


PAZARLAMA KAPTANI ÖDÜLÜ
 Multinet Up - Müşteri Yolculuğu  

Dijital Pazarlama Projesi Ödülü
 Multinet Up - Müşteri Yolculuğu / Multinet Up - MultiOnline    

Ürün Geliştirme Projesi Ödülü
 GittiGidiyor - Likelihood to Purchase

Sosyal Medya Projesi Ödülü
 Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş. - İdeal Merkezi Kimlik Yönetimi

Yeni Teknolojilerin Kullanımını Arttırma Projesi Ödülü
 Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş - BrainIT Projesi  

Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü 
 Meal Box - Askıda Yemek Var  

Wtech Özel Ödülü
KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Akıllı CRM projesi



Pazarlama Dansı…

Financial Times tarafından Jack Welch, Bill Gates ve Peter Drucker’ın ardından Dünya’nın dördüncü 
önemli gurusu kabul edilen, Avrupa Yöneticilik Merkezi tarafından pazarlamanın stratejik uygulaması 
konusunda dünyanın en önde gelen uzmanı Philip Kotler diyor ki; Sonunda pazarlamayı anladığımızı 
düşünürken o birden yeni bir dansa başlıyor….  Kaybeden şirketler, bürokratik ve kibirli bir şekilde 
yaşamına devam edenlerdir. Bu gibi şirketler, pencereden dışarı bakmak yerine aynada kendilerine 
bakarlar. 100 yaşından büyük GM’in, 2009 Mayıs ayında batması bunun en güzel örneğiydi…

Pazarlama, hayatın her aşamasında var ve elbette çok önemli. Önce eşimize sonra işimize 
pazarlamak zorundayız kendimizi. Sonra da yaptığımız işi. Bu ana fikirden yola çıkarak, BThaber 
olarak gerçekleştirdiğimiz ve teknolojilerin yarıştığı Teknoloji Kaptanları’na benzer şekilde, teknoloji 
temelli yapılan pazarlama çalışmalarına destek amaçlı yeni bir yarışma daha düzenledik. İsmini 
de Pazarlama Kaptanları koyduk. Oluşturulan tarafsız jüri ve sosyal medya üzerinden yapılan 
oylamalarla kategorilerin birincilerini seçip, dijital ortamda yapılan ödül töreni ile plaketlerini taktim 
ettik.

Jüri oyları %75 ağırlıkta iken, sosyal medya üzerinden gelen oyların ağırlığını %25 yaptık. Jüri harici 
oyların sahiplerinin gerçek kişiler olduğunu anlamak için arkadaş listelerinin 100 veya üzerinde 
olduğundan emin olduk. Böylelikle sonuçlar %100 adil ve gerçek oldu.

Önümüzdeki yıllarda iki yarışmayı ve törenini birleştirerek “Kaptanlar” adıyla yapacağız ve alt 
başlıklarında Teknoloji, Pazarlama, Sosyal sorumluluk gibi kategoriler olacak, şimdiden heyecanlıyız.

Pazarlama Kaptanları yarışmasına katılan tüm projeleri tebrik ederken, sektöre verdiğimiz bu küçük 
destek için mutlu ve gururluyuz.

Murat Göçe
BTHABER Şirketler Grubu Başkanı



Multinet Up Multinet Up   
Pazarlama Kaptanı: Bora Işık

Proje Adı: Multinet Up - Müşteri Yolculuğu 
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 1 Ocak 2020 – Devam ediyor
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Multinet Up Müşteri Yolculuğu Projesi’ne 
müşterilerimizi elde tutmak ve sadakatlerini 
artırmak amacıyla başladık. Bu bağlamda ilk olarak 
bizimle iletişim kurmayı kesen müşterilerimizin 
sessiz sedasız çalışmayı sonlandırdıklarını 
gözlemledik. Burada müşteriyi elde tutma 
konusunu ilgili ekiplerin bireysel farkındalığına 
bırakmak yerine yapay zeka destekli analitik 
bir modele ve bu modelin işaret ettiği anlık 
aksiyon alabilme sistemine bağladık. Sistemin 
bize gösterdiği sadakati yüksek müşterlerimizin 
de çapraz satış ve düzenli iletişim aksiyonları ile 
riskli segmente girmemelerini sağladık.

