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Ahmet Uyar

ÖNSÖZ
Eski bir tapınak yazıtında şöyle yazıyor: “Rüzgârın yönünü 

değiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgâra göre ayarla, çünkü dünya, 
karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle 
ilgilenir.” Yüzyıllar geçse de bazı evrensel yasalar hiç değişmiyor. 
Varlık devam ettiği sürece her şey büyük bir farklılaşma 
içerisinde. Bu dönüşüme ayak uydurmak ise çağdaş insanın en 
büyük görevi. 

Aşırılıklar dönemi olarak görülen 20. yüzyıl bitti. 2000’li 
yıllarla birlikte bilim kurgu, hayal olmaktan çıkarak hayatımızın 
bir parçası haline gelmeye başladı. Bu dönüşüm süreci, 
işletmenleri ve onun varlık nedeni olan müşterileri de etkiledi.  
Teknoloji son 20-30 yılda öylesine ileri bir noktaya ulaştı ki 
eski kalıp iletişim modelleri tümüyle geçerliliğini yitirdi. Bu 
yeni dönemin şifresini çözdüğünü söyleyen her kim varsa yalan 
söylüyordur. Kısa bir süre önce, göndericiyle kaynak arasında 
gelişen klasik iletişim modeliyle açıklamaya çalıştığımız ilişkiler 
ağı o kadar karmaşık bir hal aldı ki temel bir model geliştirmek 
artık neredeyse imkânsız. 

Müşteri İlişkileri ve Geleceği adlı bu kitap, işletmeler ve müşterileri 
hakkındaki ilişkiyi kesin, dogmatik ve deterministtik bir anlayışla 
ele almamaktadır. Kitabın amacı bu değişim ortamına bir 
projeksiyon tutmak, konuyla ilgilenen insanlara dönüşümün 
ne büyük çapta olduğunu göstererek bakış açılarını genişletme 
konusunda katkı sağlamaktır. 

Bu nedenle sayısız yerli ve yabancı kaynak taranmış, 
literatürün tamamına ulaşmak imkânsız olduğundan ve her 
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gün, konuyla ilgili sayısız yayın yapıldığından seçici davranılmış, 
en kritik noktalar üzerinde durulmuştur. Konu müşteri ilişkileri 
olduğu için kitabın temel amacı bunun pratikte nasıl olacağını 
işletmelere anlatmaktır. Bu nedenle kitapta birçok örnek 
bulunuyor. Umarım bu örnekler müşteri odaklı olmak isteyen 
işletmelere yol gösterir. Bazıları çok dokunaklı olan bu örnek 
olaylar, müşteri odaklı pazarlamanın insan merkezli bir anlayış 
olduğunu anlatıyor. Ayrıca müşteri odaklılığı içi boş bir slogan 
olmaktan çıkarıp somut bir gerçekliğe dönüştürüyor. 

Kitapta yer alan istatistiki veriler işletmelerin, pazarı ve 
müşterileri daha iyi anlaması için hazırlanmıştır. Mümkün 
olduğunca güncel verilerden yararlanılmış, dikkat çekici olanlar 
ön plana çıkarılmıştır. Bu anlamda müşteri ilişkileri, pazarlama, 
iletişim, halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışan araştırmacılara ve 
öğrencilere kaynak olabilecek niteliktedir. 

Teknolojik yenilikler, yapay zekâ, inovasyon, müşteri ilişkileri 
yazılımları, sosyal medya, postmodern tüketici, nöro pazarlama 
gibi kavramlar müşteri ilişkilerinin geleceğini anlamak için 
önemlidir. Bu kavramların öğrenilmesi, işletmelere müşterileriyle 
gelecekte nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini anlatacaktır. 
Drucker’in dediği gibi “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız 
yerin bir önemi yoktur.”. Müşteri odaklı bir pazarlama anlayışı 
geliştirmek isteyen kişi ve kurumlara yardımcı olması dileğiyle 
iyi okumalar dilerim.

Çalıştığım uzun saatler boyunca destekleriyle beni yalnız 
bırakmayan kıymetli eşim Kübra Uyar’a teşekkürlerimi 
sunuyorum… 

Ahmet Uyar
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BÖLÜM 1

MÜŞTERİ KİMDİR?

