
 1

 
 

IS HAYATI VERI MADENCILIGI ILE ISTATISTIK UYGULAMALARINI  
 

YENIDEN KESFEDIYOR. 
 

Doç. Dr. Sule ÖZMEN 
Marmara Universitesi I.I.B.F.  

Ingilizce Isletme Bölümü 
 

 
GIRIS 

 
Günümüz dünyasinda isletmeler basarili olabilmek için yeni ekonominin ve yeni is 

modellerinin kurallarina uygun hareket etmek durumundadirlar. Bilgisayar ve iletisim 
teknolojilerindeki gelismeler çok daha fazla verinin hizli toplanmasina, depolanmasina, 
islenmesine ve bilgiye dönüstürülüp yeniden istenilen noktalara iletilmesine olanak 
saglamistir. Yeni teknolojilerden önemli ölçüde etkilenen ve dijital  ekonomi olarak da 
adlandirilan bu yeni ekonominin kurallari geregi “bilgi” ve  “zaman” boyutlarinin önemi 
çok daha artmis ve  dolayisiyla isletmelerin karar verme süreçlerinde dogru ve anlamli 
bilgiye dayali hizli karar alma geregi her zamankinden daha fazla ön plana çikmistir. 
 

Bunun için de müsteriler  basta olmak üzere isletme ile ilgili taraflar ve  süreçler 
hakkinda bilgi sahibi olmak, bilgi sahibi olmanin geregi olarak da veri toplamak gerekir. 
Bu amaçla hazirlanan veri ambarlarinda tutulan veriler  çesitli istatistiksel yöntemlerle 
analiz edilerek anlamli, kullanilabilir  ve karar verme sürecinin etkinligini ve verimliligini 
artirici bilgilere dönüstürülür. Müsteriler hakkinda tutulan veriler sadece demografik 
özelliklerle ilgili verilerden ibaret degildir. Müsterinin firmayla yaptigi islemlerle ilgili 
kayitlar tutulmaktadir. Örnegin islem saati, aldigi ürün veya hizmet, bunlarin tutari gibi 
veriler müsteri bazinda veya ürün bazinda veriler tutulmakta ve bu verilerden müsterinin 
satin alma tutum ve davranislari hakkinda bilgiler üretilebilmektedir. Firma için karli bir 
müsteri olup olmadigi ya da ne derece karli bir müsteri oldugu, sadik bir müsteri olup 
olmadigi yönünde bilgiler elde edilebilmekte, bunun sonucunda müsterilerin hangi yasam 
evresinde olduklari tesbit edilip ve ona göre pazarlama stratejileri gelistirilebilmektedir.  
 

Tutulmasi gereken verilerin miktarinin ve çesitliliginin artmasi, analizlerin daha hizli 
yapilmasi geregi ve sonuçta anlamli ve eyleme yönelik bilgiler ortaya çikarilmasi yeni 
ekonominin ve degisen piyasalardaki yogun rekabet ortaminin bir geregidir. Rekabetin 
yogunlasmasi; degisim ve uyum sürecinin gerektirdigi  hizi yakalayabilmenin, müsteri 
odakli olmanin ve verimliligin önemini her zamankinden daha çok arttirmistir. Bunlari 
mümkün kilan ise, yine yeni ekonomide sunulan teknik olanaklardir. Milyonlarca bitlik 
verilerin depolandigi veri ambarlarinin tutuldugu donanimlar ve bunlardan çok hizli bir 
sekilde anlamli bilgiler  elde edebilmek için kullanilabilecek yazilimlar yeni teknolojinin 
sundugu olanaklardir.   
 

VERI MADENCILIGI 
 

Büyük miktarlarda ve oldukça hizli toplanan verilerin çesitli analizler sonucunda 
anlamli bilgilere dönüstürülmesi noktasinda “veri madenciligi” süreci  devreye 
girmektedir. Veri madenciligi tanimlari  incelendiginde, bu tanimlardan ortak olan 



 2

unsurlardan ilki “çok fazla” miktarlarda verinin veri ambarlarinda tutulmasi ikincisi ise bu 
verilerden “anlamli” bilgiler elde edilmesidir.   
 