Kayıp müşteri adedi ve oranını azaltmayı 
hedeflediğimiz bu projede yapay zeka ile müşteri 
davranışlarını belirledik. Benzer özelliklere sahip 
müşteri davranışlarını belirledikten sonra kayıp 
müşterilerin ortak özelliklerini makine öğrenmesi 
ile riskli olarak işaretleyerek benzer davranış 
gösteren yani kayıp riski olduğunu gördüğümüz 
diğer müşterilerimiz için uyarı ürettik. Bu 
çalışmanın sonunda riskli müşterilerimizi 
tutundurma amaçlı özel kampanyalar oluşturduk 
ve müşterilerimizi ziyaret ederek kendilerine özel 
tekliflerde bulunduk. Mailing pazarlama, telefon 
görüşmeleri ve ziyaretler ile müşterilerimizi 
elde tutmaya çalıştık. Yapay zeka modelini 
Microsoft Dynamics CRM sistemimiz ile entegre 
çalıştırdık. Saha ekiplerimiz ile lokasyon bazlı 
riskli müşterilerimizi ve neden riskli oldukları 
ile ilgili bilgileri anlık olarak paylaştık ve onlara 
otomatik aksiyonlar tanımladık. Örneğin kayıp 
riski olan müşterilerimiz için “Mevcut müşterin 
seni özledi!” aksiyonu tanımladık. Saha ekibimize 
bu müşterisini ziyaret etmesi gerektiğini 
ilettik. Buna ek olarak sadık müşterilerimizin 
ortak özelliklerini de belirledik ve hizmet 
yelpazemizden yemek kartı sektörünün ilk 

sadakat uygulaması TatlıPara’yı ve online self 
servislerimizi kullanan müşterilerimizin kayıp 
riskinin %30 ve altı olduğunu analiz ettik. Bu 
yüzden saha ekibimize, ziyaretlerinde müşterisini 
riskli bölümden sadık bölüme çekebilmeleri için 
TatlıPara kazancını ve online self servislerimizden 
sipariş talimatı verip kendi sipariş yüklemelerini 
yapabileceklerini mutlaka hatırlatmasını istedik.

Bu projemizin elde tutma aksiyonlarında en 
büyük yardımcımız; müşterilerimizin bizimle 
yazılı olarak iletişim kurduğu alanlarda duygu 
durumunu yapay zeka destekli NLP metodu 
ile dinlemek oldu. Müşterilerimizin bize ilettiği 
e-maillerde kurduğu cümlelerin analiz edilmesi 
ile memnuniyetsizlik seviyesinin anlaşılmaya 
çalışıldığı bu projede yapay zeka ile 6 farklı 
seviye belirleyerek müşterilerimizin duygu 
durumlarını saptadık. Buna ek olarak yazılı 
iletişimde memnuniyet ölçümü yaparken 
sadece Türkçe olumsuzluk ifadeleri değil 
Multinet Up’ın terminolojisini çözümleyerek 
her ikisinden oluşan bir sözlük oluşturduk. 
Memnuniyetsizlik skoru yüksek çıkan 
müşterilerimizde, hizmet seviyesindeki hızı ve 
kaliteyi yükselttik, onların bizimle kurduğu her 
iletişimde memnuniyetsizlik seviyesini kademe 
kademe düşürmeyi hedefledik. Bizimle iletişime 
geçen müşterilerimizle kurduğumuz iyi ilişkiler 
sayesinde müşterilerimizin sadakatini artırarak 
rekabet avantajını elimize geçirdik.

