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Abstract 

The world is moving towards the age of the Internet of Things. In the current 
literature, the concept of internet of objects is generally evaluated from a 
technical point of view, and the researches in the field of marketing are 
limited. In this study, the originality of the research is the consideration of 
the role of the Internet of limited objects in the literature on electronic 
customer relationship management. The concept of the Internet of Things 
(IoT) used to identify embedded devices with Internet connectivity and 
enable them to interact with each other, their services and people on a global 
scale; It has a profound impact on CRM as enormous IoT data, including 
customer information and contextual inputs, can greatly improve customer 
relationship management (CRM) capabilities. In the study carried out with 
the aim of addressing and developing the Internet of Things together with 
the electronic customer relations, the theoretical framework as well as 
suggestions for application in the automobile sector are presented. 
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Özet 

Dünya nesnelerin interneti çağına doğru ilerlemektedir. Mevcut literatürde 
nesnelerin interneti kavramı genel olarak teknik açıdan değerlendirilmekte, 
pazarlama alanında yapılan araştırmalar sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmada 
literatürde sınırlı kalan nesnelerin internetinin elektronik müşteri ilişkileri 
yönetimi üzerindeki rolünün ele alınması araştırmanın özgünlüğünü 
oluşturmaktadır. İnternet bağlantısı olan gömülü aygıtları tanımlayarak, 
birbirleriyle, hizmetleriyle ve insanlarla küresel ölçekte etkileşimde 
bulunmalarını sağlamak için kullanılan nesnelerin interneti (IOT) kavramı; 
müşteri bilgilerini ve içeriksel girdileri içeren muazzam IoT verilerinin 
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yeteneklerini büyük ölçüde 
geliştirebileceği için CRM üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Nesnelerin 
internetinin elektronik müşteri ilişkileri ile birlikte ele alınması ve 
geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmada, teorik çerçevesinin yanısıra 
otomobil sektöründe uygulamaya yönelik öneriler sunulmaktadır. 
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1. Giriş 

İngiliz bilgisayar bilimcisi Sir Tim Berners-Lee’in, word-wide-web'i icat etmesi, 
dünya çapında ilk web ağı 1991 yılında yayına girmesiyle internet bilgi 
alışverişinde, ticarette, iletişimde ana araç haline gelmiş ve günlük yaşamın 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Rizvi, 2017). Dünya, maddi bilim teknolojileri 
yoluyla statik ürünlerden akışkan, dinamik olarak yeniden yapılandırılabilen, 
tüketici özelleştirmesini birleştiren hizmet teklifleri haline gelen fiziksel nesnelerin 
şekillendiği bir nesnelerin interneti (IoT) dönemine girmektedir. Tersine, insan 
hizmet faaliyetleri, fiziksel araç ve formları (örneğin iPad'ler) üstlenmekte ve siber 
(yazılım ve sensörler) katmanlarının hem fiziksel nesnelerden hem de insanlardan 
daha karışık ve ayrılmaz hale gelmesine neden olmaktadır (Ng & Wakenshaw, 
2017, s. 6). Son on yılda teknoloji ve internet kullanımı, insanların birbirleriyle 
etkileşime girme şeklinde temel değişiklikleri getirmiştir. Dünya çapında, artık 
internete bağlanan sadece insanlar olmamakta, teknolojik gelişmelerin akışıyla, 
nesneler de internete bağlanmakta ve insanlarla, akıllı sistemlerle etkileşime 
girerek veri alışverişinde bulunmaktadır (Rizvi, 2017). Her geçen gün gelişen 
günümüz internet teknolojisi, internet alt yapısının en son geldiği nokta (web 4.0), 
tüm nesnelerin ve cihazların birbirine bağlanmasını ifade eden IoT, yaşamakta 
olduğumuz bu yüzyılın en büyük teknoloji devrimi olarak kabul edilmektedir 
(Alpaslan & Delibalta, 2018, s.1).  

Dünyada IoT, hemen hemen her etki alanına girmektedir. Örneğin; otomotiv (parça 
sensörleri, bağlı araçlar, kendi kendine teşhis motorları), tüketici elektroniği (led 
aydınlatma, akıllı TV'ler, set üstü kutuları, robotik vakum, fırınlar, hava temizleyici, 
buzdolapları), tarım (çiftlik hayvanlarında transponderler), sağlık hizmetleri (kalp 
izleme implantları, biochip, yardımsız yaşam), ev otomasyonu (aydınlatma 
kontrolü ve otomasyonu, HVAC kontrolü, akıllı termostat, duman algılama), 
konaklama (akıllı check-in/out, akıllı satış), yaşam/giyilebilir cihazlar (Fitbit, 
Google Glass, FuelBand), üretim (sensörler), perakende (akıllı ödeme, tek 
tıklamayla yenileme), güvenlik (kameralar, şifreleme, güvenlik duvarı, algılama 
uyarıları, akıllı kilitler), yardımcı program (enerji sayaçları, ev enerji yönetimi 
çözümleri) ve çapraz sanayi (park etme, yakıt doldurma için araç içi ödeme) vb. 
neredeyse tüm alanlarda, dikey çözümler ve endüstriler arasında yenilikçi ürün ve 
hizmetler için muazzam bir potansiyel sunmaktadır (Rizvi, 2017). Nesnelerin 
internetinin bu alanlar dışında en önemli uygulama alanı ise pazarlamadır. Ancak 
pazarlama alanı ile ilgili yürütülmüş akademik çalışma sayısı literatürde sınırlıdır 
(Meydanoğlu & Klein, 2016, s.12; Bojanowska, 2019; Yerpude & Singhal, 2018). 
IoT, büyük miktarda gerçek zamanlı veriyi izleyen ve analiz eden binlerce birbirine 
bağlı cihazla sürekli ve gerçekleşen veri akışı, pazarlamacılar için harika bir fırsat 
haline gelmektedir. Çünkü onların sürekli olarak değişen müşterilerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde pazar değişikliklerini kontrol etmelerini ve tahmin 
etmelerini, yeni iş modelleri keşfetmelerini ve katma değerli çözümler 
üretmelerini sağlamaktadır (Páez, 2018, s.6). IP bağlantılı sensörler, aktüatörler, 
bilgisayar ağları, makineler ve cihazlardan oluşan küresel sistem internetin sanal 
dünyası ile fiziksel dünyayı birleştirmekte ve işletme liderlerinin dünyada neler 
olduğunu daha derinlemesine anlamalarına yardım edecektir. İş zekasını 
sistemlere ve süreçlere akıtmak suretiyle, işletmeler yalnızca işleri daha verimli bir 
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şekilde yapmakla kalmayacak, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıracak, 
yeni iş fırsatları keşfedebilecek, riskleri ve tehditleri önceden görebilecek ve 
böylece onlarla daha iyi başa çıkabileceklerdir (Gong, 2016, s.2). 

IoT, müşteri bilgilerini ve içeriksel girdileri içeren muazzam IoT verilerinin 
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yeteneklerini büyük ölçüde geliştirebileceği için 
CRM üzerinde derin bir etkiye sahiptir. CRM'in bu geleceği, bilişsel bilgi işlem, 
büyük veri analitiği, derin endüstri bilgisi ve işletme fonksiyonel akışlarıyla 
desteklenmektedir (Rizvi, 2017). Gartner’e göre, nesnelerin interneti CRM için 
beşinci boyut niteliğindedir. Diğer boyutlar ise; nesnelerin interneti içinde 
kullanılan mobil, bulut, sosyal ve büyük veri’dir. Bu boyutlar ile IoT, CRM 
sistemlerine değerli gerçek zamanlı veri sağlayabilecek, satışlarını arttırma, yeni 
ürün tanıtımlarını artırma ve mevcut müşterilere bir sonraki hizmetler sunma 
konusunda birçok farklı şekilde yardımcı olacaktır (Khedkar, 2018). Nesnelerin 
interneti, CRM kavramlarını ve teknolojisini mükemmel bir şekilde 
tamamlamaktadır. Nesnelerin İnterneti, internet'in evriminde bir sonraki doğal 
adım ve onu kullanmanın yolları gibi görünmektedir. Aynı zamanda bilgi ve veri 
yönetimi dünyasında yenilikçi bir çözümdür. Bu çözümün mevcut ve güvenilir 
verilere hızlı erişim gerektiren herhangi bir sisteme uygulanması beklenmeyen bir 
durum değildir. CRM sistemleri de böyle sistemlerdir (Bojanowska, 2019, s. 6). 
CRM çözümleri günümüzde müşteri hizmetlerini bir üst seviyeye taşımaya 
başlamaktadır. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlayabilmelerini ve gelişmiş, 
otomatik müşteri destek ortamları oluşturmak için IoT verilerinden yararlanarak 
proaktif destek sunmalarını sağlamaktadır (Palermo, 2015). 

Bu çalışmasının amacı, dünyada pek çok alanda kullanılan nesnelerin internetinin 
pazarlama alanında özellikle elektronik müşteri ilişkileri yönetimi üzerinde ne gibi 
etkileri olacağını incelemektir. Nesnelerin internetinin elektronik müşteri ilişkileri 
ile birlikte ele alınması ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmada, teorik 
çerçevesinin yanısıra uygulamaya yönelik öneriler sunulmaktadır.  

2. Literatür Taraması 

2.1. Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM) 

Teknolojinin hızlı gelişimi, platformlarını dijitale dönüştürmek için şirketleri takip 
etmektedir. Dijital olarak, şirketler müşterileri ile ilişkilerini daha verimli ve etkili 
bir şekilde yönetmektedir. İnternet teknolojisinin hızlı gelişmesi nedeniyle 
BİT'lerin evrimi, CRM'in e-CRM'e gelişmesine yol açmıştır. Rekabetin artması, 
kuralsızlaştırma ve internet, müşteri gücünün artmasına katkıda bulunmuştur. E-
CRM, yüksek kaliteli müşteri hizmetleri oluşturmak için donanım, yazılım, 
uygulama, süreç ve yönetim uygulama taahhütlerinin birleşiminden oluşan bir 
yaklaşımdır. e-CRM, mevcut müşterilere satışları en üst düzeye çıkarma, veritabanı 
iletişimi, web siteleri, müşteri hizmetleri, e-posta ve sosyal medya pazarlaması gibi 
dijital iletişim teknolojisinin kullanımıyla sürekli bir ilişki sağlama sürecidir. e-
CRM, müşteri davranışını anlamak ve maksimum müşteri değeri elde etmek için 
teknolojik ve insan kaynaklarını kullanan uzun vadeli bir ilişkidir (Hendriyani & 
Auliana, 2018, s.119). 

https://www.cmswire.com/author/frank-palermo/
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İnternet ve diğer gelişen bilgi işlem ve iletişim teknikleri, ticaret yolunu yeniden 
tasarlamakta ve yeni ürün ve hizmet talepleriyle yeni sibernetik müşteri ve 
tedarikçiler topluluklarını şekillendirmektedir. E-CRM internet üzerinden tüm 
CRM fonksiyonlarını kapsadığı için teknolojinin ortaya çıkmasından bu yana 
önemli bir unsur haline gelmiştir. İnternetin ticari amaçlarla kullanılması, e-
ticaretin küresel çapta yapılan tüm iş etkinlikleri üzerindeki etkisini artırmıştır. 
Günümüzde Hindistan, Çin, Brezilya ve birçok Güney Doğu Asya ülkesi, BT destekli 
servislerin merkezi haline geldi ve şimdi dünya çapında e-ticareti zahmetsizce 
yürütmek için gerekli araçları sağlamaktadır. Bu nedenle, küresel e-pazarda artan 
rekabet ile birlikte, şimdi vurgu yavaş yavaş müşterilere doğru akmaktadır. Bu 
yüzden asıl zorluk, sadece yeni müşteriler edinmek yerine bu müşterileri elde 
tutmakta yatmaktadır. Bu nedenle, dünyadaki iş örgütlerinin çoğunun, müşteri 
ilişkilerini uzun süre bekletmeden müşterilerin ilgisini ve anlık müşterilerin 
memnuniyetini arttırmak için Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri ve 
Politikalarını asimile etmeye çoktan başlamıştır (Maxwell &  Khan, 2018, s. 43). 