Veri madenciligi; veri ambarlarindaki tutulan çok çesitli verilere dayanarak  daha 
önce kesfedilmemis bilgileri ortaya çikarmak, bunlari karar vermek ve eylem planini 
gerçeklestirmek için  kullanma sürecidir. (Swift, 2001) Bu noktadaKendi basina bir çözüm 
degil çözüme ulasmak için verilecek karar sürecini destekleyen, problemi çözmek için 
gerekli olan  bilgileri saglamaya yarayan bir araçtir.  
 

Veri madenciligiyle ilgili yazilim ürünleri ve uygulamalarinda görülmektedir ki veri 
madenciligi esasen istatistigin kullanildigi bir tekniktir. Dolayisiyla isletmelerde önemli bir 
kullanim alani bulmasi çok dogaldir. Özellikle çok müsterisi olan firmalar, bankalar 
tarafindan büyük bir hizla benimsenmektedir. Iste bu nedenledir ki isletmeler istatistik 
uygulamalarini özellikle pazarlama amaçlarina yönelik uygulamalarini adeta yeniden 
kesfetmektedirler.  
 
 Veri madenciliginde vurgulanan unsurlar istatistigin tanimi içinde zaten yer 
almaktadir.  Istatistik verilerin toplanmasi, siniflandirilmasi, özetlenmesi, grafik ve 
tablolarla sunulmasi, analiz edilerek ana kütle hakkinda anlamli bilgiler elde edilmesi ve 
yorumlar yapilmasidir. Veri madenciliginde ulasilmak istenen amaç aslinda istatistik 
biliminin amaci ile ayni dogrultudadir. Verilerden bilgiyi kesfetmek. Zaten veri 
madenciliginde kullanilan temel aracin istatistiksel yöntemler oldugu birçok tanimda ve 
uygulamada vurgulanmaktadir. Her ikisinde de temel olan ögeler veri ve bilgidir. Bu 
nedenle birbiriyle oldukça örtüsen konulardir.  
 

Veri madenciligi 1990’larda  ortaya çikan ve dünya da yeni yayginlasan bir kavram. 
Veri madenciligi uygulamalarinda kullanilan ve büyük miktarlarda verilerin tutuldugu veri 
ambari projeleri de benzer sekilde son yillarda önem kazanan projelerdir. Bilisim 
sektöründe veri ambari ve veri madenciligiyle ilgili gerek donanim gerek  yazilim ürünleri 
üstünde çalisan firmalar son yilllarda artis göstermektedir. Bunlarin arasinda 
istatistikçilerin hiç yabanci olmadiklari SPSS firmasi da bulunmaktadir. SPSS veri 
madenciligi uygulamalari için ileri düzey istatistik bilgisi gerektirmeyen, kullaniciya uygun 
arayüzlerle sunulan Clementine, AnswerTree gibi ürünler çikartmistir. 

 
Veri ambarlarinda verileri tutmak ve veri madenciligi uygulamalari kullanmak, 

geleneksel isleri elektronik ortama tasima ve elektronik isletme olmanin da gereklerinden 
ve ileri asamalrindan biridir. Bu asama internet baglantisina sahip olma, elektronik posta 
sahibi olma, web sitesine sahip olarak sanal dünyada var olma, hatta Internet üzerinden 
alim ve satim isleminin gerçeklestirilmekten daha ileri bir asamadir. Tüm bunlari 
gerçeklestirmenin yanisira elektronik isletme olabilmek için satis ve kar artirici amaca 
yönelik uygulamalara yönelmek gerekir. Bu da, ancak müsteri odakli çalismakla, 
müsterilerle ilgili gerekli verileri tutarak anlamli bilgiler elde etmekle dolayisiyla çok 
sayida müsteriyle birebir iliski kuracak teknolojik ve yönetsel altyapinin kurulmasiyla 
mümkün olabilmektedir.   

