplarınızın karşılığı “Evet” ise ve kendinizi yeterli görüyorsanız modül
değerlendirme testine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. CRM ne demektir?

2. CRM’nin sağladığı yararlar nelerdir?

3. Müşteri ilişkilerinin kalıcı olması için neler yapmak gerekir?

4. Müşteri ile iletişim kurma yolları nelerdir?

5. Anketlerin amaçları nelerdir?

6. Müşteri örnekleme nasıl yapılır?

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (.......) Müşteri ilişkileri yönetim sürecinde müşterilere periyodik ziyaret planlamaları
yapılabilir fakat ziyaret sonuçları raporlanamaz.

2. (.......) Veri tabanı, adresler, ortaklar, ilgili kişiler, müşteri tarihçesi, sözleşme tarihçeleri,
siparişler, ciro bilgileri gibi genel bilgiler ile verilen hizmet veya ürünlerle ilgili bilgileri
de tutar.

3. (.......) CRM müşteri odaklı düşünceyi esas alan bir süreçtir.
4. (.......) Müşteri ilişkileri yönetimi müşteri taleplerine hızlı tepki veremez.
5. (.......) Müşteri ilişkileri yönetiminin amacı müşteri ilişkilerini karlı hâle getirmek

demektir.
6. (.......) Müşteri ilişkilerinin kalıcı olabilmesi için iletişim odaklı düşünmek gerekir.
7. (.......) Etkin müşteri ilişkilerinin en önemli sonucu kârlılık değildir.
8. (.......) İnternetin iletişim amaçlı kullanımı uzak mesafelerle görüşme masraflarını

azaltmaz.
9. (.......) Müşteriyle yüz yüze ilişkisi olan personele sorunların çözümü için yetki ve

sorumluluk verilmelidir.
10. (.......)Yeni bilgi teknolojileri çalışanların yeni bilgi ve beceriler kazanmasını sağlar.
11. (.......) Anketler müşteri ihtiyaçlarını öğrenmek için yapılmaz.
12. (.......) Soru sorarken aynı soru içerisinde iki soru sormak hatalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap
verdiyseniz KONTROL LİSTESİ’ne geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Temel Kavramlar, Süreçler ve
Fonksiyonlar

1. Müşteri ile ilgili bilgilerin saklandığı bir veri tabanı
oluşturabiliyor musunuz?

2. Müşteri ile ilgili faaliyet kayıtlarını hazırlayabiliyor
musunuz?

3. Müşteri ile ilgili yapılan yazışma kayıtlarını hazırlayabiliyor
musunuz?

4. Müşterilerle ilgili yapılacak işlerin takibini yapabiliyor
musunuz?

5. Müşteriye yapılan periyodik ziyaretlerin ve arama
planlarının notlarını hazırlayabiliyor musunuz?

6. Müşteriye verilen tekliflerin bağlantı kayıtlarını
hazırlayabiliyor musunuz?

7. Müşteri ile ilgili tüm faaliyet ve kayıtlara müşteri, müşteri
temsilcisi, satış fırsatı, satış projesi, tercih bazında erişim
sağlayabiliyor musunuz?

Müşteri ile İletişim Kurma , Müşteri Memnuniyetini Yaratan
Faktörler ve Müşteri Memnuniyetini Ölçme
1. Taslak soru formu hazırlayabiliyor musunuz?
2. Taslak soru formunu firma ile görüşebiliyor musunuz?
3. Soru formunu onaylatabiliyor musunuz?
4. Müşteri bilgi mektubunu hazırlayabiliyor musunuz?
5. Müşteri listesini hazırlayabiliyor musunuz?
6. Bilgi mektuplarını gönderebiliyor musunuz?
7. Soru formlarını çoğaltabiliyor musunuz?
8. Soru formlarını postalayabiliyor musunuz?
9. Bilgileri kaydedebiliyor musunuz?
10. Raporlama yapabiliyor musunuz?
11. Sunum yapabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevapları bir daha gözden
geçiriniz. Bütün cevaplar “Evet” ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz. Öğretmeninizle
iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1- D
2- Y
3- D
4- D
5- Y
6- D
7- D
8- Y
9- D
10- D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1- D
2- Y
3- D
4- Y
5- D
6- D
7- D
8- D
9- Y
10- D

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1- Y

2- D
3- Y
4- Y

5- D
6- D
7- Y
8- Y
9- D

10- D

11- Y

12- D

CEVAP ANAHTARLARI
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