E-CRM, doğrudan pazarlama teknolojisini etkileyen çağrı merkezini ve kitlesel 
olarak yaratılmış ürün ve hizmetleri pazarın küçük alt segmentlerine tanıtmak için 
doğrudan pazarlama teknolojisini etkileyen bir türetmedir. CRM teknikleri e-
ticaret ortamına dahil edildiğinde, İnternet kullanılarak güçlü ve sürdürülebilir bir 
müşteri ilişkisi kurulmasını içeren E-CRM olur. Tamamen İnternet ve yazılım 
geliştirmeye dayanan bir stratejidir, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama saha 
desteği gibi her türlü müşteri ile ilgili sorunların üstesinden gelmek için temel 
entegre yazılım paketi oluşturmayı gerektirir. E-CRM'in temel kısımları, yeni 
müşteri tabanı oluşturmaya, yüksek değerli müşterilerin bölümlendirilmesine, 
mevcut müşterinin karlılığını arttırmaya ve karlı müşterilerin değerini ve ömrünü 
en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaktır (Ahmed et al., 2014, s.214).  

E-CRM, müşterilere ilk talepten itibaren iş ilerlemelerine hizmet ve satış sonrası 
yardımlar yoluyla erişim sağlayan bir yazılım uygulamasıdır. Müşterilerin şirketle 
olan tüm sözleşmelerini kaydeden ve şirket içindeki "müşteriyi tanıması" gereken 
herkes için kullanılabilen müşteri profilleri oluşturan bir müşteri bilgi veritabanı 
görevi üstlenmektedir. E-CRM; internet, web tarayıcılar veya diğer elektronik 
temas noktalarını kullanarak müşteri ilişkilerini yönetme aktiviteleri olarak 
görülmektedir. Buradaki zorluk, doğru konu hakkında, doğru miktarda ve 
müşterinin özel ihtiyaçlarına uygun doğru zamanda iletişim ve bilgi sunmaktır 
(Rosalina et. al., 2018, s.2). 

E-CRM'in amacı yalnızca pazarlama alanında değişiklikler yapmak değil, aynı 
zamanda müşterilerin yönetiminde şirketin verimliliğini artırmak, daha sonra 
müşteri hizmetlerini artırmak, değerli müşterileri korumak ve kurumlara analitik 
yetenekler sağlamaya yardımcı olmaktır. E-CRM'in interaktif ve doğaçlama müşteri 
ilişkileri, müşterilerin temas noktalarını yönetme ve kişiselleştirme seçeneklerini 
içeren çeşitli fırsatları, bundan da öte, rekabet avantajı elde etmenin güçlü bir 
yoludur. Müşteri profilleri, karar desteği ve veri ambarlarını içeren bilgisayar 
teknolojilerinin tümü e-CRM'de uygulanabilir, ancak web ve bilgisayarla ilgili 
geliştirme e-CRM için geçerli olan ses portalları (etkileşimli sesli yanıt), chatbotlar, 
sanal müşteri temsilcileri ve web telefonları (IP Telefon / VoIP) gibi çeşitli ek 
teknolojiler kullanmaktadır (Adlin et.al., 2019, s. 1).  
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E-CRM; müşteriler, işletme ve çalışanlar arasındaki etkileşimi web tabanlı 
teknolojiler aracılığıyla sağlamaktadır. Süreç, yazılım, donanım, süreçler ve 
yönetimin kurum düzeyindeki CRM iş stratejilerini desteklemek amacıyla 
taahhütlerini birleştirmektedir. E-CRM; mobil cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, 
masaüstü PC'ler ve TV setleri gibi çeşitli platformlar ve cihazlar üzerinden 
kolaylıkla internet erişimi ile desteklenmektedir. Bununla birlikte, yazılım değil, 
müşteri memnuniyetini etkilemek, anlamak ve sağlamak için web tabanlı 
teknolojileri kullanmaktadır. Etkili bir E-CRM sistemi, bir müşterinin geçmişini 
gerçek zamanlı olarak birden fazla kanaldan izler, analitik bir veritabanı oluşturur, 
korur ve cazibe, genişletme ve bakımın üç yönü ile bir müşterinin ilişkisini 
optimize eder. Tipik bir e-CRM stratejisi; müşteri bilgilerini, tıklama akışını, işlem 
geçmişini, ürün bilgilerini ve içerik bilgilerini toplamayı içermektedir. Sonrasında; 
müşterinin işlem geçmişini ve profilini içeren bir işlem analizi ve müşterinin 
alışveriş sepetini, alışveriş modelini, navigasyonunu ve daha fazlasını gösteren 
keşif faaliyetlerinden oluşan bir faaliyet analizi vermek için müşteri özelliklerini 
analiz etmektedir (Techopedia, 2019). 

CRM için yeni sınır IoT döneminde, şirketlerin müşterilerini nasıl yöneteceklerine 
ilişkin tutumlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Çoğu işletme hala müşteri 
hizmetlerini ağırlıklı olarak bir maliyet merkezi olarak görmektedir. Ancak 
günümüzde şirketler, müşteri deneyimini geliştirmek ve rekabetçi ürünler 
dünyasında farklılaşmak için hizmeti kullanma fırsatına sahiptirler (Palermo, 
2015). 

2.2. Nesnelerin İnterneti (IOT) Kavramı 

Nesnelerin İnterneti (IoT) terimi, internet bağlantısı olan gömülü aygıtları (şeyleri) 
tanımlayarak, birbirleriyle, hizmetleriyle ve insanlarla küresel ölçekte etkileşimde 
bulunmalarını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu bağlanabilirlik seviyesi, bilgiye 
gelişmiş erişim ile güvenilirliği, sürdürülebilirliği ve verimliliği artırabilmektedir 
(Páez, 2018:6). Önceden sadece bilim-kurgu romanlarında ve filmlerinde insanlara 
sunulan insansız hava araçları, birbiriyle bağlantılı akıllı nesneler, son derece akıllı 
robotlar gibi onlarca araç günümüzde gerçekleşmek üzeredir (Bayuk & Öz, 2017, s. 
56). IoT; QR kodlar, kullandığı sensörler, bluetooth, internet, gömülü cihazlar gibi 
araçlar ile üretim yapısı kadar tüketim yapısınıda kökten değiştirecek güçlü bir alt 
yapı sunmaktadır. Üretimde 3D yazıcılar, robotlar, makine öğrenimi ve yapay zeka 
kullanımındaki artış, beraberinde kalitedeki artışı ve maliyet düşüşünde inanılmaz 
ilerlemeler kaydetmiştir. Ürünlerin RFID ve sensörler gibi yöntemler kullanılarak 
taranıp ham madde aşamasından müşteriye ulaşıncaya kadarki süreçte bir tedarik 
zinciri içerinde takip edilmesi IoT’nin üretimde yarattığı katma değerin sadece 
birkaç örneğidir (Öz & Arslan, 2019, s.244). Ayrıca; evlerdeki klimalardan alınacak 
ortalama iç ortam sıcaklık değeri, akıllı trafik ışıklarından alınacak bir kavşaktaki 
araç sayısı, araç sileceklerinden alınacak olan bir bölgeye ait yağış şiddeti, mobil 
telefonlardan alınacak bir bölgedeki insan yoğunluğu gibi çok farklı 
uygulamalardan çok farklı türde veri elde edilebilecektir (Khalil & Özdemir, 2018: 
312). 
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IoT konsepti, 1999'da, bir Radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketi ile nesnelerin 
internete nasıl bağlanacağını incelenmesinden kaynaklanmıştır (Taylor et.al., 
2018:2). RFID etiketleri, nesnelerin tanımlanmasında kullanılan kablosuz bir 
teknolojidir. Düşük maliyet ile nesnelerin durumunu, konumunu izleme ve uzaktan 
okuma yeteneğine sahip olduğundan dolayı normal barkod okuyucularına göre 
daha çok tercih edilmektedir. RFID etiketleri nesneleri tanımlamak için ve 
tanımlanan bilgileri RFID okuyucusuna göndermek için fiziksel temas olmaksızın 
radyo dalgalarını kullanarak gerçekleştirmektedir (Khalil & Özdemir, 2018, s. 313). 
Örneğin, bir su şişesine dahi RFID teknolojisi sayesinde bilgi yükleyerek 
içerisindeki içecek miktarı takip edilebilmektedir. Üzerinde yer alan algılayıcılar ile 
azalan su miktarı bilgi olarak aktarılabilmektedir (Çakır vd., 2018: 86). 

Kablosuz sensör teknolojileri artık nesnelerin çevre, içerik ve konum hakkında 
bilgi sağlamasına izin vermektedir (Taylor et.al., 2018, s.2). Sanal dünyayı fiziksel 
dünyaya bağlamada önemli rol oynayan kablosuz algılayıcı ağlar; çevrede 
gerçekleşen değişiklikleri tespit ederek ilgili istasyonlara bilgi vermekte ve tespit 
edilen olaylara karşı önlem alınabilmektedir. Gömülü sistemler ve nanoteknoloji 
zeki sistemlerdir ve nesneler gömülü zekâyla akıllı nesne haline gelir. Böylece 
nesneler otomatik olarak belirli eylemleri gerçekleştirebilir. Örneğin, bir akıllı 
çamaşır makinesi, insan müdahalesi olmadan otomatik olarak çamaşırları yıkayıp 
kurutabilir. Nanoteknoloji sayesinde gömülü sistemler çok daha kısıtlı alanlara 
yerleşebilmektedir. Bu şekilde çok daha fazla nesne akıllı cihaz haline getirebilir 
(akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı gözlükler, vb.). Bu cihazlar bilgi işleyebilir, öz 
konfigürasyon yapıp bağımsız kararlar alabilirler. LAN, GPRS, KAA, Wifi, 3G, vb. 
yardımı ile birbirleri ile bağlantı kurabilirler. IOT için kullanılan başlıca iletişim 
teknolojisi WiFi’dir. WiFi 100 m mesafe içinde olan nesneler arasında veri 
alışverişini radyo dalgalarını kullanarak gerçekleştirmektedir. Bluetooth ise kısa 
mesafelerde bulunan cihazlar arasında iletişimi sağlar. Bu teknoloji güç tüketimini 
en aza indirgemek için kısa dalga boylu radyo kullanır. (Khalil & Özdemir, 2018, 
s.313). IOT’a bağlı cihazlarda ve ürünlerin tanımlanmasında kullanılan diğer 
önemli teknolojiler arasında (NFC) gibi yeni teknolojiler de bulunmaktadır. Bu 
teknolojiler, geleceğin internetinin düşük güçlü ağlar (6LoWPAN) ve GLoWBAL IP 
üzerinden IPv6 bağlantılarıyla yeni iletişim çözümlerine yardımcı olmaktadır. 
Nesnelerin İnterneti, uygulanabilir bir çözüm önermekte, çünkü yeni nesil 
hizmetler ve iletişim için bir vizyon sunmaktadır.  Nesnelerin interneti, en 
basitinden başlayarak, müşteri görüşleri ve deneyimleri dahil olmak üzere üretici 
tarafından sağlanan ürünün kalitesi yani müşterilere, üreticilere ve ürünlerine, 
bütünlüğünü ödünç veren bir tanım ve değer odaklı faaliyetler yoluyla, bir işlemde 
yer alan tüm taraflara yaymaktır (Wojciech, 2017: 192). 

 
IoT, markaların müşterilerinin ihtiyaçlarını dinlemek ve yanıtlamak için sınırsız 
fırsat sunan dijital cihazlarımızın, doğru mesajı ile doğru zamanda doğru cihazla 
bağlantı kurmaktadır (Páez, 2018, s.39). IoT’nin üretici-tüketici ya da perakendeci-

müşteri ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıması temel iktisadi paradigmayı kökten 

sarsabileceğini göstermektedir. Örneğin, tüketicilerin tüm çevrelerini kapsayan 

sensörler kendileri hakkındaki tüm alışveriş verilerini perakendecilere aktarabilecek, 

böylece işletmeler tüketicilere gerçek zamanlı kişisel indirim ve teklifler sunabilecektir. 
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IoT’nin iş yapma biçimini kökten değiştirmesine ilham verici başka bir örnek 3D 

yazıcılardır. Üç boyutlu nesne üretimine olanak veren bu yazıcılar şimdilik çoğunlukla 

prototip üretme amacıyla kullanılsa da çok yakın bir gelecekte nihai tüketicilerin “üre-

tüketici” olarak herhangi bir üretici işletmeye ihtiyaçları kalmadan istedikleri ürünü 

kendilerinin üretmelerine imkan tanıyacaktır (Öz & Arslan, 2019, s.244). 