Dünya üzerinde milyarlarca müşteri var. Bunların, her gün 
karşılamak zorunda olduğu ihtiyaçları bulunuyor. İşletmeler 
müşteri kazanmak için büyük bir rekabet içerisinde. Ticari 
ve sosyal hayat, ekonomik ilişikler ağıyla örülü. Bu karmaşık 
yapının temelinde müşteri var.  Müşteri, işletmeyi şekillendiren 
ona yön veren en önemli etmen, çünkü bu insanlar işletmelerin 
varlık nedeni. Müşteri, günümüz piyasanın tek hâkimi. Artan 
rekabet, tüm müşterileri -yani dünya nüfusunun büyük bir 
çoğunluğunu- daha önemli kişiler haline getirmiş durumda. 
Yalnızca Türkiye’de yaklaşık 1.8 milyon ticari işletme olduğunu 
düşünürsek (Derin Ekonomi, 2017: 93) müşteri için yaşanan 
rekabetin boyutunu daha iyi anlayabiliriz. 

Geçmişte müşteri bugünkü kadar önemsenmiyordu. 1920’li 
yıllarda Henry Ford’un “Siyah olmak kaydıyla istediğiniz 
otomobili seçebilirsiniz.” sözü bundan 100 yıl kadar önce 
müşteriye bakış açısını çok güzel özetlemektedir. O yıllardaki en 
önemli amaç hızlı üretim yapmak olduğu için, çabuk kuruyan 



2

Müşter i  İ l i şk i ler i  ve  Geleceği

boya olan siyah, arabalarda kullanılan tek renkti (www.blog.
milliyet.com.tr). İşletmeler seri üretime geçmeye başladıkları 
için müşterilerden çok, üretime odaklanmışlardı. Yenilik müşteri 
isteklerinden ziyade Ar-Ge’nin yetenek ve tercihine bırakılmıştı. 
Ford’un “İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden 
at üretirdim.” (Murat: 2016) sözü de yine bu dönemi net bir 
şekilde açıklamaktadır. 

Günümüzde böylesine üretim odaklı bir yaklaşımın 
sergilenmesi, eşsiz bir inovasyon yapmıyorsanız (ki yapmak 
çok zordur) hiç mümkün değildir. İnsanlar her gün ortalama 
3000 reklama maruz kalmakta, (www.gencdergisi.com) onlarca 
rakip firmayı elemekte, fiyat/fayda karşılaştırması yaparak 
tercihte bulunmaktadır. Dolayısıyla verdiği karar oldukça zorlu 
ve karmaşık bir süreçten sonra gerçekleşmektedir. Tüketici 
biliminin doğmasının nedeni de budur. 

Çoğu kez firma yöneticilerinin gözünden kaçsa da 
işletmelerin varlık sebebi müşteridir. Firmalar için hayati önem 
arz eden müşteri olamazsa işletmenin omurgası olan satış ve 
gelir de sağlanamamaktadır. Onun kaybedilmesi işletmenin 
yok olmasına neden olacaktır. Müşterinin elde tutulması ise 
müşteri memnuniyetine ve sadakatine bağlıdır. Örgütlerin en 
önemli amacı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Müşteriler, 
işletmelerin başarılı olabilmelerini sağlayabilecek tek güçtür. 

İnsanoğlu elindekiyle yetinmeyi bilmez. İnsanlar tarafından 
yönetilen işletmeler de sürekli yeni müşteri peşinde koşmakta, 
sadık müşterilerini göz ardı etmektedir. Yapılan çalışmaların 
tamamı eski müşterilerin önemini göstermektedir. Firmalar, 
gelirlerinin yaklaşık %90’ını mevcut müşterilerinden kazanırken 
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pazarlama bütçelerinin %70’ini yeni müşteri elde etmeye 
harcamaktadır (Kotler, 2005). Ayrıca mevcut müşteriyi 
tutmanın maliyeti yeni müşteri kazanmanın yalnızca %10’unu 
oluşturmaktadır (www.marketingdonut.co.uk). Ekonomik olarak 
böylesi büyük bir avantajı olan ancak dikkate alınmayan başka bir 
faktör yoktur. Firmalar için en rasyonel yatırım alanı mevcut müşteridir. 
Bu nedenle uzun soluklu bir ilişki kurmak müşteri sadakati 
açısından önemlidir. 

Mevcut müşterileri korumak için işletmeler bağlılık 
programları oluşturmalıdır. Her bir müşteriye özel kampanyalar 
oluşturmak ve insanların kendilerini özel hissetmelerini 
sağlamak sadakat açısından önemlidir.  İnsanlar standart 
yaklaşımlardan hoşlanmazlar. Kişiye özel günlük indirimler, 
taksitler, promosyonlar, müşterilerin firmaya çabuk bağlanmasını 
sağlayacaktır.  

