Sosyal medya
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Günümüzde Türkiye’de faaliyet gösteren
bankaların sosyal medya etkinlikleri, Facebook
ve Twitter hesabı oluşturup; reklam ya da
tanıtım yoluyla takipçi sayılarını artırmanın,
rakiplerinin sayfalarını takip etmenin ötesine
geçememektedir. Bunun sonucu olarak,
bankaların sosyal medya uygulamalarına
yönelik kesin yargılara henüz net bir şekilde
varılmamış olması müşterilere yansımakta
ve müşteriler de bankaların sosyal medya
üzerinden kendilerine ek bir değer sağlayıp
sağlamadığını sorgulamaktadırlar.
Peki, tüm bu sosyal medya anlayışının ötesinde,
rekabetin giderek arttığı, müşteri bağlılığını
artırmanın giderek zorlaştığı, bankacılıktaki
negatif algının sürekli iyileştirilmeye çalışıldığı,
alternatif ürün ve hizmet gamının sürekli
geliştiği bankacılık sektöründe sosyal medyanın
bankaya ve bankacılığa kattığı değer nasıl
artırılabilir? Bankalar, sosyal medyadaki
varlıklarını, sayfalarının beğenilmesi ve takip
edilmesinden ziyade katma değer sağlayan bir
platforma dönüştürdüklerinde ulaşabilecekleri
noktayı öngörebilirler mi? Ve bu noktaya nasıl
ulaşabileceklerini biliyorlar mı?
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Sosyal medyanın tanımı varoluşundan
bu yana değişmiştir.		
Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte pasif olan internet kullanıcılarının çok daha aktif
rol almaya başladığı görülmektedir. Yakın geçmişte sosyal medya; bilgi edinme, araştırma yapma,
eğlenme ve gündemi takip etme gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği; kullanıcıların katılımına sınırlı
olanak tanıyan bir platformdu. Ancak geçtiğimiz 10 yıl içerisinde sosyal medya geçici bir heves
olmak yerine, kendisini sürekli geliştiren ve derinleştiren, katılımcı bir iletişim platformu olarak
gelişmiştir.
Kullanıcıların sosyal ağ platformları, bloglar ve sözlükler gibi medya araçlarında paydaş olarak yer
almaya başlaması ile birlikte; sosyal medya yeni bir alternatif bilgi, ürün ve hizmet dağıtım kanalı
olmaya başlamıştır. Özellikle günümüzde kullanılan Twitter, Facebook, Instagram vb. sosyal medya
araçları, kullanıcılara yorum yapma, öneriler sunma, kurum sayfalarını kendi ağlarındaki kişilere
önerme, markalara, gruplara ve ürünlere ait sayfaları beğenme, online ortamda aktivite düzenleme
gibi çeşitli alanlarda hizmet sağlamaktadır.
Teknolojik gelişmeler ile birlikte kullanıcıların vakitlerinin çoğunu internette geçirmesi sonucunda
kurumlar, müşteri ve kullanıcı ilişkileri yönetimi, pazarlama ve satış aktivitelerini yeni bir kanal
olarak sosyal medya platformlarına taşımaya başlamıştır. Kişi ve kurumların sosyal medya ile
olan ilişkilerinin derinleşmesiyle; eğitim kurumları, perakende şirketleri, holdingler, girişimciler ve
bankalar sosyal iletişim platformlarında yerlerini almaya hızla devam etmektedir. Türkiye’nin genç
nüfusunun yoğunluğu, yeniliklerin aktif olarak takip edilmesi ve teknoloji adaptasyonunun oldukça
hızlı sağlanması; sosyal medyanın çeşitli sektörler tarafından hızlı ve etkin bir şekilde kullanılmasını
sağlamaktadır.
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Sosyal medya kullanımında Türkiye önde
gelen ülkeler arasında yer almaktadır.
Yapılan bir araştırmaya göre 2013 yılında Türkiye’nin; Facebook kullanımında Dünya’da 6., Twitter
kullanımında 11., Youtube kullanımında 14., Pinterest kullanımında ise 20. sırada olması Türkiye’de
kullanıcıların sosyal medyayı ne kadar önemsediğini göstermektedir. Euromonitor tarafından
yayımlanan Technology, Communications and Media in Turkey raporuna göre Facebook, 2012
yılında Türkiye’de en çok ziyaret edilen interneti sitesi olmuştur. Sıralamada Facebook’un ardından;
Google, Youtube ve Twitter gelmektedir. Türkiye’deki yaklaşık 29 milyon Facebook kullanıcısının
%80’inin kullandığı banka, mezun olduğu okul, beğendiği markalar, kullandığı mobil operatörü ve
hayatlarına entegre olmuş olan pek çok sayfayı takip etme eğiliminde olduğu görülmektedir.
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Sosyal medya platformları kurumlara
müşterisini tanıma olanağı sunmaktadır.
Sosyal medya platformlarının kurumlar tarafından aktif bir şekilde kullanılması, yeni müşteri kazanma
ve müşteriyi elde tutma çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen anketlerin düzenlenmesi ve saha
ziyareti gibi klasik yöntemlere ek olarak alternatif yöntemler sunmaktadır. Sosyal medya analizlerine
göre yaklaşık 1 milyon kurum, kendi Facebook hesaplarını oluşturarak, kendi sayfalarını beğenen
ve hesaplarını takip eden kullanıcıların diğer ilgi alanları, ihtiyaçları, günlük aktiviteleri ve eğitim
durumları gibi pek çok bilgiye ve bu bilgileri analiz etme imkânına ulaşabilmektedir. Elde edilen
veriler ile müşterilerin satın alma eğilimleri, ilgi alanları ve davranışları dikkate alınarak kitleler bazında
özelleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunulmaktadır.
Müşteri analizi hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren kurumlar için yol gösterici bir rol
oynamaktadır. Bankacılık da, müşteri analizleri yardımı ile iş stratejisine yön verilen sektörler arasında
yer almaktadır. Müşteri analizleri doğrultusunda, sunulan yeni uygulamalar diğer sektörlerde olduğu
gibi bankacılığı da daha kullanışlı ve pratik bir hale getirmektedir. Buna bağlı olarak müşteri deneyimi
ve müşteri memnuniyeti de daha ileri bir seviyeye taşınmaktadır.
Bir araştırma şirketinin analizine göre, 2013 Temmuz ayı itibariyle Türkiye’deki bankaların
toplam Facebook hayran sayısı yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmıştır. Ulaşılan bu devasa rakamlara
rağmen bankaların halen sosyal medya araçlarını bir kâr yaratma merkezi haline getiremediği
gözlenmektedir.