Günümüzde nesnelerin interneti teknolojilerinin varlığı incelendiğinde nihai 
tüketici tarafından en yaygın olan cihazların giyilebilir teknoloji ürünleri olduğu 
görülmektedir. PwC tarafından hazırlanan raporda (2014), giyilebilir teknoloji 
kavramı bilgisayar ve gelişmiş elektronik teknolojileri içeren kıyafetler ve 
aksesuarları tanımlamak için kullanılmaktadır (Marangoz ve Aydın, 2018: 2). 
Salesforce, geliştiricilerin giyilebilir cihazları yeni mobil uç noktalar olarak 
kullanan kurumsal uygulamalar oluşturmalarına olanak sağlamak için ilk 
Salesforce Wear ekosistemini başlatmıştır. Platform artık FitBit, Jawbone, Epson 
Moverio, Meta Gözlük, Oculus Rift ve Pebble gibi bir dizi giyilebilir cihazı 
desteklemektedir. Salesforce CEO'su Benioff, IoT ve giyilebilir cihazların CRM'nin 
yüzünü değiştireceğini öngörmektedir. Fakat asıl sır, cihazda değil verilerde 
yatmaktadır. Fırsat sadece yeni ekran boyutları ile giyilebilirlerin getirdiği 
faktörleri oluşturmak değil; bu, verilerde var olan büyük içgörü ve bağlantıların 
kilidini açmak ve yeni pazarlama fırsatlarını yönlendirmek için bu verileri akıllıca 
bağlamakla ilgilidir. Giyilebilir ürünler kesinlikle pazarlamacıların kullanması için 
yeni bir teslimat mekanizması veya mikro kanal yaratmaktadır. Ancak giyilebilir 
kanalın başarısı, gönderilen mesajların alaka düzeyine bağlı olacaktır (Palermo, 
2015).  Örneğin Fitbit bileklikleri kullanıcının yiyecek tüketimi, kalori harcaması, 
uyku düzeni, vb birçok önemli bilgiyi üzerindeki sensörler sayesinde mobil 
uygulamalara ya da sanal bulutlara aktarabilmektedir. QR kodlar ya da RFID gibi 
IoT temelli teknolojiler tüketicilerin ürünlerin hammadde aşamasından 
kendilerine sunuluncaya kadar nasıl geldiğini takip edebilmektedirler. Örneğin, 
avlanan balıkların bu teknolojilerle etiketlenip kayıt altına alınması nereden 
geldiğinin sorgulanabilmesine böylelikle yasal olmayan, yasak zamanlı 
avlanmaların önüne geçilebilmesine olanak tanıyabilmektedir (Sarnı, et al., 2016, 
s.3). 

Ürünlerin internete yerleştirilmesi, yeni nesil, yani nesnelerin interneti ve 
nesnelerin ağı ile mümkün olmaktadır. Nesnelerin interneti muazzam bir şekilde 
büyümektedir. 2020 yılına kadar 50 milyardan fazla cihazın buna bağlanacağı 
tahmin edilmektedir (Wojciech, 2017, s. 192). Ayrıca 2020 yılına gelindiğinde 
pazarlamayı en fazla etkileyen unsur haline gelecektir (Bayuk ve Öz, 2017: 53). 
Günümüz de, dijitalin devrimi altında, satın alma işlemlerinden, sosyal medya 
sitelerinden, üretim sensörlerinden, sağlık bilgi sistemlerinden, cep telefonu GPS 
sinyallerinden, vb. üretilen veri hacmi, günde 2.5 Exabyte veri olarak tahmin 
edilmektedir. Ayrıca, nesnelerin diğer nesnelerle etkileşime girdiği nesnelerin 
interneti'nin hızlı gelişimi, büyük miktarlarda veri üretmek için önemli fırsatlar 
sağlamaktadır (Tran ve Pham, 2016: 1).  

Günümüzde IoT’lar üç farklı şekilde kullanılmaktadır. Bunlar insandan-insana, 
insandan-nesneye ve nesneden-nesneye iletişim sağlamak şeklindedir. İnsandan-

https://www.cmswire.com/author/frank-palermo/


74            Durukal, E. (2019). The Role of Internet of Things on Electronic Customer Relationship 
Management: A Conceptual Framework 

 

insana iletişim: Bu kullanım şeklinde bir insan bir nesneyi kullanarak başka bir 
insanla iletişim sağlamaktadır. Günümüzde en çok kullanılan yapıdır. Klasik 
internet kullanıcıları bu tür kullanıma örnektir.   İnsandan-nesneye iletişim: Bu 
kullanım şeklinde bir tarafta insan diğer tarafta nesne vardır. İnsanların bir bilgiyi 
kullanmak maksadıyla bir aygıtla iletişim kurmasını ifade eder. İnsanların 
nesnelere uzaktan erişip onları kullanmasını da içermektedir. Bir sistemde 
bulunan verilere bir kullanıcının ulaşıp alması bu tür kullanım şekline girer. 
Nesneden-nesneye iletişim: Bu kullanım şeklinde her iki tarafta da nesne vardır. 
Bir nesnenin bir bilgiyi alması veya göndermesi için diğer bir nesne ile iletişime 
geçmesidir. Nesneler fiziksel aygıtlar ve ürünler olabileceği gibi mantıksal içerik ve 
kaynakları da içerebilir. Yolda olan bir kişinin kullandığı otomobilin eve varış 
zamanını evdeki sistemlere bildirmesi ve bu bilgileri alan nesnelerin, evin ısısını 
ayarlayıp fırındaki yemeği pişiren sistemleri harekete geçirmesi bu tür kullanım 
şekline örnektir (Keleş ve Keleş, 2018:59-60).  

Nesnelerin interneti fiziksel nesnelerin tespiti, sayısallaştırma ve kontrolünü 
kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, maliyet etkin sensörlerin, mobil akıllı 
cihazların, ölçeklenebilir bulut altyapısının ve nesnelerin interneti'ni tüketen 
gelişmiş analitiklerin mevcudiyetidir (Rosemann, 2013, s. 7). Özetle IoT; önceden 
programlanmış talimatlara dayanarak veri gönderip almalarını ve işlevlerini 
yerine getirmelerini sağlamaktadır (Burrus, 2017). 

3. IOT ve E-CRM ile İlgili Unsurlar 

3.1. Büyük Veri 

Günümüzde şirketler tüketicilerin tercih ettiği ürün ve hizmet hakkında bilgi 
ararken daha fazla yeteneğe sahiptir. Ürünün / hizmetin derecelendirmesini, 
şirketin sosyal sorumluluğunu ve hatta sadece dijital cihazlara dayanan diğer 
tüketicilerin referanslarını bile bilmeleri gerçeği internete bağlanmaktadır. 
Yöneticilerin ve pazarlamacıların, tüketicilerinin yanıtlarını nasıl alabileceklerini 
ve tüketici davranışlarını hızlı bir şekilde anlayabileceklerini bilmek önemlidir. Bu 
konuda büyük veri, kalıpları ayırt etmek için veri toplayarak ve analiz ederek 
kararları daha iyi almaları için ana kaynaktır (Tran & Pham, 2016, s. 1).  

Şirketler, mevcut müşterileriyle ilgili topladığı veriler sayesinde de 
kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri oluşturabilecek ve böylece müşterilerinin 
satın alma eğiliminde bulunacağı ürünleri ve hizmetleri onlara sunabilecektir. 
Örneğin bir süper market, müşterisinin satın alma geçmişine dayalı olarak, sürekli 
satın aldığı bir üründe indirim olduğunu bildirebilecek ve bu sayede müşterisini 
ürünü satın almaya yönlendirebilecektir. Bu özellik işletme ile müşteri arasında 
çok daha uzun soluklu bir bağ oluşturarak müşteri sadakatini artıracaktır (Altan, 
2016). Ayrıca şirketler veriler ile hızlı ve etkili iletişim formlarını 
kullanabileceklerdir. Bu formda kurgulanan iletişim sistematikleri markalara 
mutlu ve sadık müşteri modelini kazandıracaktır (Alpaslan & Delibalta, 2018, s.8). 
Örneğin, uzaktan hasta izleme için sensörler sağlayıcı düzenli aralıklarla hasta 
verileri alır ve anomaliler için bunları değerlendirir bir tıp doktoru ile bağlantı 
olabilir. Benzer şekilde, akıllı sayaçlardan veya bozuk cihazlardan (örneğin çamaşır 
makineleri) gelen verilere dayanarak öneri hizmetleri sunulabilir. Bu eğilim, akıllı 
bilekliklerin sahibinin ne kadarlık bir alıştırma uzmanı tarafından 
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yorumlanabileceği konusunda veri topladığı kişisel zindelik alanında oldukça 
gelişmiştir (Rosemann, 2013, s. 8).  

Büyük Veri'nin IoT eğiliminde faydaları. 

 Web Madenciliği: Web dokümanları ve sunucularından bilgi bulma ve 
çıkartma işlemlerinin otomatikleştirilmiş işlemleri de dahil olmak üzere 
açık web'de madencilik yaparak derlenen veriler.   

 Arama Bilgisi: Tarayıcı etkinliği izleme araması ve amaç davranışı 
sonucunda elde edilen veriler.  

 Sosyal Medya: Ortalama bir küresel internet kullanıcısı sosyal medyada 
günde iki buçuk saat harcıyor. 

 Kitle Kaynak Kullanımı: Forumlar, anketler ve diğer kullanıcı tarafından 
üretilen medya türleri de dahil olmak üzere halktan toplanan ortak zekâdır. 

 İşlem: Kuruluşlar iş yürütürken oluşturulan ve satın alma, talep, sigorta 
talepleri, mevduat, para çekme, uçuş rezervasyonları, kredi kartı satın alma 
vb. faaliyetleri içeren finansal, lojistik veya ilgili işlemler olabilir.  

 Mobil: Mobil veri, veri hacmindeki en büyük dalgalanmayı tetiklemektedir. 
Mobil veriler, yalnızca akıllı telefon nüfuzu ve tüketici kullanım şekillerinin 
bir işlevi ile değil, arka planda çalışan uygulamalar veya diğer hizmetler 
tarafından da oluşturulmaktadır. 

Büyük veri koleksiyonundan analitik verileri yaptıktan sonra, analiz sonuçları 
pazarlama stratejisinin şirketlerini iyileştirmeye katkıda bulunabilir ve aşağıdaki 
yollarla daha büyük başarılara ulaşabilir 

 Pazar araştırması faaliyetlerinde şirkete zaman ve para kazandırmak: 
Büyük veri'den gelen bilgilerle, şirketler araştırma yapmak için çok büyük 
miktarda veriye sahiptir ve veri akışını toplama işlemi geçmişte geleneksel 
yöntemlerden daha hızlı ve daha az maliyetlidir. Örneğin: 1837'den itibaren 
Fransız ünlü posta siparişi şirketi olan La Redoute, şu anda her ay 7 
milyondan fazla ziyaretçiyle www.laredoute.com e-ticaret sitesi ile IoT gibi 
büyük trendlerden elde edilen gelişmeler sayesinde, e-posta, reklam 
panelleri, çevrimiçi anket araçları vb. ucuz ve etkili kaynaklardan gelen 
tüketicilerin değerli cevaplarına sahip olmaktadır. 

 Zamanında tüketiciler hakkında daha değerli bilgilere sahip olmak: 
Tüketiciler satın alma veya yalnızca web sitesinde ürün / hizmet 
görüntüleme gibi işlemler yaptıklarında tıklama akışı verileri tıklamaları 
boyunca toplanabilir. Web sitesinde çalışan herhangi bir manipülasyon 
tüketicisi, artık büyük veri analitik araçlarının yardımı ile iş dünyasında 
anlamlı bilgiler haline gelmektedir. Ayrıca, veriler çevrimiçi anketlerden, 
forumdaki yorumlardan veya sohbetlerden, hatta Facebook, Twitter vb. 
sosyal ağlardan da gelebilmektedir. Bu yanıtlar ve tüketicilerin geri 
bildirimleri hakkında, tüketicilerin ne istedikleri hakkında zamanında bilgi 
edinilmektedir. Ayrıca, tüketiciler demografik özellikleri ve  bireysel 
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bilgilerini hesaplarında bıraktıklarında, şirketler için tüketicilerini 
sınıflandırmak ve cevaplarıyla ilişkilerini bulmak daha kolay hale 
gelmektedir. 

