
Müşteri  Memnuniyeti  Olimpiyatları



Daha iyiye ulaşmak için ödül rekabete teşvik eder
Müşteri Memnuniyeti ve Gizli Müşteri Araştırmalarından alınan sonuçlar, tıpkı bir olimpiyat yarışı gibidir.
Her rekor daha iyiye ulaşmayı ifade eder.

Her yarışta rekortmenler ödülü hak eder.



Gizli Müşteri
Araştırmaları

Gizli müşteri araştırmaları, hizmet 
kalitesinin ve satış etkinliğinin 
geliştirilmesinde kullanılan en objektif 
ve etkin izleme aracıdır.

Kurumunuzun şubelerinde fiziki görünüm ve 
hizmet yaklaşımı açısından kurumsal kalite 
standartlarının ne oranda uyulduğunu, 
satış ekibinizin müşteriyle iletişimini, 
satış için gösterilen performansı
kurumunuzun ve müşterilerinizin gözünden 
izleme olanağı sunar.

İki amaca hizmet eder: 
Birincisi, herhangi bir kurumda var olan 
durumu  saptamak, İkincisi, eğitim ve geliştirme 
uygulamalarınız sonrasında, gelişimi periyodik 
olarak izlemek.    



Müşteri 
Memnuniyeti
Araştırmaları     

Müşteri memnuniyeti araştırmaları, ilgili 
kurumun müşteri gözünden  
değerlendirilmesidir.
    
Müşterilerin almış oldukları hizmetlerden nasıl 
etkilendikleri, kuruma bağlılıkları, hissettikleri 
güven bağı ve memnuniyetleri sorgulanır. 
Tamamı ile müşterilerin duygularını ön plana 
çıkartarak kurumun müşteri beklentisini ortaya 
çıkarma olanağı sunar.

Bu beklentiler doğrultusunda, mevcut müşteriyi 
kurum bünyesinde tutma stratejileri 
geliştirilebildiği gibi yeni müşterileri kazanma 
imkanı doğabilir.

Müşteri tarafından bakıldığında ise ilişkide 
olduğu kurumun göstermiş olduğu ilgi 
memnuniyet yaratır ve kişilerin firma bağlılığı 
daha da artar.     



Her iki çalışma birbirine çok yakın gözükse de detaylara girildiğinde çok farklı 
yapılara sahip oldukları görülmektedir.

    
Gizli Müşteri Araştırmaları, kurumsal yapıyı denetler. Kurumun belirlemiş olduğu 

standartların ne derece   uygulandığı ölçümlenir. Dolayısı ile daha rasyoneldir.
Süreci izler.

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları, ise müşterilerin algılarına yöneliktir.
Beğeni, eleştiri ve beklentilere açıktır. Tam anlamı ile duygusaldır. 

Sonucu belgeler.

2 çalışma arasında
Fark nedir?



Küçük detaylar
büyük farklar 

yaratır

Memnuniyetin oluşturulması 
oldukça küçük detaylara bağlıdır.

Müşterinin şubeye adım attığı 
andan itibaren alacağı olumlu 
mesajlar bilinçaltını etkiler ve 

firma ile ilgili somut bir fikir 
oluşur.



Gizli Müşteri ve Müşteri Memnuniyeti ölçümlerinden 
elde edilen veriler harmanlanmasıyla alışılagelmişin 
dışında bir araştrıma deneyimine dönüştürülerek 
hesaplanan başarı puanları bölgelerin, şubelerin ve 
şube personelimizin ödüllendirilmesinde kullanılır. 

Kurumumuz, bu uygulamayı bir oyun formatında 
yürüterek, daha olumlu bir format içerisinde müşteri 
memnuniyeti kavramının önemini sisteme anlatmayı 
ve katılımı arttırmayı hedeflemektedir.

Uygulanacak ödül programı, 4 ayrı fazda 
planlanmaktadır (yılda 4 kez, 3 aylık aralıklarla). Sene 
sonunda ise, toplam elde edilen başarı puanı 
ortalaması hesaplanarak genel, yıl sonu ödülü 
dağıtılır.

Ödül 
Programları



1. Aşama: Ödül Programının Tanıtılması
Ödül programı, kataloglar hazırlandıktan sonra 
tanıtıcı bir broşür hazırlanarak kurumun tüm 
çalışanlarına tanıtılır, web tabanlı raporlamanın 
nasıl kullanılacağı bilgisi de bu döküman içerisinde 
bulunur.

2. Aşama: Hatırlatmalar
Ödül programı, için muhtelif posterler, ek 
kitapçıklar, tanıtım filmleri veya uygulanabilecek 
mini sokak çekimleri ve küçük ölçekli araştırmalar 
hazırlanabilir. Hizmet geliştirilmesi ile ilgili 
posterler, bankada hizmet alan müşterilerin de 
memnuniyetini artırır. 

3. Aşama: MMA ve GMA denetimleri
Şubeler ve birimler dönemler boyunca 
araştırmalardan puan elde ederler.

4. Aşama: Kazananların Belirlenmesi
Kazananların belirlenmesi aşamasında ödüllerin 
hatırlatılması hazırlanacak websitesi veya e-bülten 
aracılığıyla duyurulması aşamasına geçilir.

5. Aşama: Durum Değerlendirmesi 
Dönemlerin sonunda belirli kriterlere göre düşük 
puanlı bulunan şubeler ile, ihtiyaç duyulduğu 
öngörülen konularda özel raporlar hazırlanarak 
düzeltici aksiyon alınması ve şubenin bir sonraki ödül 
dönemine hazırlanması sağlanır.

Süreç Yönetimi
ve Yapılacaklar



Kimler Eğitim Alır?
Puanlama sistemi cezalandırma 
mekanizması içermemektedir. Düşük 
puan alan şubeler yalnızca ödül almaz 
ve ayrıcalıklardan yararlanamazlar.

Puanların marjinal derecede düşük 
olduğu koşullarda, şubeler eğitime tabi 
tutulur.

Eğitim Firması
Eğitim firmasının hızlı ve etkin bir 
şekilde çalışmasını sağlayabilmek için, 
BAR tarafından her türlü ihtiyaç duyulan 
data, analiz, basılı ve elektronik 
materyal vb. tüm kaynaklar için çözüm 
önerileri sunulur.

Eğitim  



 Ö
R N E K T I R    .
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Alışılmışın dışında bir araştırma deneyimi

Çalışma esnekliği, zengin ürün yelpazesi, modüler araştırma yapısı, veri kesinliği, 
danışmanlık hizmetleri ve üstün servis performansı ile, araştırmanın başladığı ilk 

andan, basılı malzemelere kadar, Birleşik Araştırmacılar olarak, sizleri 
alışılmışın dışında anahtar teslim bir araştırma deneyimine davet ediyoruz.