Global bankaların sosyal medya araçlarını
bir kâr yaratma merkezi haline getirmeye
başladığı görülüyor.
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Sosyal medya üzerinden yapılan müşteri
analizleri doğru kullanıldığında bankalara
pazarı tanıma, müşteri ihtiyaçlarına özel ürün
sunma ve müşteri ilişkilerini güçlendirme
fırsatı vermektedir.
Sosyal medya aracılığı ile müşterilerin istekleri, davranışları ve ilgi alanlarının analiz edilmesi ile
hedefe yönelik ürün ve hizmetler sunulabilmekte ve bu sunulan hizmetlerin müşteriler tarafından
nasıl konumlandırıldığı hızlı ve net bir şekilde geri bildirim olarak elde edilebilmektedir.
Sosyal medya analizini uygulamak isteyen bankaların müşteri verilerini ne şekilde kullanacağı
hakkında bir yol haritası çizmeleri maksimum faydaya en doğru şekilde yönelmelerini sağlamaktadır.
Müşteri verileri analizi gerçekleştirilirken, müşteri davranışlarına göre segmentasyon yapılarak müşteri
ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerin o müşterilere öneri olarak sunulması fark yaratan bir unsur
olarak göze çarpmaktadır. Bankaların müşteri verilerini doğru analiz ederek doğru segmentasyonu
uygulayabilmeleri ancak bu yönde kurgulanmış teknolojik bir altyapıya sahip olmaları ile
mümkündür. Bu verilerin, strateji ile ilişkilendirilerek öneriler sunulması, katma değer yaratacak ürün
ve hizmetlerin geliştirilmesi, bunların pazarlanabilmesinin yanı sıra etkin müşteri ilişkileri yönetimine
de yardımcı olmaktadır.
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Sosyal medya; bankacılıkta ürünlerin
pazarlanması, yeni ürün ve hizmet
oluşturulması, iyileştirme alanlarının tespiti ve
çözüm geliştirilmesi alanlarında etkin bir araçtır.
Günümüzde birçok global banka sosyal medya platformlarını mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşarak müşteri ilişkileri
yönetimi, pazarlama ile yeni ürün geliştirme ve kriz yönetimi aktivitelerinde etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır.
Pazarlama
Günümüzde bankalar da çeşitli kurumlar gibi sosyal medya üzerinden ürünlerin ve hizmetlerin pazarlamasını yapmaktadır.
Lansmanı yapılan yeni ürünler, kredi ve mevduat faiz oranları, yatırım araçları, hisse değerleri, kredi kartları, müşteriye özel
hizmetler vb. sosyal medyada yerini almaktadır. Bu şekilde kullanıcılar eş zamanlı olarak hem reklam kampanyalarından
haberdar olmakta; hem de diğer kullanıcılar ile düşüncelerini paylaşmaktadır. Kullanıcıların %90’ı diğer kullanıcıların
tavsiyelerine göre hareket ederken, kullanıcıların sadece %14’ü izlediği reklamlar aracılığı ile ürün ve hizmetleri tanıyıp, satın
almaya yönelmektedir. Twitter kullanıcılarının %53’ü aldıkları ürün ve hizmeti takipçilerine tavsiye etmektedir.
Müşteri Şikâyetlerini Giderme
Sosyal medya platformları; müşteriler ile ilişki kurmak ve var olan iletişimi korumak için kullanılan en etkin ve tercih edilen
yöntemlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu platformlar müşteriler tarafından da şeffaf, güvenilir bir eleştiri
ortamı olarak görülmektedir.
Günümüzde bankaların bir kısmı müşterilere ürün satmaktan ziyade, onların güvenini sağlayarak ilişki kurup, kitlelerin
ortak noktalarından yararlanarak, bu ortak noktalara yönelik öneriler ve hizmetler sunabilmektedir. Örneğin; internet
forumlarının; global pazarda birkaç banka tarafından müşterileri daha yakından tanımak için kullanan bir yöntem haline geldiği
görülmektedir.
Amerikan Bankası Wells Fargo, kendi bloğunu oluşturarak, öğrencilerin, arkadaşların, sanat meraklılarının ve pek çok ortak
noktası bulunan grupların blogda fikirleri, soru ve önerileri ile yer almalarına fırsat sunmakta ve bu önerileri dikkate alıp
değerlendirerek yeni fikir ve stratejiler belirlemektedir.