 Sektördeki eğilimleri tahmin etmek: Büyük veri üzerine kurulu, veri 
güdümlü tahmin analitiği yaparak, müşteriler ne istediklerini bilmeden 
önce bile tüketici taleplerini bilmektedir. Sonuç olarak, doğru ürünü / 
hizmeti doğru zamanda sağlayabilmekte ve bu nedenle pazarlamanın 
etkinliği geliştirilebilmektedir (Tran & Pham, 2016: 6-8).  

3.2. Bulut Bilişim 

Tüketici tercihlerini ve profillerini tanımlamak için verilerin nasıl 
toplanabileceğini, depolanabileceğini ve analiz edilebileceğini göstererek 
teknolojinin dijital pazarlama hedefine ulaşmada nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili 
bulut bilişim tabanlı bir teknoloji yaklaşımı kullanılmaktadır. Pazarlamacıların, 
bulut bilişim teknolojisinin sunduğu avantajları daha iyi anlamaları ve böylece 
sunduğu tüm avantajlardan yararlanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, internet, 
reklam ve teklif kodunun nasıl yazılacağı ve tanıtılması gerektiği konusunda özel 
eğitim ve uyarlamalar alınmaktadır. CC teknolojisi ile veri depolama alanı ve 
analizi kullanılarak, müşteri tercihlerine göre özelleştirilmiş tekliflerin 
gönderilmesi daha kolay görünmektedir. Bu nedenle, tanıtım malzemelerinin 
geliştirilmesi ve dağıtılması hem niceliksel hem de niteliksel olarak büyümelidir. 
Ayrıca, yakın gelecekte, dijital pazarlama'da müşterinin tasarımını kullanma 
şeklini temel alan önemli bir kişiselleştirme olması gerekecektir. Bulut 
teknolojisine dayalı modelin avantajları: 

 Ajan odaklı teknolojiye ilişkin akıllı teknolojilerin kullanımı nedeniyle 
azalan bir ağ trafiği miktarı; veri kaynakları arasında kolay iletişim, 
aralarındaki uyumluluk sayesinde uyumlulukları ağ bulutu tarafından 
sağlanır. 

 Geniş yer kaplayan çeşitli kaynaklardan veri depolama; müşteri profili ve 
tercihleri elde etmek için büyük miktarda veri gereklidir; Örneğin veri 
depolama ve analiz için hizmetleri kullananlar gibi. 

 Düşük maliyetli sonuçlar almak için şirketler tarafından düşük kaynak 
tüketimi; Dijital pazarlama kampanyalarının tüm verilerinin (girdi verileri, 
sonuçlar, tüketiciler üzerindeki etki), sonraki kampanyalarla 
karşılaştırılması ve karşılaştırılması mümkündür. (Mogoş, 2015, s. 244).  

Günümüz işletmeleri bulut bilişim sayesinde; veri saklama, müşteri ilişkileri 
yönetimi (CRM), veri tabanı paylaşımı, ofis yazılımları, hatta işlemci gücü ihtiyacı 
duyan yazılımlarına destek gibi güncel hizmetlerden faydalanmaktadır. Depolanan 
bilgilerin ve verilerin internet ortamında saklanmasını sağlayan bulut bilişim, 
kişilere daha fazla depolama alanı, hızlı veri transferi, maliyet tasarrufu ve 
verilerin korunması gibi olanaklar tanımaktadır. İş gücünden ve zamandan 
tasarruf etmeyi sağlayan ve verilerin güvende olmasına olanak sunan bulut ile 
büyük şirketler için veri depolama işlemi daha kolay hale gelmektedir. Dropbox, 
Google Drive, SkyDrive uygulamaları bulut hizmetlerine örnek olarak 
verilebilmektedir (Bayuk &  Öz, 2017, s.44). 
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3.3. IOT ve E-CRM 

Pazarlamanın dijitalleşmesi son yıllarda oldukça önem kazanan nesnelerin 
interneti, yapay zeka, pazarlama teknolojilerinin entegrasyonu, sanal ve artırılmış 
gerçeklik, ses botları, video ve mobil pazarlama gibi teknolojik yenilikler ile 
vurgulamak mümkündür (Oklander et.al., 2018: 83). 

Geçmişte CRM odağı; müşteri edinme, elde tutma ve onlara hizmet etme 
maliyetlerini azaltmaktı. Mevcut CRM odağı maliyeti düşürmekle ilgili olmakla 
birlikte, artık müşterilere hizmet kalitesi sağlama konusunda daha da artmıştır. 
Şirketler mevcut müşterilerini elde tutmaya çalışmakta ve gerçek zamanlı 
entegrasyonları olsa da, sosyal medya aracılığıyla da CRM uygulamaları ile 
müşterilerin bir sonraki hizmetleri aramaktadır. Müşteriler sorunlarına hızlı cevap 
ve çözüm beklemektedir. Bununla birlikte, sorunla karşılamadan ve yakın 
gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara bir hizmet ya da çözüm sunmadan önce, 
müşterileri önceden uyararak öngörücü ve önleyici eylemler sağlıyorsak ne olur? 
Peki, müşterinin satın alma modelini gerçek zamanlı olarak öğrenirsek ve CRM 
uygulamasının onları doğru pazarlama kampanyasına eklemesine yardımcı olursa? 
Mümkün mü? Evet, 'nesnelerin interneti'ni kullanarak ve CRM uygulamaları ile sıkı 
entegrasyonunu kullanarak mümkündür (Khedkar, 2018). 

Nesnelerin interneti, küresel ağa bağlı fiziksel şeyler (sensörler) tarafından 
otomatik olarak yapılan verilerin toplanması ve merkezi bir depoya aktarılması ile 
karakterize edilir. Veriler daha sonra harmanlanır ve duruma bağlı olarak zaman 
zaman farklı noktalarda uygun ve doğru kararlar almak için anlam analizine 
dönüştürülür. Hedef, her zaman müşteriyi elde tutmasıyla sonuçlanacak daha 
yüksek düzeyde bir müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Müşteri memnuniyeti 
doğrudan müşteri katılımı ve müşterinin aldığı müşteri deneyimiyle ilişkilendirilir. 
Açıklanan faydalar, müşteri deneyimi üzerinde doğrudan etkisi olan ve müşteri 
memnuniyetine hakim olan avantajlardır (Yerpude & Singhal, 2018, s. 444).  

Müşteri odaklı bir kuruluş olmak, geleneksel CRM sistemleri, genellikle ürün odaklı 
bir ortamda, satış ve servis süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanmıştır. Modern 
CRM şirketleri daha sonra müşteri ile ilişkinizin tüm yaşam döngüsünü yöneterek 
bu deneyimi büyük ölçüde geliştirmektedir. IoT döneminde, CRM, şirketler ürün ve 
servis odaklı olmaktan çıktıkça daha da gelişmektedir. Bu, günümüzün dijital 
olarak güçlendirilmiş müşterileri ve artan beklentileriyle başa çıkmak için daha 
donanımlı olacak daha müşteri odaklı organizasyonlar yaratmaktadır (Palermo, 
2015).  

Müşterileriyle ilgili verileri işlemek ve analiz etmek isteyen ve bu verileri elde 
etmekte zorlanan işletmeler tarafından başarıyla kullanılabilmeleri ve rekabete 
karşı sürekli bir yarış kazanmak için en son teknolojileri ve yönetim yöntemlerini 
kullanmalıdır. Rekabeti artırmak için, çoğu şirket zaten metodoloji, felsefe ve CRM 
teknolojisini kullanmaktadır. CRM'in başarısı, esas olarak, şirketlerin müşterilerle 
ilgili elde edilen verilerden aldığı sonuçlara dayanmaktadır. CRM, çok sayıda 
müşteri verisinin yönetilmesine olanak sağlar; müşterilerin rotasyonunu, yeni bir 
ürün talebini tahmin etmek veya bir pazarlama kampanyasına verilen cevabı analiz 
etmektir. Kuşkusuz, şirketler müşterileri hakkında veri toplamanın daha yeni ve 
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daha iyi yollarına ulaşmaktadır. Çünkü işlemlerinden sonra işletmenin modern 
pazardaki işleyişi için gerekli bilgiler gelmektedir. İnternetin gelişmesi ve en son 
teknolojilerin yanı sıra, IoT sunduğu olanaklar da bu alanda ortaya çıkmaktadır. 
CRM sistemi için ihtiyaç duyulan verilerin toplanması zorlaşır ve özellikle ilgili 
verilerin kapsamının hala genişlediğine bakıldığında, şirketlerden birçok girdi ve 
çaba gerektirmektedir. Veri miktarı arttıkça, geliştirmenin zorlaştığı varsayılabilir; 
ancak aynı zamanda sonuçlar daha kesindir ve bu nedenle iş kararları daha yüksek 
bir kesinlikte verilir ve rekabet edebilirliği arttırır. IoT kavramını CRM sistemleri 
için müşteri verilerini toplamak için kullanma olasılığı bağlamında önerdiği 
uygulama ve teoriye dayanarak, IoT kullanarak olabilecek olası uygulamalar ve 
çözümler sunulmaktadır (Bojanowska, 2019).  

IoT, stratejik bilgilerin toplanması yoluyla fiziksel cihazların İnternet üzerinden 
bağlantı kurmasını ve değiş tokuş yapılmasını sağlar. Çok miktarda veri 
toplanması, ayakta duran ve tüketici davranışlarını öngören güçlü bir gücü temsil 
eder. İletişimi genişletme ve şirketlerin daha verimli, duyarlı ve daha proaktif, 
özellikle müşteri hizmetleriyle ilgisiz olmaları için fırsatlar yaratma potansiyeline 
sahiptir. Bununla birlikte, büyük miktarda veriye erişimin olması, mutlaka faydalı 
bilgilere erişimin ve daha büyük bir rekabet avantajının olması anlamına gelmez. 
Daha yenilikçi işletmeler geliştirmek ve pazar rekabetçiliğini arttırmak için 
şirketlerin verileri kullanabilecekleri bilgilere dönüştürebilmeleri ve ayrıca 
müşteri ilişkilerini anlamaları ve sürekli olarak ayarlamaları gerekmektedir. 
İlişkisel pazarlama teorisinin en önemli amaçlarından biri, bir firmanın 
performansını etkileyen kilit unsurları anlamak ve firmanın doğrudan taktik ve 
stratejik uygulamalarını sağlayabilecekleri için bu performansın arkasındaki 
tetikleyicileri anlamaktır. Bir firmanın veri tabanı, müşterilerin profillerinin daha 
iyi anlaşılmasına katkıda bulunur, böylece daha fazla ilişki geliştirme için fırsatlar 
yaratır. İşletmeler ile müşteriler arasında karşılıklı değerin arttırılması ve 
müşterilerin geliştirilmesi ve tutulması, ilişki pazarlamanın temel unsurlarıdır. IoT, 
bunun nasıl yapıldığını tamamen değiştirme potansiyeline sahiptir (Yilo & Campos, 
2018, s.10). 

