
Müşteri Memnuniyet Yönetimi Sertifika 
Programı 

Program Hedefleri  

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı 
amaçlar; 

• Mutluluk kavramını müşteri-şirket-çalışan üçgeninde kavramak 
• Müşterinin şikayet etme sürecine nasıl girdiğini ve bu süreçte nasıl yol 

aldığını öğrenmek 
• Müşteri ile iletişim kurmada kolaylaştırıcı bir dil geliştirmek 
• Stresli olan şikayet yönetim süreci için duygusal bağışıklık kazanmak 
• Stratejik olarak şikayetlerin çözümü için yapılması gerekenleri yol haritası 

ile ortaya koymak 
• Eğer ihtiyaç duyuyorlarsa kendi şikayet yönetim sistemlerini nasıl 

geliştirebileceklerine yönelik bir içgörü sağlamak 
• Kurulu bir sistem içinde çalışıyorlarsa boşlukları görüp çözüm üretmek 
• Geleceğin müşteri mutluluğu ve tasarımı, şikayet yönetimi üzerine bir 

vizyon kazanmak 

Genel Bilgiler 

• Program Süresi: 18 Saat 
• Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitimi 

Katılımcı Profili 

• Eğitim programı, müşteri ile iletişim kuran operasyon alanındaki tüm 
çalışanlar, strateji kurgulayan yönetim kademesi, birim başkanları, 
müşteri mutluluk yöneticileri, şikayet yöneticileri, müşteri ilişkileri 
yöneticileri ve isteyen herkesin katılımına açıktır. 

Eğitim İçeriği 

Bu eğitim programında şu başlıklar incelenecektir; 

- Modül 1 - Operasyonel Mutluluk ve Şikayet Yönetimi 

1-)Müşteriler-İşletme-Çalışanlar İçin Değer Üretimi: Şikayet Yönetimi  
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2-)Satın Alma Deneyiminde Mutluluktan Mutsuzluğa Uzanan Yelpaze  
3-)Süreç İçinde Duyguların Rehberliği 
4-)Akıl ve Duygu Zemininde Adım Adım Şikayet Yönetimi 

- Modül 2 - İşbirlikçi Mutluluk Şikayet Yönetimi / Analitik Mutluluk 
Şikayet Yönetimi: 

1-)Şikayet Yönetiminin Matematiği 
2-)Operasyonel, İşbirlik ve Analitik Şikayet Yönetim Süreçleri 
3-)Gelecek İçin Şikayet Yönetimi 

Sertifika 

Eğitim programının en az %80'ine aktif katılanlara ve eğitim sonunda 
yapılan sınavda/ödevde başarılı olanlara İBE Business Institute tarafından 
hazırlanan resmi sertifika verilecektir. 
  
Kayıt Bilgileri 

- Eğitime kayıt için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim 
danışmanıyla iletişime geçebilir veya https://ibe.com.tr/ adresi 
üzerinden bilgi ve iletişim formu doldurarak kayıt sürecinizi 
başlatabilirsiniz.  

- Kaydınızın tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza 
ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.  

Ücret Bilgileri  

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır. 
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda 

%10  indirim uygulanmaktadır.  
- Program bedeli havale/EFT veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.  
- Online eğitimlerde program bedeline ve gerçekleştirilen canlı / 

interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.  

Detaylı Bilgi için;  

Bircan Yıldız| İBE Eğitim Danışmanı  
Training Consultant  
0 216 521 60 12/ 0 537 033 81 82| bircan@ibe.com.tr
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