Yine benzer bir şekilde, İngiliz Bankası Barclays de yeni girişimi olan “Sizin bankanız” ile kendi internet sitesinde müşterilerine
ürün fikirleri, deneyimleri ve ihtiyaçlarını paylaşabileceği bir ortam sağlamaktadır.
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Müşteri Şikâyetlerini Giderme
Bankaların müşteri şikâyetlerinin en yoğun olduğu sektörlerden biri olduğu görülmektedir. Çağrı
merkezleri uzun zamandır müşteri ilişkileri, pazarlama, problem çözme aktivitelerinin yürütüldüğü
ve müşteri şikâyetlerinin iletildiği birim olmakla birlikte, artık sosyal medya kullanılarak, Facebook ve
Twitter sayfalarında da müşteri şikâyet ve önerileri dikkate alınmaktadır.
Bu kapsamda, Alman Bankası Deutsche Bank’ın; Twitter ve Facebook üzerinden müşteri şikâyetlerini
giderdiği görülmektedir. Sosyal platformlar müşteri adı, numarası ve diğer bilgileri paylaşmak adına
güvenli bulunmadığından, banka tarafından gönderilen güvenli PIN kodu ile müşteriler ile iletişime
geçilmekte ve e-mailler sorunların çözülmesinin ardından hemen silinmektedir.