4. CRM’in Nesnelerin interneti ile Dijital Dönüşümü 

4.1. Gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş pazarlama promosyonları 

Müşterinin satın alma düzenine ve depoda tutulan envantere bağlı olarak, 
kuruluşlar doğrudan müşterisine hedefli ve kişiselleştirilmiş pazarlama 
promosyonları gönderebilmektedir. Müşterinin konumu ve içeriği, oldukça yaygın 
ve etkili olan mobil kanalların yardımı ile oluşturulmaktadır (Yerpude & Singhal, 
2018: 448).  Promosyonlar genel değil; müşterinin tercihlerine, satın alma 
geçmişine ve mevcut duruma bağlı olarak kişiselleştirilmektedir. Müşterisini en üst 
düzeyde kişiselleştirme ile memnun eden American Express, bir müşterinin 
bulunduğu konuma ve kredi kartı etkinliğine dayalı olarak gerçek zamanlı 
promosyonlar sunmak için birkaç perakendeciyle ortaklık kurmuştur (Palermo, 
2015). Firmaların IoT ve Power BI ile entegrasyonun sağladığı tüm verilerle, hangi 
müşterilerin ürünlerini almakla ilgilendiklerini bilmeleri, müşterilerin zevk ve 
tercihlerini dikkate alarak kampanya ve promosyonlarını tasarlamaları 
durumunda ürüne hiç ilgi göstermeyen müşteriler hedeflenmeyeceğinden, işletme 
verimliliğini artıracak ve istenen yatırım getirisini sağlayacaktır. Ayrıca müşteri 
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hedeflemesi daha spesifik hale gelecektir (Wilson, 2018; Redazione, 2018). Genel, 
tek boyutta herkese uyan bir pazarlama stratejisi oluşturmak yerine, 
reklamverenler ve pazarlamacılar müşteri tabanlarının bireysel segmentlerini 
hedefleyebilmektedir. Tüm müşterileri aynı teklifle doldurmak yerine, pazarlama 
ekipleri belirli müşterileri çekmek için kişiselleştirilmiş teklifler 
oluşturabilmektedir (Burrus, 2017). 

4.2. İsteğe bağlı fiyat uyarlaması 

Fiyata duyarlı olan bazı işletmeler için doğru zamanda doğru fiyatlandırma 
başarının anahtarı olmaktadır. Talep üzerine fiyatlandırma, canlı veri akışlarını 
kullanarak anında tanıtım yapma özelliğini kapsamaktadır. Bu durumda fiyat 
optimizasyonu için modellerin statik veriler ve istatistiksel varsayımlar üzerine 
yürütülmesi gerekmeyecek, çıktıyı bir ürün fiyatı cinsinden atmadan önce gerçek 
zamanlı verilere, davranışlara ve olaylara bilişsel olarak dayanmaktadır. IoT 
cihazları, verileri bireysel bir müşteri düzeyinde toplayabildiğinden, ürün ve 
hizmetler için fiyatlandırma artık bir birey için kişiselleştirilebilmektedir 
(Palermo, 2015).  Bağlantılılık sadece kurumun duvarları içinde değil aynı 
zamanda sanal bağlanma nedeniyle çok ötesinde olduğu için, farklı pazarlardaki 
talepler hakkında bilgi, üründen en iyi şekilde yararlanmanın bir kolu olduğunun 
kanıtıdır. Bu bilgi canlı bir veri akışı üzerinden geliyor ve kuruluşun bu bilgiyi nasıl 
kullanacağını gerçekçi bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Fiyatlar, kuruma 
rakipleri üzerinde rekabet üstünlüğü sağlayan talep artış ve düşüşlerindeki 
değişiklik nedeniyle de değişebilmektedir. Bu da yine bu kısa vadeli 
programlardan yararlanmak isteyen fiyatlara duyarlı müşterilerle iyi çalışmaktadır 
(Yerpude & Singhal, 2018, s. 446). Ürünlerin mevcudiyeti hakkında gerçek zamanlı 
veri elde etmek ve rakipleri karşısında avantaj sağlamak için anında fiyatları 
değiştirerek bunları şirket avantajına kullanmak mümkündür.  Bu fiyat bilinçli 
müşterileri ile son derece iyi çalışmaktadır. Firmalar rakiplerine üstünlük 
sağlamak için fiyatları düşürebilir ya da talep arzı fazlasıyla aştığında fiyatları 
artırabilmektedir (Wilson, 2018).  Örneğin, belirli bir prizdeki düşüş oranı yüksek 
olduğunda, satışları artırmak için fiyatlar düşürülebilir veya belirli bir ürün hızlı 
bir şekilde satış yaparken, bundan yararlanmak için fiyatlar 
artırılabilmektedir. Yerinde indirimler bir müşteriyi alışveriş önceliklerini yeniden 
düşünmeye zorlayacak ve mağazanızdan aslında amaçladıklarından daha fazla 
satın almalarına neden olabilmektedir (FinancesOnline; 2018; Redazione, 2018). 
IoT mağaza raflarında kullandığı dijital etiketlerle dinamik fiyatlandırma yapma 
imkanı sağlayıp satışları artırma ve son tüketim tarihi bitmek üzere olan ya da 
fazla stoğu olan ürünleri eritmeyi kolaylaştırmaktadır. IoT ayrıca kullanım bazlı 
fiyatlama yöntemlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Örneğin, herhangi bir 
beyaz eşya markası insanlara çamaşır makinesi satmak yerine onu ücretsiz verip 
sadece kullandığı saat başı ödeme yapmasına imkan tanıyabilir. Kullanım miktarını 
ise çamaşır makinesi üzerindeki akıllı sensörler ve sağlam bir IoT alt yapısı 
üzerinden ölçümleyebilir cihazları internet üzerinden bağlayıp kontrol edebilme 
yeteneği, müşterinin katılımı için yeni modeller sağlar. Örneğin, internet üzerinden 
ev tipi cihazların çamaşır makinesi gibi kontrol edilmesi, tüm yeni fiyatlandırma 
modelleri için bir fırsat sunar. Fiziksel malın teslim edildiği ve ürün kontrolünün 
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sağlayıcıdan müşteriye tamamen aktarıldığı mevcut model yerine, 
sayısallaştırılmış ve uzaktan izlenen bir nesne sağlayıcının kontrolünde kalabilir. 
Örneğin, bir akıllı çamaşır makinesi üreticisi, müşterilerin önemli bir ön ödeme 
yapmak yerine çamaşır makinesini her kullandıklarında ödedikleri bir “ödeme” 
olarak değerlendirebilir. Benzer şekilde, sayısallaştırılmış bir araç, sigorta 
fiyatlandırma modelini yönlendirdiğiniz gibi, gerçek zamanlı bir ödeme sağlar. 
Nesnelerin interneti, bu tür yeni tüketime dayalı fiyatlandırma modellerini 
kolaylaştıracak ve bununla birlikte, artan metalaşma ile karakterize edilen 
pazarlarda farklılaşma fırsatları sunacaktır (Rosemann, 2013: 7). 

4.3. Yeni Nesil-Şikayetsiz Müşteri Hizmetleri 

Müşteri hizmetleri, müşteri deneyimine ve dolayısıyla müşteri memnuniyetine çok 
hakimdir. Bir kuruluş müşteriyle ilgili verileri ele aldığı an; davranışları, müşteriyle 
etkileşimi müşterinin isteğine göre uyarlanabilmektedir. Müşteri anlayışı aynı 
zamanda bir kuruma daha iyi yatırım getirisi elde etmek için yüksek hedefli hizmet 
kampanyaları tasarlama imkanı vermektedir. IoT kökenli gerçek zamanlı veri, bir 
kuruma müşteri kararlarını etkileyebilecek hızlı kampanyalar yürütme esnekliği 
sağlamaktadır. Servis istasyonu ve kuruluş tarafından aynı verileri öngörücü 
analitik modele girmek için büyük miktarda veri gereksinimi vardır. Müşteri 
bilgileri, yer, tercihler, hizmetle veya müşterilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili 
tahminleri mümkün kılmaktadır. Müşteri hizmeti sürecinde, müşteri ile iletişim 
kurmasını ve bağlantıda kalmasını sağlamak için müşteri ile şeffaf iletişime özel 
önem verilir. Bağlı müşteri ayrıca kurum için çapraz satış yollarını açmakta ve 
müşterilerin zihninde kuruma olan güvenini de içermektedir (Yerpude & Singhal, 
2018: 446). IoT, tahmine dayalı analiz yapmak ve proaktif desteği sağlamak için 
IoT ile ilgili verileri kullanarak müşteri hizmetleri deneyimini önemli ölçüde 
geliştirmektedir. Müşteri bilgilerini durum, konum, işlevsellik ve tercihler üzerinde 
kullanmak, sorunların tahmin edilmesini sağlamaktadır. Cihazlar aynı zamanda 
kendi kendini fark ederek, düzeltip koruyabilme özelliğine sahiptir (Palermo, 
2015). Cihazların her zaman internete bağlanabilmesi, arızaları otomatik olarak 
tespit edebilmesi ve gerekli işlemleri yapabilmesi mümkündür. Bu durum 
müşterinin problemini bilmeden çözerek müşteri hizmetlerini sorunsuz hale 
getirecektir (Wilson, 2018; Redazione, 2018). 

4.4. Neşeli müşteri hizmetleri - Gerçek hayattan bir örnek 

Bir otomobil, kritik bileşenlerini gerçek zamanlı olarak, araç bilgileri, müşteri 
bilgileri, sağlık bilgilerini ve konum belirleme bilgileri gönderebilir. Bu veriler 
eğilim açısından analiz edildi ve benzer bir aracın geçmiş verileriyle 
karşılaştırılabilmektedir. Makine öğrenmesi (bilişsel hesaplama) kritik bir 
bileşenin arızasını analiz eder ve tahmin eder. Bu harekete geçirilebilecek içgörü 
daha sonra bir vaka oluşturmak, garantiyi tespit etmek ve otomatik olarak bir 
"parça" siparişi oluşturmak için otomatik olarak CRM ile beslenmektedir. CRM 
müşteriye otomatik olarak bir teklif gönderir, onaylandıktan sonra provizyon için 
parça siparişi verir ve aracın coğrafi konumuna göre en yakın lokasyon için servis 
planlama seçenekleri gönderir. Müşterinin kabul etmesi üzerine servis siparişi 
oluşturulur ve uygun servis için bir teknisyen atanır. Servis teknik ataması 
teknisyenin beceri setini ve kullanılabilirliğini dikkate alır. Bildirimler her aşamada 
müşteriye gönderilir. 
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Şekil 1. IOT ile Müşteri Hizmetleri 

 

  
 

4.5. Gerçek Zamanlı Analitik 

Verilerin ulaşmasını beklemek ve düzeltici önlemleri almak için analiz etmek 
yerine IoT, pazarlama kampanyaları, rakip fiyat ve promosyonlarla ilgili gerçek 
zamanlı sonuçlar sağlayabilir. Bu, pazarlama ve satış ekiplerinin mevcut pazar 
trendlerine hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlayacaktır. Böylece, veri toplama ve 
uygulanabilir stratejiler oluşturmada herhangi bir gecikme yaşanmayacaktır. 
(Wilson, 2018; Redazione, 2018). 

4.6. Müşteri Elde Tutma Oranını ve Müşteri Sadakatini Artırma:  

Müşterileri rakiplere kaptırmak işletme için sorun teşkil etmektedir. Müşteri 
davranışını izlemek için IoT kullanılabilir. İşletmeye ulaşan müşteriler yerine, 
müşteri destek ekipleri kendi taraflarındaki memnuniyetsizliği belirlemek için 
müşteriye ulaşmalıdır. Markaya sadık kalmaları için bu tür müşterilere indirim 
veya özel teklifler verilebilmelidir (Wilson, 2018). Bağlı cihazlar, hangi 
müşterilerin mağazalarınızı ziyaretlerini azalttığını izlemenize yardımcı 
olabilir; bu da müşteriyi elde tutma açısından çok önemli bir veri akışıdır. Bu 
veriler, müşterilerin ilgisini kaybettiğini fark etmenize yardımcı olabilir ve daha 
sonra mağazalarınıza gelmelerini sağlamak için onlara özel teklifler ve indirimler 
gibi teşvikler sağlanabilir (FinancesOnline; 2018). Olası müşteri şikayetlerini 
önceden tahmin etmek IOT ile mümkündür. IoT, Field Connected Service ile 
entegrasyon sayesinde, müşteriler bir uyarı açmadan önce bile sorunlar bildirilir 
ve çözülür.  Müşteri sadakat yaratabilmek adına en kaliteli müşteri hizmetidir 
(Redazione, 2018). Yalnızca satış yoluyla iş hedeflerine ulaşma niyetinden müşteri 
sadakatine, marka bilinirliğine, imajına ve verilerin büyük gücüne yol açan müşteri 
deneyimine odaklanmaya kadar başka bir deyişle, müşteri tarafından 
algılanabilecek değer IoT kullanılarak yapılabilmektedir (Páez, 2018:38). 
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4.7. Bilgi Organizasyonu 

Bu tür bir organizasyonda, bilgi kurum içinde serbest ve şeffaf bir şekilde 
akmaktadır. IoT cihazlarından alınan veriler, organizasyondaki her sorumlu 
bireyin verileri bir bütün olarak analiz edebildiği tek bir depoda depolanmaktadır. 
Bu durum, çalışanlar arasında çok fazla güven oluşturmakta ve morallerini de 
arttırmaktadır. Organizasyon verilerinin boşa harcanmaması ve zemindeki verimin 
korunması için bu verilerin bir gösterge panosunda aynısını alması ve kullanması 
için standart eklentiler vardır. Etkili ve becerikli kararlar daha iyi raporlama 
verilerinin bir sonucudur. Gerçek zamanlı verilere dayanarak alınan kararlar, 
kuruluşun müşteri sadakatinin ve uzun vadede kârlılığın getirilerini kazanmasına 
yardımcı olmaktadır (Yerpude & Singhal, 2018: 446). 