 
Veri Madenciligi istatistik biliminin teknolojiyle bütünlesmesi sonucu olusturulan bir 

araçtir. Uygulamada istatistigin yeniden kesfedilmesine olanak saglayan hiç kuskusuz yeni 
teknolojilerin sundugu firsatlardir. Teknik olarak eskisinden çok daha fazla miktarlarda 
verilerin toplanmasi, depolanmasi ve hizli bir sekilde islenmesi mümkümdür. Ancak veri 
madenciliginde unutulmamasi gereken önemli kavramlardan biri bunun paket programdan 
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ibaret olmadigidir. Her ne kadar kullanici için kolaylik saglayici arayüzler hazirlansa da en 
azindan temel istatistik bilgisine ihtiyaç vardir. Bu ihtiyaç elbette bu programi saglikli 
kullanmak ve isabetli kararlar alabilmek açisindan önemlidir. Örnegin iki degisken 
arasinda korelasyon bulmak istediginiz zaman paket programin buna itiraz etme sansi 
olmayabilir, üstelik korelasyon derecesinin anlamli oldugu sonucu elde edilebilir, ancak 
sonuç bu iki degisken arasinda korelasyon katsayisinin gerçekten istenen bilgi oldugu 
anlamina gelmez.  
 

VERI MADENCILIGININ ISLETMELERDE KULLANIM AMACI 
 
 Istatistigin amaci nasil ana kütle hakkinda anlamli bilgiler elde etmek ve yorum 
yapmaksa veri madenciliginin amaci da anlamli bilgiler elde etmek ve bunu eyleme 
dönüstürecek kararlar için kulllanmaktir. Ilgilendigi ana kütle örnegin mevcut veya 
potansiyel müsteriler olabilir.  Müsterilerin profillerini, satin alma egilimlerini, bir ürünü 
veya hizmeti kabul etme veya etmeme ihtimallerini tahmin etme veri madenciliginde 
hedeflenen amaçlar arasindadir.  Bu tahminlerin ise ana hedef olan strateji belirlemek için 
çesitli kararlar vermek için kullanilir.   
 
 Ürün ve hizmet sektöründe müsterilerle ilgili veri madenciligi uygulama amaçlarina 
iliskin çok çesitli örnekler vermek mümkün. En karli pazar bölümlerini, en karli 
müsterileri, yeni bir promosyon kampanyasinda müsteriye sunulan  ürün veya hizmetin 
kabul edilme oranlarini saptamak pazarlamada veri madenciligi uygulamasinda önemli 
amaçlardir.  Veri madenciligi uygulamalarindan elde edilecek faydalara iliskin bazi 
örnekler asagida siralanmistir.  
 
Ø Bir isletme kendi müsterisiyken rakibine giden müsterilerle ilgili analizler yaparak 

rakiplerini tercih eden müsterilerinin özelliklerini  elde edebilir ve bundan yola 
çikarak gelecek dönemlerde kaybetme olasiligi olan müsterilerin kimler olabilecegi 
yolunda tahminlerde bulunarak onlari kaybetmemek, kaybettiklerini geri kazanmak  
için strateji gelistirebilir. 

 
Ø Ürün veya hizmette hangi özelliklerin ne derecede müsteri memnuniyetini 

etkiledigi, hangi özelliklerinden dolayi müsterini bunlari  tercih ettigi ortaya 
çikarilabilir.  