Müşteri
İlişkileri

İhtiyaçları Tespit
Etme
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Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme
Sosyal medya uygulamaları sistematik ve akılcı kullanıldığında
bankalar ve kullanıcılar için her adımda değer yaratan bir zincire
dönüşebilmektedir. Sektöre kazandırılacak ürün ve/veya hizmetin
tasarlanması ve ardından yaşam döngüsünün potansiyelinin
izlenebilirliği açısından sosyal medya baştan sona değer katan
bir platform olma özelliğine sahiptir. Ürün ve hizmet geliştirme
döngüsünde öncelikli olarak sosyal medya aracılığı ile müşteri
ilişkileri sağlanarak, müşteriyi tanıma ve ihtiyaçlarını belirleme
ve bu doğrultuda iyileştirme alanlarının sonucunda ürün/hizmet
tasarımları gerçekleştirilmekte ve yeni ürün tasarımlarının ardından
müşteri ilişkilerinin devamlılığı sağlanarak müşterinin tepkisi
değerlendirilmektedir.
Yeni Zelanda Bankası Westpac müşterilerine maddi varlıkları ve
planları hakkında sorular sormasını sağlayan bir araç tasarlayarak,
müşterilerinin finansal gereksinimlerini belirlemesine olanak
sağlamakta ve bu gereksinimlere özel fırsatlar sunmaktadır.

Ürün Lansmanı ve Ürün Değerlendirmesi
Sosyal medya platformunda yeni ürün ve hizmetlerin lansmanı, müşteriye gösterilen yakınlık ve
şeffaflık sayesinde ürünün kabul edilmesinde etkin rol oynamaktadır. Lansman sonrasında ise, sosyal
medya platformunda müşteri deneyimlerinin izleme sürecinde sosyal medya araçları üzerinden
yapılan yorumlar ve eleştiriler, bankaların, ihtiyaçları daha iyi ve hızlı bir şekilde tespit etmesini
sağlamakta ve iyileştirme alanlarına yönelme konusunda ipuçları vermektedir.
Dünya genelindeki örneklere bakıldığında; birçok bankanın sayfalarında tasarladıkları ürünleri
sundukları ve kullanıcıların ürün ile ilgili görüşlerini aldıkları görülmektedir. Örneğin; Citibank,
Facebook sayfasında takipçileri için bir anket yayınlamış ve takipçilerinin bankacılık işlemlerini sosyal
medyaya taşımak konusundaki fikirlerini almıştır. Citibank, bu şekilde müşterilerinin mobil ve dijital
bankacılık uygulamalarına karşı oluşan algılarını ölçmüş ve “önerilerini” değerlendirme imkanına
sahip olmuştur.
Marka ve Kriz Yönetimi
Bankaların sayısındaki artışın yanı sıra küreselleşmenin de etkisiyle finans sektöründe farklılaşmanın,
hatta var olan değerleri korumanın giderek güçleştiği görülmektedir.
Marka algısının güçlenmesinde, kişiye özel tasarlanmış müşteri deneyimi ve farklılaşmış kurum
kimliği en önemli iki etken olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda dijital dünya, marka algısını
güçlendirmede büyük bir fırsat haline gelmektedir. Müşteri verilerinin akılcı analizi ile ortaya ilginç
müşteri deneyimi trendleri çıkabilmekte ve marka algısı güçlendirebilmektedir. Sosyal medya
platformları bir yandan müşteri şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesini sağlarken, bir yandan da
itibar ve kriz yönetimi için erken önlem alınmasına olanak sunmaktadır.
İş Birlikleri
Sosyal medyaya yeni adım atan ya da sosyal medya konusunda temkinli davranan bankalar için
sosyal medya platformlarında hâkimiyeti olan kurumlar ile yapılacak iş birlikleri ciddi fırsatlar