4.8. Mağaza içi deneyimler 

Tamamen sürükleyici, çok kanallı deneyimler oluşturmak, çevrimiçi ve müşteri 
deneyimleri arasında kesintisiz entegrasyon gerektirmektedir. Mağaza çalışanları, 
müşteri bir mağazaya girdiğinde ne aradığını, tercihlerinin veya boyutlarının ne 
olduğunu bilmelidir. Soyunma odalarına ne götürdüğünü bilmeli ve gerçek zamanlı 
olarak ek öğeler önerebilmelidirler. Bankalar, iBeacon teknolojisini kullanarak 
kapıdan girdiği anda ona ne tür teklifler sunabileceğini tam olarak bilmelidir 
(Palermo; 2015). Müşteri bağlılığı, varlık kontrolü ile birlikte, perakende IoT 
bağlamında iş vakasının çekirdeğidir. Örneğin, gerçek zamanlı mağaza içi mesajları 
sağlama fırsatı sunar. Ancak, pazarlamacılar mesajlar ve kampanyalar açısından 
çok sık düşünmeye meyillidirler. Bu önemli olsada, veri profesyonellerinin 
belirttiği gibi verinin ana gücü, kalıpları anlamak ve müşterinin satın alma 
alışkanlıklarını analiz etme ve satın alma yolculuğunda daha derin bulgular elde 
etme olasılığını vurgulayan uygulanabilir bilgi ve görüşler oluşturmaktır (Páez, 
2018:38). 

5. IoT tabanlı müşteri ilişkileri yönetiminin uygulanmasının desteklenmesi 
için nedenler 

5.1. Müşteri davranışındaki eğilimler 

Piyasada görselleştirilen mevcut trend müşteriden elde edilen bilgiler ile 
oluşturulmaktadır. Küreselleşme nedeniyle, bugünün müşterisi, piyasada mevcut 
olan bilgi ve alternatifler nedeniyle daha eğitimli, bilgili ve yoğun talep 
görmektedir. Organizasyonlar, bilgi sistemleri, müşterinin talep ettiği daha yüksek 
servis seviyesini sağlamak için sürekli zorlanmakta ve baskı altında kalmaktadır. 
Daha yüksek hizmet seviyeleri ayrıca kuruluşların müşteriye göstermeleri gereken 
ilgiye dönüşmektedir. Bu nedenle, IoT peyzajından üretilen gerçek zamanlı 
verilerin varlığı, kuruluşların piyasa çekimlerini kullanması ve sürdürmesi için bir 
zorunluluk haline gelmektedir. 

5.2. Global dijital ayak izi 

Piyasa değerleri ve cihaz sayısı etrafındaki tahminler, önümüzdeki yıllarda hızlı bir 
şekilde IoT artışını göstermektedir. Dünya çapındaki bağlı cihaz sayısının 2015 
yılında yaklaşık 18 milyardan 2020'ye kadar 50 milyar'a çıkacağı öngörülmektedir. 
IoT, kategoriye göre 2014-2020, IoT cihazlarının kurulu tabanının, tüketici 

https://www.cmswire.com/author/frank-palermo/
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sektörünün bu birimlerin çoğunluğunu oluşturduğu 2015 yılında yaklaşık 5 
milyardan 2020'ye kadar yaklaşık 31 milyara çıkması beklenmektedir.  

5.3. Mobil internetin yayılımı ve Bağlı müşteri 

2016 yılında “2016'da Dijital” adlı bir raporda yayımlanan dijital, sosyal ve mobil 
medya için bazı önemli istatistikler vardır. En önemli satın almalar aşağıdaki 
rakamları ve bildirilen yüzdeleri içerir: 

 %46'ya ulaşan küresel nüfusa eşit, 3.42 milyar internet kullanıcısı;  

 %31 oranında küresel penetrasyon sağlayan 2.31 milyar sosyal medya 
kullanıcısı; 

 % 51 küresel penetrasyonu temsil eden 3.79 milyar tekil mobil kullanıcı;  

 1.97 milyar Mobil sosyal medya kullanıcısı, % 27 küresel penetrasyona 
eşittir.  

Bu analiz şirketleri bağlı müşteri kavramına getirmektedir. Bağlı müşteri, bir 
şekilde veya bir kuruluşun dijital içeriğini tüketen ve kuruluşla her zaman 
bağlantıda kalan bir müşteridir. Kuruluşların müşteri odaklı olması ve bağlı 
müşteri deneyimini yaygınlaştırması çok önemlidir. İş dünyasında sürekliliği 
sağlamak için müşteriyi ve ihtiyaçlarını bilmek çok önemlidir. Müşteri odaklı 
olmak, işletmeler için hayatta kalmanın tek yoludur.  

5.4. Teknoloji faktörü 

Bir kuruluşun performansında canlı iyileştirmeler elde etmek için bilgi teknolojisi, 
uzun zamandan beri iş süreçlerini önemli ölçüde yeniden tasarlama imkânı olarak 
kabul edilmiştir. İş uygulamaları, bir şirketi müşteriler, tedarikçi ve iç paydaşlarla 
ilişkilendirmek için yenilikçi yollar oluşturulması nedeniyle karşılaşılan değişim 
yönetimi ile birlikte değişmektedir. Teknolojik yenilikler, müşteri kalıpları 
hakkındaki verileri toplamak ve analiz etmek, müşterinin davranışını ortaya 
çıkarmak, müşteriye zamanında ve etkin bir şekilde hizmet vermek, bireysel 
müşterilere ürün ve hizmet değeri sunmak için özelleştirilmiş iletişimi sürdürmek 
için CRM'yi tam olarak desteklemektedir. Müşterilerle başa çıkmak için kuruluşlar, 
gelecekteki etkileşimlerin en iyi duruma getirilebilmesi için genellikle 360 
derecelik görünüm adı verilen müşterinin tam bir görünümünü oluşturmaktadır 
(Yerpude & Singhal, 2018: 447). 

IoT için ihtiyaç duyulan olan üç önemli özellik vardır; sensörler, kablosuz internet 
bağlantısı, cihazdaki hesaplama özelliği yani veri işleme özelliğidir. 
Şekil 2 incelendiğinde; CRM uygulamasıyla IoT'nin çok yüksek bir düzeyde 
anlaşılmasını göstermektedir.  
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Şekil 2. CRM uygulaması ile IoT 

 

Uygulama geliştirmede nesnelerin internetinin geleceği Tablo 1’de sunulmaktadır. 
Altı farklı uygulama türü iki geniş kategoride ortaya çıkmaktadır:  

a. Bilgi ve Analiz b. Otomasyon ve Kontrol  

Tablo 1. Uygulama Geliştirmede Nesnelerin İnterneti'nin Geleceği 

Bilgi ve Analiz 

İzleme davranışı: Kişilerin, nesnelerin veya verilerin davranışlarını 
mekan ve zaman içerisinde izleme. Örnekler: Tüketici lokasyonlarına 
bağlı olarak mevcut reklam ve ödemeler. Stok ve tedarik zinciri takibi 
ve yönetimi 
Gelişmiş durumsal farkındalık: Fiziksel çevre hakkında gerçek 
zamanlı farkındalık elde etmek. Örnekler: Atıcıları bulmak için ses 
yönünü kullanarak keskin nişancı algılama 
Sensör odaklı karar analitiği: Derin analiz ve veri görselleştirme 
yoluyla karar verilmesine yardımcı olmak Örnekler: 3 boyutlu 
görselleştirme ve simülasyon ile petrol sahası planlaması/ 
Doktorların en iyi tedavileri belirlemelerine yardımcı olmak için 
kronik hastalıkların sürekli izlenmesi 

Otomasyon ve 
Kontrol 

İşlem optimizasyonu: Kapalı (kendi kendine yeten) sistemlerin 
otomatik kontrolüdür. Örnekler: Kablosuz sensörler ile kireç ldn 
veriminin maksimize edilmesi. Üretim hatlarında sürekli, hassas 
ayarlamalar 
Optimize edilmiş kaynak tüketimi: Kaynak kullanımı erişim ağını 
optimize etmek için tüketimin kontrolü 
Örnekler: Maliyetleri düşürmek için yüklere ve üretim kapasitesine 
uygun akıllı sayaçlar ve enerji şebekeleri. 
Enerji depolamayı ve işlemci kullanımını azaltmak için veri merkezi 
yönetimi 
Karmaşık özerk sistemler: Belirsiz açıklığa sahip açık ortamlarda 
otomatik kontrol. Örnekler: Çarpışmalardan kaçınma sistemleri ve 
nesneleri otomatik olarak frenleme.  
Tehlikeli maddelerden arındırılmış robot kümelerinin kullanımı 
teorisi 

Kaynak: Khedkar, 2018 

 

IoT Etkin 
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Gönderir 
 

Satış Temsilcisi 
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Müşterilerin beklentileri, şirketlerinden büyük ölçüde artmıştır. Müşteriler hızlı ve 
kestirimci hizmetler aramaktadır. Ürününüzü yalnızca hızlı bir hizmet 
alabilecekleri ve ürün iyi çalışırsa tanıtacaktır. Ürün kampanyası için birden fazla 
çağrı almak ya da onlar için yararlı olmayan gereksiz hizmet ve ürün çağrılarını 
almak istememektedir. Şirketler ayrıca müşteri tabanlarını korumak ve sadece 
ürünlerini satın almalarını teşvik etmek istemektedir. Bu durum sadece IoT ve 
CRM uygulamalarına entegrasyonu ile mümkündür. CRM ile IoT, şirketlerin toplam 
maliyetlerini düşürürken satışlarını ve işlerini büyütmelerine yardımcı olacak. Ek 
olarak, müşteri tabanını ve memnuniyetlerini de korumaya yardımcı olacaktır. IoT 
ile CRM'in büyük bir geleceği olacağı görülmekte, yakın gelecekte müşteri 
ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşıyacağı beklenmektedir (Khedkar, 2018, s.8).  

IoT'nin, fiziksel dünyanın sanal ortamla internet üzerinden veri aktarımını 
sağlayacak şekilde bağlanacağı bu kuşağın teknolojisi olduğu şüphesiz kanıtlandı. 
Eğilim hızla artmakta ve akıllıca bir çağrı en kısa sürede aynı şekilde adapte olmak 
ve müşteri memnuniyeti ve müşteri tutma yolculuğunu başlatmak olacaktır. 
Örgütlerin, adil bir bilgi birikimine sahip, aşırı bağlantılı bir dünya olduğu için 
müşteri devrimine uygun mevcut süreçlerini değiştirmeleri gerekmektedir. Sosyal 
medyada, kaybedilen müşterileri yeniden elde etmek, var olan müşterileri daha 
yüksek hizmet kalitesiyle elde edilen müşteri memnuniyeti ile sürdürmek 
istiyorsa, kuruluş tarafından göz ardı edilemeyecek en önemli bilgi kaynaklarından 
biri haline gelmiştir. Hizmet mükemmelliği organizasyon için anahtar olacaktır. Bu 
nedenle, ilgili kalabilmek için kuruluşların, IoT kökenli gerçek zamanlı veriler 
yardımıyla müşteriyle birebir ilişki kurmaları gerekecektir. IoT'nin, CRM 
stratejilerini temel alan tüm müşteri bilgilerini toplaması aslında mutlu bir 
senaryodur. Bir kuruluşun müşterisi hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursa, 
müşteri memnuniyetini ve böylece elde tutmayı teşvik eden müşteri 
kişiselleştirmeleride daha iyi olacaktır (Yerpude & Singhal, 2018, s.444-450).  

