
Perakende Sektöründe Müşteri 
Analitiği Sertifika Programı 

Program Hedefleri 

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı 
amaçlar; 

• Müşteriyi anlamak için verinin ve verinin doğru kullanımının 
yöntemlerini öğrenmek 

• Müşteri analitiğinde takip edilebilecek KPI’ların belirlenmesi ve 
hesaplama yöntemleri 

• Müşteri Analitiğinde farklı seviyelerde olan müşterilerin nerden 
başlayacakları ve yol haritaları 

• Veri Analizinde Ad-Hoc Analizler, Raporlama, Raporlamada Süreklilik, 
İleri Analizler/Veri Madenciliği, Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi Adımları 

• Başarılı analizler için en temel koşulların neler olduğu 
• Veri Kalitesi ne kadar önemli olabilir ki 
• Müşteri Tekilliğinin önemi ve dikkate edilmesi gereken konular 
• Multi-Channel ile Omni-Channel’ın arasındaki temel farklar neler 
• Müşteri Analitiğinde hangi tür veriler kullanılabilir 
• •Müşteri Analizi çeşitleri ve kullanım amaçları 
   
Genel Bilgiler 

- Program Süresi: 8 Saat  
- Lokasyon: Online 

Katılımcı Profili 

Eğitim programı, Perakende Sektöründe Çalışan Üst ve Orta Düzey 
Yöneticiler Perakende sektöründe tedarik zinciri yöneticileri ve isteyen 
herkesin katılımına açıktır. 

Eğitim İçeriği 

Müşteri, müşterimiz. Acaba ne kadar tanıyabiliyoruz? Tanımak için yoksa 
hala kendisinden birçok bilgi almaya mı çalışıyoruz. Halbuki 
müşterilerimiz işletmelerimizle olan temaslarında, alışverişlerinde, aldıkları 
ürünlerde, satın alımını yaptıkları zaman dilimlerinde veya temas 
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noktalarındaki ziyaretlerinde bizlere kendileri ile ilgili o kadar çok mesaj 
veriyorlar ki. Kendilerinin neyi sevip sevmediklerini, bir aile olup 
olmadıkları, evcil hayvanları olup olmadığı, yeme alışkanlıkları, giyim 
tercihleri gibi işletmenizin bulunduğu sektöre göre ayak izlerini o kadar 
çok bırakıyorlar ki. İşletmelere düşen, bu izleri takip etmek, toparlamak, 
analiz etmek ve onları anlamaya çalışmak. İşte o zaman bir işletme gerçek 
anlamda müşterisini daha iyi tanıyabilir, ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi 
anlayabilir. 
Müşteri analitiğinde iyi bir yol haritası olacak bu eğitimin amacı, 
müşterimizi anlamak için nerden başlamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, 
hangi KPI’ları takip etmeliyiz, müşterinin markamızla temas ettiği 
noktaları işletmemiz için ne anlama geliyor, Multi-Channle ile Omni-
Channel farkı nedir, hangi tür müşteri analizleri ne işe yarar, nerede 
kullanabilirim gibi soruları cevaplayacağız. 

-Modül 1- Müşteri Analitiği Nedir? 

-Modül 2- Müşteri Analitiğinde Multi-Channel ve Omni-Channel Farkı 

-Modül 3- Müşteri Analitiğinde Önemli KPI’lar 

-Modül 4- Veri Kalitesinin Önemi ve Nerden Başlamalı? 

-Modül 5- Müşteri Tekilliği 

-Modül 6- Müşteri Bazlı Veri Analiz Yöntemleri 
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Eğitmen Özgeçmişi 
 Enis Başeğmez | 

1975 İstanbul doğumlu olan Enis 
Başeğmez, Özel Darüşşafaka Lisesi 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
İstatistik Bölümü Mezunudur. 
Üniversitede başlayan iş hayati ile 
25 yılı aşkın veri ve veri odaklı 
pazarlama konularında tecrübesi 
bulunmaktadır. 2000 
yılından itibaren veri odaklı iş 
hayatında daha da ilerlemek 
isteyen Enis, o dönemde Türkiye’de 
en 
yaygın kullanılan istatistik 
programı SPSS’in Türkiye yetkilisi 
SPSS 
Türkiye’de Özel Müşteriler 
Yöneticisi olarak görevine 
başlamıştır. 2003-2013 yılları 
arasında KoçHolding’e bağlı Tanı 
Pazarlama ve İletişim 
Hizmetlerinde Analitik İş Zekası 

Birimi, Veri Odaklı İş Geliştirme, Ana Veri Yönetimi gibi yöneticilik 
pozisyonlarında görev almıştır. 2013-2016 yılları arasında CRM ve Sadakat 
Programları konusunda hem danışmanlık hem de teknolojik altyapı 
hizmetleri sunan Açık Kart Teknolojileri şirketinde Genel Müdürlük 
görevini üstlendikten sonra 2016 yılından itibaren kendi şirketi olan 3 S 
Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri şirketinde veri odaklı projelerde 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 2020 yılından itibaren de Obase 
Bilgisayar ve Danışmanlık’ta CRM ve Sadakat Programı projelerinde 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Uzmanlığı olduğu konular: CRM, Analitik CRM, CRM altyapı tasarımı, 
Sadakat Programları tasarımı, müşteri değer/davranış bazlı 
segmentasyonu, kayıp müşteri analizleri, veri analizleri, ileri analitik 
modellemeler, müşteri analitiği, müşteri tekilleştirme, veri kalitesi, müşteri 
temas haritası analizleri, CRM/ Sadakat Programı 
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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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