doğurabilmektedir. Örneğin; dijital para yönetimi sağlayan Google Wallet ile Citi Card arasındaki
işbirliği ile herhangi iki kart ile yapılan alışverişler gün sonunda aynı chip parayı toplamakta ve aynı
nakit akışını göstermektedir. Google Wallet ve Citi kart sahipleri her iki kartı da aynı işlevsellikte
kullanabilmektedir.
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Sosyal Medya platformunda ortaya çıkan yeni
bankacılık uygulamaları, bankacılık
sektöründe, ürün, hizmet ve müşteri tabanının
genişlemesine olanak sağlamaktadır.
Mevcut bankacılık ürünlerinin yanı sıra değişen bankacılık algısına paralel olarak yeni ürünlerin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde sosyal medyanın sunduğu eşsiz imkânlar, yaratıcı
fikirler ve kullanım kolaylığı bankalara daha güçlü müşteri ilişkileri sağlamaktadır. Yeni bankacılık
uygulamaları; artık müşterilerinin online platformları şube olarak kullanması, para biriktirmesi,
birbirlerinin ihtiyaçlarından haberdar olması, kendi kişisel hedeflerini gerçekleştirmesi ve müşteri
davranışına göre ürün ve hizmet oluşturulması gibi pek çok yenilik ile karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal medya platformlarına ek olarak mobil banka uygulamaları da, şubelerdeki yoğunluğu
azaltmak ve müşteri şikâyetlerini değerlendirmek için tercih edilen bir başka platform olarak yer
almaktadır. Bankalar, uygulamalara olan talebi artırmak için uygulamaların eğlence içermesine ve
kolay kullanılır olmasına dikkat etmektedir.
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Sosyal medyanın sunduğu alternatif
bankacılık uygulamalarının inovasyonu için
sosyal analitik araçlardan faydalanılması
önem kazanmaktadır.
Sosyal Ağ Satışları
Sosyal analitik araçlarının kullanımıyla gerçekleştirilen müşteri veri analizleri sonucunda belirlenen
hedef müşteri gruplarına yönelik olarak yapılan reklam ve kampanyalar, sunulan ürün ve hizmetler
sayesinde, müşteriler sadece kendilerini ilgilendiren promosyonlar, indirimler ve gelişmelerden
haberdar olmaktadırlar. Bankalar müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak onlar için en uygun
ürün ve hizmet teklifini sunmaktadır. Örneğin; Kanadalı araç dağıtım firması Autotrader, oluşturduğu
bir Facebook uygulaması ile kullanıcıların Facebook profillerinden yararlanarak, satın almayı
planladıkları otomobil seçeneklerini her kullanıcı için 3-4 seçeneğe kadar indirebilmektedir.
Sosyal Ödemeler
Sosyal ödemeler, kullanıcıların birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap vermesine yönelik bir uygulama olarak
karşımıza çıkmaktadır Kişilerin nakde ihtiyacı olduğunda, düğün/doğum günü gibi özel günlerinde,
kişiye nakit sağlanması amacıyla yakın çevresi tarafından sosyal medya aracılığı ile kaynak
sağlayabilmektedir. Bu şekilde kişiye para aktarımı Facebook ve Twitter üzerinde oluşturulmuş
hesaplar yardımı ile yapılabilmektedir.
Avusturalyalı banka Commonwealth Bank de Kaching uygulaması ile banka bilgilerinin
paylaşılmasına gerek kalmadan, mobil telefon numarası veya e-mail adresi yoluyla sosyal ödeme
imkânı sunmaktadır.