6. CRM Uygulaması ile Nesnelerin İnterneti'nin Faydaları 

 Ürün yaşam döngüsü boyunca müşteriye bağlılık, 

 Ürün veya hizmetlerin çapraz satışı ve satışı konusunda muazzam 
potansiyel, 

 Daha yüksek marjlı işletme operasyonlarını desteklemeye yardımcı olacak 
analizler için gerçek zamanlı verilerin mevcut olması, 

 Daha iyi müşteri hizmeti ve memnuniyeti ile sonuçlanan proaktif önlemler 
alınmasına yardımcı olması, 

 Tepki süresinde kısalma, 

 Hizmet maliyetindeki düşüş nedeniyle kâr marjında artış, 

 Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sağlaması, 

 Doğru kampanya için doğru müşteri, 

 Müşteriye hedefli teklifler, 
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 Özelleştirilmiş pazarlama materyali ve ürün brokerleri gönderimi, 

 Başlatılan pazarlama kampanyası için otomatik geri bildirim izleme, 

 Pazarlama araştırması maliyetini düşürülmesidir (Khedkar, 2018: 5).  

Gerçek veri odaklı pazarlama bağlamında IoT, yalnızca veri toplamak için değil, 
aynı zamanda bu yüksek değerli müşteri deneyimini ve “hiper bağlantılı” 
müşterilerle olan ilişkisini oluşturmak için de önemli bir rol oynayabilmektedir. 
Verilen şans, geleneksel müşteri-ürün ve müşteri-marka ilişkisini değiştirmektir 
(Páez, 2018:38). ABD merkezli bir teknoloji şirketi olan PTC CEO'su Jim 
Heppelmann, IDC Marketplace tarafından IoT platformunda global lider ve 
Forrester tarafından IoT yazılım platformunda lider olan Forrester, “müşterilerle 
olan tüm ilişki değiştiğini çünkü şirketlerin günümüzde ilk satıştan sonra ürünle 
irtibatta kaldığını, ürünün, bir anlamda, müşteri ile ilişki için bir sensör haline 
geldiğini” ifade etmektedir. Şirketler, ürünün nasıl performans gösterdiğini, ne 
kadar kullanıldığını, hangi özelliklerin kullanıldığını ve hangi özelliklerin 
kullanılmadığını anlamak için ürün kullanım verilerini toplayıp analiz ederek 
müşteri ilişkisine dair inanılmaz ayrıntılı bilgiler edinebilirler. Ürünler artık 
bağlandığı için, ürünün kullanım ömrü boyunca müşteri ile iletişim halinde 
kalabilir. Bu, çapraz satış ve satış için muazzam bir potansiyel yaratmaktadır 
(Khedkar, 2018, s.6). Yeterli güvenlik önlemleri hazır olduğunda ve yaygın olarak 
kullanıldığında, IoT ve bununla birlikte, bağlı sensörlerin, cihazların ve gömülü 
yazılımın alt kümeleri şirketlerin müşterilerini daha iyi tanımaları için muazzam 
bir potansiyel sunmaktadır (Burrus, 2017). Ayrıca günümüzde internet, mevcut ve 
potansiyel alıcılarla e-posta, sosyal medya, Facebook, YouTube, Twitter, bloglar ve 
forumlar aracılığıyla etkili iletişim ve etkileşime izin vermektedir. İnternet tabanlı 
bu araçlara ek olarak, ölçüm süreci herhangi bir CRM sisteminde hayati bir unsur 
olarak ortaya çıkmıştır. Modern e-CRM çözümlerinin uygulanması, şirketlerin 
müşteri ilişkiselliğine sahip olmalarını kolaylaştırmaktadır (Decker & Stummer,  
2017, s.55).  

7. Araştırma Yöntemi ve Model Önerisi 

Bu çalışmada kullanılan yöntem, tanımlayıcı yaklaşımla nitel araştırmadır. 
Uygulanan veri toplama tekniği sistematik haritalama işlemi kullanılarak yapılan 
literatür taramasıdır. (Hendriyani & Auliana, 2018) sistematik haritalama 
çalışması sürecinin temel adımları; araştırma sorusunu tanımlamak, ilgili 
makaleleri araştırmak, makalelerin taranması, özet, veri çıkarma ve haritalamadır. 
Sürecin sonucu sistematik bir harita haline gelmektedir. Son olarakta önerilerde 
bulunmaktır. 

Araştırma sorusu: Nesnelerin internetinin (IoT) Elektronik Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (E-CRM) üzerindeki rolü nedir?   
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Tablo 2. IOT ve CRM İlişkisi Üzerine Literatürdeki Çalışmalar 
Referans Çalışmanın Özeti 
Bojanowska, 
2019 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri için müşteri veri toplama 
için Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) potansiyelini sunduğu çalışmada CRM 
sistemlerinin ihtiyaçları için Nesnelerin İnterneti'ni kullanmanın sadece 
üç olasılığını sunmaktadır. Bunlar, müşterinin mobil cihazları üzerinden 
davranışsal bölümlendirme amacıyla veri toplamak, bir mağazada veya 
şirkete vb. monte edilen cihazlarla müşteri ihtiyaçları ve tercihleri 
hakkında veri toplamak ve müşteri verilerini işaretler aracılığıyla 
toplamaktır. Bu çözümlerin her biri, tehditlerin yanı sıra sayısız fırsat 
sunmaktadır. Bunlar yasalar ve müşteri gizliliğinin korunması ile 
sınırlandırılabilir ve sıklıkla sınırlandırılabilir. Çalışma CRM 
uygulamalarında bilgi teknolojisi alanındaki araştırma sonuçlarını 
özetleyen bir dizi makalenin başlangıcı olarak ifade edilmektedir.  

Taylor et al. 
2018 

Pazarlama faaliyetlerini destekleyici nesnelerin interneti çalışmasında; 
müşteri ilişkileri yönetimi, iş zekası ve yeni ürün tasarımı da dahil olmak 
üzere pazarlama faaliyetlerinde IoT desteği için kuruluşların kullanımı 
için bir çerçeve geliştirmek üzere çok disiplinli bir literatür taraması 
yapmıştır. IoT'nin ürün sahipleri için hedefli pazarlamayı desteklemek ve 
müşteri ilişkileri yönetimi ve ürün desteğini geliştirmek için iletişim 
kanallarının nasıl sağlanabileceğini incelemektedir. Buna ek olarak, 
internet üzerinden çalışan cihazların operasyonel kullanımından elde 
edilen verilerin gerçekte, işyerinde kullanmamaya dayanan bilgiler ürün 
ve ayrıca, internet etkin ürünlerin hangi özelliklerinin en sık kullanıldığı 
ve nasıl kullanıldığı konusunda da yeni ürün tasarımını destekleyebilir. 
Çerçeve, operasyonel internet özellikli ürün cihazı kullanım modeli 
analizi ve operasyonel ürün cihazı izleme yoluyla gelişmiş müşteri 
ilişkileri yönetiminin yanı sıra, operasyonel kullanım modellerinin 
coğrafi bölge ve bölgelere ve sosyoekonomik gruplara göre (operasyonel 
birimlerle birleştirildiğinde) operasyonel kullanım modellerinin analizi 
yoluyla iş zekasını desteklemesini sağlamaktadır. Son olarak, çerçeve 
aynı zamanda, gerçek kullanım modellerini daha iyi yapan yeni internet 
özellikli ürünlerin tasarımını optimize etmek için operasyonel kullanım 
modellerinin analizi yoluyla yeni ürün tasarımını da desteklemektedir. 
İnternet özellikli ev cihazlarından elde edilen verilerle ilgili olarak 
tüketiciler için veri gizliliği ve gizliliği, ürünün satıldığı ülkelerdeki ilgili 
veri koruma mevzuatına (DPA, 1998 ve Avrupa Genel Veri Koruma 
Yönetmeliği gibi) uyması gerekir. İnternet destekli bir çamaşır makinesi 
örneği, IoT pazarlama destek çerçevesi konseptinin kanıtlarını 
göstermek için kullanmıştır. İnternet erişimi olan bir çamaşır makinesi, 
yıkama yük bilgilerini (çamaşır makinesindeki bir yük sensöründen) ve 
yıkama ayar bilgilerini (müşteri tarafından girilen) üreticiye ve daha 
sonra tüketiciye tavsiyede bulunabilecek üretici tarafından sağlanan bir 
akıllı telefon uygulamasına iletebilir. Çamaşır makinesinin en verimli 
şekilde kullanılması için enerji verimliliği. Bu, tek yıkamalar için 
yapılabilir veya belirli bir çamaşır makinesi için belirli bir süre boyunca 
yıkama kalıplarını analiz edebilir. Internet etkin bir çamaşır makinesine 
devam eden ürün desteği açısından, çamaşır makinesine gömülü yazılım, 
çamaşır makinesinin farklı parçalarının çalışmasını izler ve belirli 
parçaların servis gerektirmesi halinde, üreticiye verilen bir akıllı telefon 
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Referans Çalışmanın Özeti 
aracılığıyla tüketiciye tavsiyede bulunabilir veya değiştirme (örneğin 
tambur düzgün dönmüyor) desteği sağlayabilir. Müşterinin, internet 
üzerinden etkinleştirilmiş çamaşır makinesi için akıllı telefon 
uygulamasını ürün tescili için bir araç olarak ve ayrıca çamaşır 
makinesini uzaktan kontrol etmek için bir araç olarak kurması teşvik 
edilebilir. 

Fang-YiLo & 
Campos, 
2018   

Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümlerini ilişki pazarlama stratejileriyle 
birleştirdiği çalışmasında; şirketlerin şirket yönetimi ve piyasaya girme 
konusundaki çözümlemelerin şirket yönetimine nasıl katkıda 
bulunduğunu ve bu birleşmeyi nasıl birleştirdiğinin araştırma 
performansını işletme performansını nasıl artırabileceğini ve yıkıcı 
teknolojik zorluklarla uğraşırken ne gibi zorlukların olduğunu 
araştırmıştır. Tayvan'ın IoT endüstrisinde yüksek yönetici 
pozisyonlarına sahip olan görüşmecilerin doğrudan gözlemler yapmasını 
sağlayarak vaka tasarım analizi yapmıştır.  Bu çalışma, teknolojik 
eğilimleri ilişkisel pazarlama stratejileriyle birlikte yakından takip 
etmenin önemine ve firmaların rekabetçi ve karlı kalmasına nasıl 
yardımcı olduklarına dair farkındalık yaratarak literatüre katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. IoT ve ilişki pazarlaması arasındaki ilişkiyi 
daha derinlemesine anlatarak literatürdeki boşluğu doldurmaya katkıda 
bulunmaktadır. Dahası, bu iki faktörün bir kombinasyonunun, daha güçlü 
pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve bunların işletme üzerindeki 
etkilerine nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyoruz. IoT çözümlerinin 
işletmeler üzerindeki, özellikle müşterilerin davranışları ve hedeflenen 
stratejilerin geliştirilmesi üzerindeki etkilerinin anlaşılmasının önemine 
ışık tutmaktadır. Yeni teknolojilerle uyumlu yeni çözümler geliştirmenin 
önemi, yeni iş çözümleri yaratmadaki etkileri ve firma stratejilerinin 
geliştirilmesine katkılarıdır. Bulgular ayrıca, yenilikçi IoT çözümlerinin 
uygulanmasının, ilişki pazarlama eylemleri yoluyla uzun ve başarılı 
ilişkiler geliştirme sürecini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 
Tersine, veri güvenliğine ilişkin endişeler iş bölümlerine ve belirsizlik 
duygularını azaltmaya yardımcı olabilecek güven, bağlılık ve güvenilirlik 
gibi ilişki pazarlaması sütunlarına göre değişmektedir. 