 
Ø Müsterilerin kredi riskleri hesaplanarak hangi müsterilerin kredi riskinin yüksek 

oldugu, hangi müsterilerin geri ödemesini zamaninda yapamayabilecegi 
kestirilebilir. Kredi karti ödemelerini aksatan, gecikmeli olarak yapan veya hiç 
yapmayanlarin özelliklerinden yola çikilarak bundan sonra ayni duruma 
düsebilecek muhtemel kisiler saptanabilir. 

 
Ø En karli mevcut müsteriler saptanarak, potansiyel müsteriler arasindan en karli 

olabilecekler belirlenebilir. Karli müsteriler tesbit edilerek onlara özel kampanyalar 
uygulanabilir. En masrafli müsteriler daha masrafsiz müsteri haline 
dönüstürülebilir. Örnegin en çok bankacilik islemi yapanlar ortaya çikarilip bunlar 
sube bankaciligi yerine daha masrafsiz Internet bankaciligina yönlendirilebilir.  

 
Ø Bir ürün veya hizmetle ilgili bir kampanya programi olusturmak için hedef kitlenin 

seçiminden baslayarak bunun hedef kitleye hangi kanallardan sunulacagi kararina 
kadar olan süreçte veri madenciligi kullanilabilir. Bu kararlar için yapilan gerçek 
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bir uygulama örnegi kullanilan istatistiksel yöntemlerle birlikte asagidaki bölümde 
anlatilmistir.  

 
  
  VERI MADENCILIGI UYGULAMASI: KAMPANYA YÖNETIMI 
 
 Bu bölümde bir isletmede veri madenciligi uygulamalarindan faydalanilarak 
gerçeklestirilen bir pazarlama kampanyasi  örnegi sunulacaktir. Gerçek bir vaka olan bu 
uygulama sonucunda kampanyadan basarili bir sonuç elde edilmistir. Burada özellikle 
üzerinde durulan nokta, veri madenciligi araçlarinda kullanilan analizlerin önemli bir 
bölümünün istatistiksel analizler oldugu ve bu analizlerin hangi amaçlar için 
kullanildigidir.  
 
 Kredi karti pazarlama amaçli bu kampanya bir çapraz satis kampanyasi olup amaç 
ödeme davranisi “iyi” olan bireysel kredi kullanicilarina “kredi karti” sunmaktir.   
 

1- Istatistik isin içine hemen ilk amaç asamasinda girmistir. Kampanya için öncelikle 
mevcut müsteriler arasindan ödeme davranisi “iyi” olanlarin belirlenmesi 
gerekmektedir.  “Iyi” ödeme davranisinin ölçülebilir (operasyonel) taniminin 
yapilabilmesi için hangi özelliklerdeki müsterilerin iyi ödeme davranisli müsteriler 
oldugunun belirlenmesi gerekir. Bu noktada  ödeme davranisina etki eden 
özelliklerin yani degiskenlerin ve bu degiskenlerin ödeme davranisin ne derece 
etkilediginin bulunmasi istatistiksel analizlerle mümkündür. Örnegin discriminant 
analiziyle veya lojistik regresyon kullanarak ödeme davranisi iyi ve kötü olan 
müsteriler siniflandirilabilir.   Ki-kare analizleriyle ödeme davranisi iyi ve kötü 
olarak kategorize edilen müsterilerin diger kategorik özellikleriyle iliskili olup 
olmadigina bakilabilir. Söz konusu kampanyada ise “iyi” ödeme davranisli 
müsterinin tanimi ilgili departman yönetimlerinin tecrübelerine dayanarak karsilikli 
görüs alisverisleri sonunda saptanmistir.   
 
Örnegin; 

• Kredi ödemesini ödeme süresi içinde  yapanlar ve  
• Kredi ödemesini ödeme süresi içinde  yapmayanlar filtreleme yöntemiyle 

ayristirilmistir. 
 
Ödemesini zamaninda yapmayanlar ise gecikme süreleri ve kaç kez 
geciktirdiklerine göre siniflandirilmis ve bu siniflandirma sonunda belirlenen bir 
gecikme zaman ve sayisi baz alinarak tekrar siniflandirilmistir..   
 