Malezya bankası CIMB ise oluşturduğu OctoPay uygulaması ile Facebook üzerinden amaca
özel fon oluşturma ve para transferi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Coinbox (para kutusu) adı
verilen uygulama ile doğum günü partisi gibi organizasyonlar için Facebook üzerinden ortak fon
oluşturabilmektedir.
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Dijital Para Yönetimi
Günümüzde dijital para yönetimi; kişinin kendi bütçesini yönetmesini sağlamasının ötesinde sosyal
medyadaki para yönetimi araçları ile kişinin kendisine sunduğu fırsat ve ödüllere odaklanmaktadır.
Para yönetimi günlük hayatta kişiler için oldukça stresli ve zaman zaman moral bozucu bir hal
alırken, dijital para yönetimi sayesinde kullanıcılar eğlenceli uygulamalar ile ödüller kazanıp ve
fırsatlar yakalayabilmektedir. Bu şekilde arzu ettikleri tatile gidebilmekte ve bir yandan da para
biriktirebilmektedir. Örneğin; dijital para yönetimi uygulayıcısı Meniga; kullanıcıların kendilerine para
birikimi konusunda hedefler belirlemelerini isteyip, bu hedefe ne kadar yaklaştıklarını göstermektedir.
Kullanıcılar satın almak istedikleri ürünleri ve fiyatlarını bu uygulamaya sorgulatarak hedeflerini
gerçekleştirmeye ne denli yakın olduklarını takip edebilmektedir.
Facebook Bankacılığı
Şubede yapılabilen işlemlerin Facebook hesabı üzerinden de gerçekleştirilebilmesi ile banka hesabı,
kredi kartı harcamaları, nakit akışı takibi, para yollama/alma ve kredi başvurusu gibi işlemler
kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut durumda Facebook şubesi uygulaması
sadece bazı bankalar tarafından geliştirilmiş olsa da; yakın zamanda, kredi kartı ve fatura ödemesi,
döviz işlemleri, kredi ödemeleri gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olacağı görülmektedir.
Örneğin; Polonyalı banka Alior Sync, bankacılık işlemlerini tek kullanımlık şifre gönderimi ile güvenlik
altına alarak gerçekleştirmektedir.
Kitle Kaynakları
Bankalar ürün ve hizmet geliştirmek adına, müşteri ve müşteri adayı olan kitlelerin fikirlerinden
sosyal medya platformları yoluyla yararlanabilmektedir. Sosyal medyada lansmanı planlanan ürün/
hizmetin tanıtımının yapılması ile müşterilerin eleştirileri izlenebilmekte ve bu doğrultuda bankalar
yeni ürün ve hizmet stratejisine yön verebilmektedir. Örneğin; Avusturalyalı banka Commonwealth
online bankacılık modernizasyonu ve dijital para yönetimi üzerine e-mail kampanyası başlatıp,
müşterilerinin yorumlarını alarak iş geliştirmesini bu eleştiriler doğrultusunda gerçekleştirmiştir.
Ayrıca, oluşturduğu Idea Bank (fikir bankası) portalı ile de kullanıcıların ürün ve hizmetler hakkındaki
önerilerini alıp, oylama ve tartışmaya sunmaktadır.
Karşılaştırma
Kimi bankaların sunduğu karşılaştırma uygulamaları sayesinde, kullanıcılar kendilerini içinde yer
aldıkları toplulukta konumlandırabilmektedir. Kullanıcılar kendi harcamalarını rahatça gözden
geçirip, nakit akışındaki ana kalemleri takip edebilmektedir. Örneğin, Avusturalyalı banka U Bank bu
konudaki en iyi uygulamalardan birisini hayata geçirmiştir. Banka, internet sitesinin sunduğu “people
like u” aracı ile kullanıcılara ülke içerisinde kendisi ile aynı yaşam kriterlerine sahip, kişi sayısına
ulaşabilme imkânı sunmaktadır. Bu doğrultuda müşterisinin ülkenin hangi kesimine ait olduğunu
tespit edebilmektedir.
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Deloitte olarak sosyal medyada fark yaratacak
bir stratejinin oluşturulması için, etkin veri
analizleri ile yeni uygulamaların
oluşturulmasını destekliyoruz.
Deloitte tarafından tasarlanan Sosyal Medya Analitik Aracı© (Deloitte Social Analytics Tool),
ile öncelikle rakiplerini analiz edip, rakibin ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olup, sosyal
medya aracılığı ile edindiği müşteri görüşlerini ve beklentilerini de dikkate alarak ürün ve hizmet
geliştirilebilmektedir. Stratejilerinin hayata geçirilebilmesi için gereken mevzuat, uyum ve teknolojik
gereksinimlerin sağlanması sonucunda yeni fırsatlar yaratılabilmektedir.
Sosyal medya kullanım eğiliminin ve platformlardaki katılımcı sayılarının artması ile birlikte kullanıcı
verilerinin toplanması ve analiz edilmesi giderek daha elverişli hale gelmeye başlamıştır. Müşteri
veri analizleri, bankalara; ilgi duyulan ürün ve hizmetleri, takip edilen kampanyaları, kullanıcıların
birbirinden etkilendikleri durumları anlamalarını ve bu sayede doğru yerde, doğru zamanda en etkin
ürün ve hizmet teklifi ile yer almalarını sağlamaktadır.
Deloitte tarafından tasarlanan ve birçok kuruma uygulanan Sosyal Medya Analitik Aracı© (Deloitte
Social Analytics Tool) ile bankalar, sosyal medyadaki eğilimleri ve müşteri verilerini analiz ederek;
pazar analizi, yeni ürün ve hizmet tasarımı, satış desteği ve müşteri desteği konularında stratejiler
belirliyebilmekte ve aksiyon planlarını hayata geçirebilmektedir.