Firmanın ürünlerinden tümüyle tatmin olmuş bir müşteri 
tam anlamıyla tatmin olmamış birine göre firmaya 2.6 kat daha 
fazla gelir sağlamaktadır (www.blog.clientheartbeat.com). 

NASIL MÜŞTERİ ODAKLI OLUNUR?

Müşteriyi her şeyden üstün tutmak, bazen rahatınızı kaçıracaktır.

Crispus Sallustius

Müşteri odaklılık, ticari hayatta adından çok sık söz ettiren 
ama en az uygulanan kavramlardan birisidir. Batıda “Müşteri 
kraldır.” sözünün karşılığı ülkemizde “Müşteri velinimetimizdir.” 
şeklindedir. Her iki cümle de müşteriyi yüceltmek için 
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söylenmiştir. Bir işletme açısından müşteriden daha hayati başka 
bir kavram olamaz. Bu yüzden işletmeler özellikle son yıllarda 
“müşteri odaklı” olduklarını ispat etmek için birbirleriyle 
yarışmaktadır. Peki, gerçekten müşteri, firmalar için bir kral 
mıdır? Bunu anlamak için gözünüzün önüne, alışveriş yapan 
bir kralı ve ona işyeri sahibinin davranışlarını getirin. Herhalde 
işletme sahibi, velinimetini (varlık nedenini) hoş tutmak için 
elinden gelini yapacaktır. Gerekirse ürünlerin parasını bile 
almak istemeyecektir. Belki kral bazı ürünlere bakacak ve 
memnun kalmayacaktır. İş yeri sahibi her ne olursa olsun krala 
hizmeti bir onur olarak görecektir. Kralın yapabileceği hiçbir 
itiraza karşılık veremeyecek, o ne isterse yerine getirecektir. 
Kralın, memnun kalmadığı bir ürünü geri iade olarak kabul 
etmeyen, ya da kralın kendisine ulaşmak istemesine karşın oralı 
olmayan bir tüccar düşünebilir misiniz? Nedense günümüzdeki 
kralların birçoğu firmalarla bağlantıya geçmeye çalıştıklarında 
karşılarında herhangi bir muhatap bulamamaktadır. 
Müşteri şikâyetlerinin çoğu fiyattan değil, hizmet kalitesinin 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanların % 55’i daha iyi 
garanti koşulları için ekstra ödeme yapabileceğini söylemektedir 
(www.linkedin.com). Daha iyi hizmet almak herkesin hakkıdır. 
Eğer müşteri velinimetinizse ona kral gibi yaklaşmanız gerekir. 
Gerçekten de -işletme sahibinin olmasa bile- işletmenin 
yaşaması günümüzde müşteriye bağlıdır. Müşteriyi memnun 
edemeyen işletmeler iflas etmektedir. Almanya’da firmaların 
yaşam süresi ortalama 18,  Fransa’da 9 yıl civarındadır. Türkiye 
de ise işletmelerin % 80’i 5 yılını doldurmadan kapanmaktadır 
(Capital, 2016). Ayrıca bu yaşam süresi her geçen gün 
azalmaktadır. Firmaların kapanmalarının ana nedeni yeteri 
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kadar müşteri odaklı olmamalarıdır (ya da müşterilerine kral 
gibi davranmamalarıdır). Rekabet sürekli artmaktadır. Günümüz 
tam bir “arz cennetidir”. Üretim konusunda herhangi bir sorun 
yaşanmamaktadır. Özellikle 3D yazıcılar, otomasyon sistemleri, 
yapay zekâ, robot kullanımı vb. üretim sistemleri geliştikçe 
müşterinin önemi daha da artacaktır. 

İnsanların rasyonel düşündüğü varsayıldığında binlerce 
seçenek arasından en iyiyi sunmak, firmalar açısından bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Müşteri değerinin böylesine arttığı 
bir ortamda “müşteri odaklılık”, işletmeler açısından kesinlikle 
lüks değildir. Firmaların marka değeri ve yaşam süresi bu 
yönetim felsefesini ne kadar anladıklarıyla doğru orantılı olarak 
değişecektir. 

MÜŞTERİ ODAKLILIK NEDİR?

Güler yüzlü olmayan, dükkân açmamalı.

Çin Atasözü

Müşteri odaklılık; işletmenin tüm faaliyetlerinde, yürütülen 
her projede, üretilen her ürünlerde, satışta ve daha sonrasında 
müşteri istek ve taleplerine göre hareket etmektir,  pazarlama 
karması elemanlarının (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) 
tümüyle müşteri isteklerine göre oluşturulmasıdır (Şekil 1). 
Koşulsuz, müşteri tatminidir. 