• Kredi geri ödemesini belli bir zamandan fazla geciktirenler ve   
• Kredi geri ödemesini belli bir zamandan fazla  geciktirmeyenler     

 
Ödemesini belli bir zamandan fazla geciktirmeyenler ise bu kez;  
 

• Bir kez geciktirenler 
• Birden fazla geciktirenler olarak siniflandirilmislardir. 

   
Anlasilacagi üzere burada kullanilan yöntemler tanimlayici istatistiksel analiz 

yöntemleridir. Veri ambarlarinda depolanan veriler kullanilarak bu siniflandirmalar 
binlerce, onbinlerce mevcut müsteri için, teknolojik destekle, dakikalarla ifade edilecek 
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çok kisa bir zaman içinde yapilmistir. Bu asama sonunda ödeme davranisi “iyi” olan 
müsteriler ortaya çikmis ve kredi karti hedef pazari olarak tesbit edilmistir.  

 
2- Hedef kitlenin belirlenmesinin ardindan yine istatistiksel analizler kullanarak karar 

verilmesi gereken iki önemli husus kredi karti limiti karari ve kartin cinsidir. 
Limitin müsterinin hangi özelliklerine göre tayin edilmesi gerekir. Bu bilgi kredi 
kartinin klasik mi yoksa gold kart mi olacagi kararini etkilediginden dolayi 
önemlidir.  Söz konusu özellikler gelir seviyesi, meslegi, araba, ev sahibi olma gibi 
özellikler olabilir.  Bunlarin yanisira geri ödemesini düzgün yapan  müsterilerin 
aldigi kredi tutarina veya aylik taksit ödeme tutarina iliskin veriler de kredi limiti 
kararini vermek için kullanilacak uygun degiskenler olabilir. Bunun  cevabini yine 
istatistiksel analizler sonucu  elde etmek mümkündür.  

3- Birinci ve ikinci asamalardan sonra saptanan hedef kitleye, belirlenen kanallarla 
erisip ürünü sunmanin ardindan kampanyanin etkinligini ölçme asamasinda yine 
istatistik devreye girmektedir. Kampanyanin sonuçlarini degerlendirme asamasinda 
öncelikle kabul oranlari incelenmis ve bununla ilgili öngörülerin  ne denli basarili 
oldugu  kontrol edilmistir.  Bu asamada hedef kitle saptarken kullanilan 
yöntemlerin, çesitli karar asamalarinda kriter olarak kullanilan degiskenlerin  ne 
denli uygun olup olmadigi bu sekilde test edilebilmistir. Bu uygulamada basari 
orani oldukça yüksek %75 ler civarinda olmustur. Ürün, sunulan hedef  kitlenin % 
75’i tarafindan kabul etmistir. Bu kabul orani geleneksel yöntemlerle yönetilen bir 
kampanya yönetimine göre oldukça yüksek bir orandir. Bu oran veri madenciligi 
uygulamasini sunan firma tarafindan dahi çok yüksek bulunmustur. Basari oraninin 
yüksek olmasinda etkin ve verimli biçimde kullanilabilen istatististiksel 
yöntemlerin payi oldukça fazladir. Kriter degiskenlerin dogru yöntemlerle tesbiti 
kabul oranini artirmistir. 

 

Kampanya sonunda hedeflenerek erisilen  müsteriler  için  yepyeni bir degisken 
daha ortaya çikmistir. Kredi karti kampanyasinda ürünü kabul etme ve etmeme 
kararlari yeni bir kategorik degisken olarak veri ambarinda yerini alir. Bu veri, yeni 
bir kampanya için oldukça degerli bir veridir. Çünkü bu degiskeni kriter degiskeni 
olarak kullanarak ürünü kabul eden müsteri ile etmeyen müsterileri özelliklerine 
göre tekrar siniflandirmak ve hangi özellikteki müsterilerin kabul etme olasiliginin 
daha çok oldugunu belirlemek mümkündür. Bu sekilde bir sonraki kampanyanin 
etkinligi artirilabilir. Hangi müsterilerin kabul etme ihtimalleri yüksekse onlara 
erisilerek zaman ve maliyet tasarrufu yapilabilir. 