Multinet Up Müşteri Yolculuğu’nda müşterimizi 
tanıdıktan sonra müşterimize daha kendisi bile 
bu ihtiyacı belki farketmemişken bir sonraki 
en iyi teklifini verebildik. Kayıp risk ve Pulse 
modelimiz ile müşterimize proaktif bir şekilde 
davranarak onların sadakatlerini artırdık ve 
onları elde tutmayı başardık.
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MultiOnline Projesi, MultiNet yemek kartı satın almak isteyen müşterilere uçtan uca dijital bir deneyim sunmaktadır. 
Bu proje ile müşterilerin diledikleri ortamdan, isterlerse mobil cihazlarından, müşteri temsilcisine gerek duymadan, 
hızlı bir şekilde yemek kartı satın alabilmeleri hedeflenmiştir.  Çalışanları için yemek kartı satın almak isteyen firma 
yetkililerinin deneyimi ile birlikte kart kullanıcılarının deneyiminin de dijitalleşmesi hedeflenmiştir. MultiNet yemek 
kartı satın alma işleminin hemen ardından, fiziki karta ihtiyaç duyulmadan tamamen online olarak kullanılması 
önemsenmiştir. 

MultiNet yemek kartına sahip olmak isteyen işletmelerin, Multinet Up’ın web sitesi üzerinden satın alma sözleşmesini 
online olarak onaylayıp, ödemelerini kredi kartı ile yaparak, MultiNet yemek kartı satın alabilecekleri yeni bir dijital 
satış kanalı oluşturulmuştur. MultiOnline sayesinde evrak, ıslak imza gibi prosedürlere ihtiyaç duymadan, sözleşme 
onaylama, kart oluşturma, kart yükleme süreçleri dakikalar içinde tamamlanmaktadır. İşletmelerin çalışanları ise, 
MultiPay mobil cüzdan üzerinden sanal kart oluşturarak yemek kartını anında kullanmaya başlayabilmektedirler. 

Özellikle KOBİ’lerin hayatını uçtan uca dijital, hızlı ve güvenli bir deneyim ile kolaylaştıran, zamandan tasarruf 
etmelerini sağlayan MultiOnline, aynı zamanda kartsız işlem yapılmasını ve temassız ödemeyi teşvik etmektedir. 
Proje, fiziki kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırırken plastik kullanımının azaltılmasına da katkı sunmaktadır. 
MultiNet online satış kanalını tercih eden işletmelerin kargo bedeli ve kart maliyeti sıfıra inmektedir. Online satın 
alma sürecinde yapılan geliştirmelere ek olarak, dijital pazarlama aktiviteleri sonucunda daha fazla potansiyel yeni 
firmaya ulaşılarak, son 3 ayda MultiOnline üzerinden gelen yeni müşteri sayısı yaklaşık 5 kat artırılmıştır.

Multinet Up  
Proje Yetkilisi: Bora Işık
Proje Adı: MultiOnline  
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Kasım 2019 – Devam ediyor
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Yapmış olduğumuz proje ile GittiGidiyor’dan alışveriş yapan kullanıcıların, alışverişlerini takip eden 12 ay içerisinde 
yeniden alışveriş yapmalarını sağlayarak müşteri tutundurma oranımızı arttırmayı hedefledik. En doğru kitleye, en 
doğru zamanda, en doğru kampanya ile ulaşarak daha önce yaptığımız kampanyalara kıyasla bu kampanyaların 
performansını arttırmayı amaçladık. Aynı zamanda pasifleşmesini önlediğimiz kullanıcıların sayısını da daha düşük kişi 
başı maliyetle arttırmayı hedefledik. 

Bu projede, müşterilerimizin geçmiş aksiyon ve alışveriş alışkanlıklarına dayanarak GittiGidiyor’dan alışveriş yapma 
eğilimlerini belirten tahminsel modelleme algoritması yaratmak ana hedefimizdi. Bu algoritmanın sonuçlarına göre 
alacağımız aksiyonlarla da kullanıcıların tutundurma oranını arttırmayı ve bunu yaparken de bütçemizi en efektif 
şekilde kullanmayı hedefledik.