Khedkar, 
2018 

'Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) önemini ve Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(CRM) ile kullanımı üzerine yaptığı araştırmada 3 senaryo sunmuştur.  
*Bir müşterinin işitme cihazı bataryaları arızalı ve önümüzdeki birkaç 
gün içinde değiştirilmesi gerekiyor. Bir müşteri hizmetleri temsilcisi 
olarak, müşteriyi proaktif olarak bilgilendirir ve cihazınızın pilinin bazı 
sorunları olduğunu ve onu en kısa zamanda değiştirmesi gerektiğini 
güncellersiniz. Bir müşterinin pili değiştirmesine yardımcı olacak ve 
ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır. 
*Bir müşterinin işitme cihazı aracı garanti süresi içindedir ve düzgün 
çalışmıyor. Birdenbire bir gün, müşteri hizmetleri temsilcisinden, 
cihazınızı değiştirmekte olduğumuzdan bir çağrı alırsınız, çünkü doğru 
şekilde çalışmadığından ve garanti süresi içinde olduğundan. 
*Müşteri bir sebepten dolayı bir cihazın bazı yeni yerleşik özelliklerini 
kullanmamaktadır. Böyle bir durumda, servis temsilcisi müşteriyi arar ve 
bir seans veya eğitim ister, böylece bu yeni özellikler hakkında bilgi 
sahibi olur ve müşteri kullanmaya başlayabilir. 
Tüm bu senaryolarda, servis temsilcileri tüm bu konular hakkında nasıl 
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bilgi sahibi olacak? Bunun nedeni, bir işitme cihazı cihazına yerleştirilen 
bir sensörün, merkezi bir uygulamaya, batarya veya cihazla ilgili bazı 
sorunların olduğu ve değiştirilmesi gerektiğine dair bir bildirim 
göndermesi veya ürünün belirli özelliklerinin bulunmadığına dair bazı 
bilgilendirici bilgileri tetiklemesidir ve tek seferlik kullanılır. Bu bildirim 
CRM uygulaması ile entegre olacak ve bir servis davası müşteriye karşı 
otomatik olarak kaydedilecektir. Oluşturulan bu durum otomatik olarak 
bir servis temsilcisine atanacak, sorunu güncellemek için müşteriyi 
arayacak veya başka hizmetler isteyecektir. Bu şekilde müşteri, ürün 
şirketi'nin önleyici bir önlem almasından ve herhangi bir sorunla 
karşılaşmadan derhal hizmet vermekten mutluluk duyacaktır. 
Müşterinin hizmetlerimiz, ürünlerimiz üzerindeki güvenini kazanmasına 
ve memnuniyet seviyesini arttırmasına yardımcı olacaktır. Bunun 
dışında CRM'li IoT, satış ve pazarlama fonksiyonlarına çeşitli şekillerde 
yardımcı olacaktır. IoT tarafından üretilen gerçek zamanlı veriler, 
ürünün kullanımını, müşterinin satın alma modelini, çapraz satış ve satış 
fırsatlarını, ible esnek fiyatlandırmaya karar verme vb. doğru 
müşterilerle birlikte koşmanız gerekir. Pazar araştırması açısından 
maliyeti azaltmalarına yardımcı olacaktır. Bu veriler ayrıca, artık 
ürünlerimizi kullanmama kenarındaki müşterileri tanımlamak için 
pazarlama işlevine yardımcı olabilir. Bu tür müşteriler için, ayrı 
kampanyalar düzenleyebilir ya da fuarlar ve ürün lansman programları 
için davet edebilir ve onları tutmaya çalışabiliriz. 

Yerpude & 
Singhal, 
2018 

Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) Müşteri İlişkileri Yönetimi süreci 
üzerindeki etkisini incelemek ve müşteri memnuniyeti ve müşteri tutma 
açısından faydalarını değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada CRM 
ve IoT yapılarının incelendiği kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır 
Dijital etkinleştiricilerin bileşenleri ile birlikte IoT ve CRM sistemi 
hakkında çeşitli ön bilgiler değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili içeriği 
toplamak için araştırma makaleleri, dergiler, internet siteleri, 
istatistiksel veri siteleri ve kitaplardan yapılan referanslar kullanılmıştır. 
IoT kökenli gerçek zamanlı verilerin CRM üzerinde olası bir etkisinin 
olduğu tüm ilgili senaryoların incelenmesi yapılmıştır. Nesnelerin 
İnterneti'nin (IoT) Müşteri İlişkileri Yönetimi süreci üzerindeki etkisini 
incelemek ve müşteri memnuniyeti ve müşteri tutma açısından 
faydalarını değerlendiğildiği çalışmada Müşteri talepleri sürekli olarak 
gelişmektedir ve tüm organizasyonların değişime ayak uydurması ve 
buna ayak uydurması çok önemlidir. Kurumların değişen pazar 
senaryolarına müşteri odaklı ve çevik olması gerekir. Bulguları 
doğrulamak için mobil internetten masaüstü ya da masaüstü internet 
eğilimlerinin değerlendirilmesi de yapılmıştır. Uygulama: IoT 
ortamından çıkan gerçek zamanlı verilerin kullanımı, İnternet üzerinden 
iletilen ve CRM sistemi tarafından tüketilen verilerle gerçeğe 
dönüşmüştür. Kuruluşların sağlıklı ve sürdürülebilir kar içerisinde 
çalışmasına yardımcı olan müşteri ilişkileri işlevi üzerindeki kontrolü 
geliştirir. 

Decker & 
Stummer 
2017 

Nesnelerin İnterneti Çağında Tüketici Ürünleri Pazarlama Yönetimi 
çalışmasında; müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yaşam döngüsü yönetimi 
ve iş modeli geliştirmeye odaklanmakta ve bu alanlardaki IoT 
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ürünlerinin gelişmiş yeteneklerinin etkilerini tartışılmıştır. Teori ve 
pratikteki güncel gelişmelerin kapsamlı bir analizi ile, on araştırma 
önerisini sistematik olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, bu makalenin 
asıl katkısı, tüketici ürünleri için seçilen pazarlama yönetimi 
alanlarındaki potansiyel paradigma değişikliklerinin tanımlanması ve 
tartışılmasında ve IoT dönemine yönelik pazarlama teorisinin 
ilerletilmesine yönelik araştırma önerilerinin geliştirilmesi ve 
motivasyonunda yatmaktadır. Araştırma Önerisi 1: IoT ürünleri ile 
müşteri temas noktaları potansiyel olarak müşteri temas hatları haline 
gelir. Araştırma Önerisi 2: IoT ürünleri ile CRM sistemlerinin zorluğu veri 
toplamadan veri işlemeye geçmektedir. Araştırma Önerisi 3: IoT 
ürünlerinin, CRM teorisi için stratejik müşteri davranışının ilgisini 
artırması muhtemeldir. Araştırma Önerisi 4: IoT ürünleri, fiyat 
ayrımcılığı stratejilerinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Araştırma 
Önerisi 5: IoT ürünleri yeni tür müşteri değiştirme maliyetleri 
yaratacaktır. Araştırma Önerisi 6: IoT ürünleri ile CRM modelleri için 
yeni şirket performans göstergeleri mevcut hale gelmiştir. Araştırma 
Önerisi 7: IoT ürünleri ürün üretimi olmadan gelebilir. Araştırma Önerisi 
8: PLC modellerinde IoT ürünlerinin aşamalı olarak benimsenmesi 
düşünülmelidir. Araştırma Önerisi 9: Nesnelerin İnterneti, İnternet 
tabanlı iş modellerinin fiziksel ürünlerle uygulanmasını kolaylaştırır. 
Araştırma Önerisi 10: IoT ürünleri üçüncü şahıslarla ortak değer 
yaratmayı kolaylaştırır. 

Tablo 2. incelendiğinde IOT ve CRM ilişkisi üzerine literatür taramasına yer 
verilmiştir. 

Günümüz şirketlerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratabilmesi için 
literatürde incelenen çalışmalar geliştirilerek IOT ile e-CRM’in birlikte ele alınması 
ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmada, teorik çerçevesinin yanısıra otomobil 
sektörüne yönelik öneriler Şekil 3’de sunulmaktadır. Ayrıca hangi stratejilerin 
sürdürülebilir şirketler için önemli olduğu özetlenmiştir. 
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Şekil 3. Nesnelerin İnternetinin E-CRM üzerindeki Rolü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sonuç 

Nesnelerin interneti büyük bir paradigma değişikliğini temsil etmektedir. Şüphesiz 
veri toplama sistemlerinin geleceğidir ve e-CRM bu teknolojiye dayanan bir 
alandır. Müşterilerine yatırım yapmak isteyen herhangi bir işletme, bu yükselen 
trendi e-CRM sistemlerine dahil etmelidir. Akıllı cihazların kullanımındaki artışla 
birlikte, müşterilerden gelen veri akışı da artmakta ve bilgi kaynakları süreklilik 
kazanmaktadır. Günümüz şirketleri için en sürdürülebilir rekabet aracı olan e-CRM 
uygulamalarına yapılması gereken en akıllı değişim eğilimini IoT ile birleştirerek 
kendi avantajları için kullanmak olacaktır. IoT analitik yetenekleri, yapay zeka ve 
makine öğrenimindeki son gelişmelerden faydalanacağından önümüzdeki yıllarda 
yaygın olarak kabul edilecek ve pek çok sektörde uygulanacaktır. Bu çalışma 

Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nesnelerin İnterneti (IOT) 

Nesnelerin İnternetinin Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi Üzerindeki Rolü 

 IoT ürünü otomobilin hangi özelliklerinin en sık kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı tespit edilerek, yeni ürün 
tasarımını destekleyebilir. 

 IoT ürünü otomobilin hangi özelliklerinin kullanılmadığı tespit edilerek müşteri hizmetleri aracılığıyla 
bilgilendirilebilir. 

 IoT ürünü otomobili satmak yerine onu ücretsiz vererek sadece kullandığı saat başı ödeme yapmasına 
imkan tanıyabilir. Kullanım miktarını ise akıllı sensörler ve sağlam bir IoT alt yapısı üzerinden 
ölçümleyebilerek kullanıma dayalı, dinamik fiyatlandırma uygulanabilir. 

 IoT ürünü otomobilden sürüş hızları, frenleme davranışları ve gece sürüşü dahil olmak üzere sürüş 
stilleri hakkındaki verileri dikkate alınarak gerçek zamanlı sigorta primleri uygulanabilir. 

 IoT ürünü otomobil için belirsiz açıklığa sahip açık ortamlarda otomatik kontroller ile çarpışmalardan 
kaçınma sistemleri ve otomatik frenleme uygulanabilir.  

 IoT ürünü otomobilden gerçek zamanlı olarak, araç bilgileri ve konum belirleme bilgileri ile geçmiş 
verileriyle karşılaştırılarak arıza analizi yapabilir ve tahmin edebilir. Otomatik olarak bir "parça" siparişi 
oluşturarak teknik destek verebilir. Aracın coğrafi konumuna göre en yakın lokasyon için servis planlama 
seçenekleri gönderebilir. 

 IoT ürünü otomobil kullanım bilgileri müşteriye tavsiye için üretici tarafından sağlanan bir akıllı telefon 
uygulamasına iletilebilir. 

 IoT ürünü otomobilin uzaktan kontrol etmek için araç kurulmasına teşvik edilebilir. 
 IoT ürünü otomobil üzerinden davranış bölümlendirme ve müşteri tercihleri hakkında veri toplama, 

şirkete iletme sağlanabilir. 
 IoT ürünü otomobil için müşteri yolculuğu gerçek zamanlı izlenerek olası müşteri şikayetlerini önceden 

tahmin edebilir. 
 IoT ürünü otomobil için müşteri geçmişine göre kişiye özel indirim, kampanya sunulabilir.  

 

 Toplam maliyeti düşürme 
 Satışları artırma 

 Müşteri elde tutma 
 Kaybedilen müşterileri kazanma 

 Müşteri sadakati 
 Müşteri güveni 

Öneriler 

Stratejiler 

Sürdürülebilir Şirketler 
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IoT’un teknik yönüyle pazarlama yönünü birleştirerek sunduğu önerilerle hem 
literatüre hem de sektöre ışık tutacaktır. 
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