 

Sonuçta bir kampanya  aslinda bir sonraki için çok degerli verilerin ortaya çikmasini 
saglamaktadir ve süreç bu sekilde sürekli kendi kendine geri besleme yaparak devam 
edebilir. Hem kampanya öncesinde mevcut müsteri bilgilerini  hem de kampanya sonunda 
elde edilen sonuçlari istatistiksel analizlerle degerlendirmek gerekir Verilerin miktari ve 
degiskenler arttikça yeni analizler yapmak kaçinilmaz olacaktir. Veri madenciligi ve veri 
ambari projelerinde en büyük sikintilardan biri henüz bu kavramlar ve uygulamalar yeni 
oldugu için geriye dönük verilerin simdilik yeterli olamadigi durumlar söz konusu 
olmaktadir. Zaman içinde uygulamalar gelistikçe ve piyasada istatistigi daha etkin 
kullanabilenler arttikça ve basarili sonuçlar elde edilmey baslandikça is dünyasi istatistik 
uygulamalarinin önemini daha da iyi anlayacaktir.  
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SONUÇ 
 

Yogun rekabet ortaminda çalisan isletmeler kendilerini farklilastirabilmek için 
bilgiyi  etkin ve verimli bir biçimde kullanma yoluna gitmektedirler. Bilgiyi elde etmek 
için eskiden beri kullanilmakta olan yöntemlerin en önemlilerinden biri olan istatistiksel 
yöntemler, hakettikleri öneme kavusmaktadirlar. Sagladigi faydayi gören is dünyasi 
istatistik uygulamalarini adeta yeniden kesfetmeye baslamislardir.   
 

Veri madenciligi uygulamalarindan fayda saglanmasina neden olan en önemli 
faktörlerden birisi çok miktarda veriyi istediginiz sekilde isleyebilme olanagidir. Altini 
çizilmesi gereken husus ise bu verileri isleme yöntemlerinin aslinda senelerdir en temel 
isletme istatistigi  derslerinde de okutulan yöntemler olmasidir. Yeni olan uygulama, 
teknolojik olanaklar sayesinde yapilmasi gereken analizlerin çok daha düsük maliyet ve 
sürelerde yapabilmesidir. Dolayisiyla zaten çok önemli oldugu kimse tarafindan inkar 
edilemeyen istatistiksel analizlerin bu denli kolay uygulanabilir olmasindan dolayidir ki 
istatistik uygulamalarini is dünyasi yeniden kesfetmistir ve bunun yararlarini her 
dönemden daha çok ve daha somut bir biçimde sahit olmaktadir. Yukarda uygulama örnegi 
olarak anlatilan kampanyanin yöneticisi bu konuda söyle söylemektedir. 

 
“.....Veri ambarlari ve veri madenciligi uygulamalari sayesinde, 

pazarlamacilar ile bilgi islemciler ayrilmaz kardesler olmaya baslamislardir. 
Yepyeni bir “pazarlamaci” kavrami ortaya çikacaktir. Istatistik ve yöneylem 
arastirmasi bilmeyen pazarlamacilarin devri kapanacaktir...”  

 
Bunun istatistik bilimine ve ilgili taraflara çok büyük yararlar saglayacagi 

yadsinamaz. Istatistikler ve istatistiksel analizler her alanda her zaman çok önem tasimistir. 
Günümüzde farkli olan bilgisayar, internet teknolojilerinin sagladigi olanaklardir. 
Istatistigin öneminin daha fazla  kisi tarafindan anlasilmasidir.   
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