İçerik
Sağlayıcılar
& Fikirler

Vaka Analizleri
Hedefler &
Yönler

Öneriler/
Uygulama
Yol Haritası

Organizasyonel Hazırlık
Değerlendirmesi

Sosyal Medya Görünümü
Algılar
&Seziler

Social

Sosyal
Medya
Media
Analysis
Analitiği
Playbook

Rakip
Analizi

Sektör
En İyi
Uygulamaları

Teknoloji
ve Kişisel
Yetkinlikler
İç & Uyum
Riski

Rakip Analizi
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Yeni Ürün ve
Hizmet Tasarımı

Pazar Analizi

Satış Desteği

Müşteri Desteği

Rekabet Dinamiklerinin Anlaşılması

Yeni Ürün Geliştirmek için
Fikir Oluşturulması

Değer Katan Satış Fikirlerine
Ulaşmak için Fırsatların
Belirlenmesi

Aktif Müşterilerin Yönetilmesi

Mevcut ve Beklenen Taleplerin
Tahmin Edilmesi

Mevcut Ürün Gelişimi için
Geri Bildirim Alınması

Rakip Girişimlerinin İzlenmesi
ve Azaltılması

Şikâyetlerin Belirlenmesi ve
Karşılanması

Marka Gücünün ve İtibarın
İzlenmesi

Müşteri Problemlerinin
Çözümlenmesi

Müşteri Gruplarının Belirlenmesi ve
Değer Ölçümü

Başarıların Artırılması

Pazar Girişimlerinin Artırılması

Sosyal Medya Analitik Aracı, kullanıcılarına sosyal medya ile ilintili kurum hedefleri ve kurum stratejisi
belirlenmesi aşamasında; sağladığı bakış açısı ile yetkinlik kazandırmakta ve yol göstermektedir. Buna
ek olarak sosyal medya platformundaki gelişmelerin ve kurum markasının bu çerçevede yarattığı
izlenimin anlaşılmasına da öncülük etmektedir.
Banka müşterisi genellikle; kullandığı kredi, açtığı mevduat hesabı türü, bankacılık işlemleri
ve tercih ettiği ürünler doğrultusunda bankadaki müşteri segmentlerinden bir tanesine dâhil
olmaktadır. Ancak sosyal medya ile bu müşteri sınıflandırılması; sadece bankacılık aktivitelerine
(mevduat müşterisi, kredi riski yüksek müşteri, bireysel müşteri vb.) dayandırmanın bir adım ilerisine
taşınmaktadır. Müşterisini sosyal medya platformlarını da kullanarak 360 derece değerlendirebilen
bankalar, kişinin öne çıkan ihtiyaçlarını daha kolay tespit edebilmektedir. Böylelikle müşteri veri
analizleri gerçekleştirilerek, müşterinin asıl ihtiyacının bir araç almak mı, okul finansmanı sağlamak
mı olduğunu tespit etmeyi kolaylaştırarak, bu ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetlerin müşteriye en
etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Bankalar, sosyal medya girişimlerinde katma
değer sağlayan yaklaşımlara yönelmelidir.

12

Sosyal Medya Analitiği ile bankalar;

Müşteri
profili analizi

Rakip analizi

Tercih analizi

Network analizi

Coğrafi analiz

gerçekleştirebilmekte ve diğer klasik metotlara göre fark yaratabilmektedir.

Son yıllarda hayatın hemen her alanında kullanılmakta olan sosyal medya platformları ile kullanıcılar,
hem daha aktif ve hem de daha yaratıcı roller almaya başlamaktadır. Sosyal medyanın kişileri
aktifleştirmesi ile birlikte çeşitli sektörlerde hız ve inovasyon artık daha çok ön plana çıkmaktadır.
Müşteriyi ve sektörü daha derinlikli tanımaya yönelik olarak geliştirilen sosyal medya aktiviteleri,
yaratıcı fikirler/uygulamaları da beraberinde getirmektedir. Bankacılık sektörü, sosyal medyadan
gerekli faydayı sağlayıp; rekabeti en iyi şekilde yönetebilmek için, müşteri analizlerinin en doğru
şekilde yapılıp incelenmesine ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde bankaların, kendilerine uygun bir
yaklaşım benimseyip, sosyal medya stratejilerini bu yönde kurgulamaları önemli bir ihtiyaç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bankaların sosyal medya araçları yoluyla maksimum fayda sağlayabilmesi ve
bankaya katma değer yaratması için, Sosyal Medya Analitik çalışmalarına daha çok yatırım yapması
ve bu doğrultuda gerçekleştirilen veri analizleri ve belirlenen stratejiler sonucunda özelleştirilmiş grup
müşterilerine odaklanması ve ürün ve hizmetlerini bu doğrultuda geliştirmesi önem kazanmaktadır.
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