GittiGidiyor
Proje Yetkilisi: Feyza Dereli Fedar
Proje Adı: Likelihood to Purchase  
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Mayıs 2019- Devam ediyor
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Dijital pazarlamanın 2020 yaratıcı ve dijital trendler araştırma raporlarına göre; önceki yıllara göre, %67 oranında 
video pazarlamada artış, intagram hikayeleri %66, Instagram videoları %62, hareketli görseller %52, sinegraf %31 ve 
IGTV %28 oranında izlenme artışı olacağı belirlendi. 

Videonun ötesinde, dijital pazarlamacıların çalışmalarında diğer önem arz eden çalışmalar arasında, arama motorlarında 
görsel ve sesli arama %31 artacağı öngörülmektedir. Ek olarak %31 deneyimsel pazarlama, %24 hareketli görsel 
tasarımlar, %21 görsel arama optimizasyonu çalışmaları iel %10 sesli arama optimziasyon çalışmalarının artacağı 
da kullanıcı alışkanlıklarında elde edilen verilerdir. Bu projemiz ile dijital pazarlama ve müşteri odaklılığı bir bütün 
olarak düşünerek bir proje geliştirdik. Müşteri odaklılık; risk altındaki müşterileri tanımlamak ve mevcut müşterilerin 
yaşam boyu değerini artırmak için müşteri istihbaratı gücüne sahip olmaktır. Yani müşteri odaklı olmak, tüm stratejileri 
müşteri beklentilerine göre belirlemek ve müşteriyi iş planının merkezine koymaktır. Data Market olarak müşteri 
odaklı yaklaşımımız da müşterinin de temelde bir birey olduğu ve haber kaynağının sadece sektörel bilgi verici 
kaynaklar olmadığı ve her bireyin dijital platformları kullandığı gerçeğini düşünerek işimizle birleştirmek istedik. Ve 
video içerik trendinin de gün geçtikçe gücünü görmekten gelemezdik ve hedef kitlemizin de bir Youtube izleyicisi ya 
da diğer sosyal medya kanallarını aktif kullandığını da düşünerek, mesai saati dışında da karşılarına çıkmalıyız fikriyle 
projemiz başladı. Sosyal medya hareketli post fikriyle başlayan hikaye; ürün ekiplerimizle yapmış olduğumuz yaratıcı 
toplantılar sonucu bizi viral videoya götürdü. Fakat öyle bir video yapmalıydık ki ürünümüzü anlatan bir reklam filmi 
değil hedefimizdeki IT yöneticilerinin sıkıntılarını anlatan ve kendinden birşeyler bulmalı ve IT çalışanları bu videoyu 
kendi isteğiyle online platfomlarda dağıtmalıydı. Yani viral olarak video izlenmeliydi. Tanıtımını yapmak isteğimiz Data 
Market’in kendi ürünü olan İdeal Merkezi Kimlik Yönetimi ürünüydü. İdeal, çalışanların kimliklerini erişimi istenen tüm 
sistemler üzerinde otomatik olarak tanımlayan ve senkronize eden, kurumlar için merkezi kimlik yönetimi çözümüdür. 
Ve viral video yapma fikriyle yola çıktığımızda video içerik üretici Batesmotelpro ile yollarımız kesişti. Videomuz 10 ay 
gibi bir sürede 500.000+ kez izlenerek rekor kırdı. Sektör çalışanlarının eğlenerek izlediği video klibimizin dağıtımını 
kendilerini yapmış oldular ve bir anda IT yöneticileri İdeal’i konuşmaya başladı ve projemizi başarıyla hedefine ulaştırmış 
olduk. Viral videomuzun başarısı pazarlama dünyasının önemli platformlarında da ses getirmiştir.

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş.
Proje Yetkilisi: Zeynep Kam
Proje Adı: İdeal Merkezi Kimlik Yönetimi 
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ekim 2019 - Ocak 2020
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BrainIT Projesi özel teknikler kullanılarak BT yöneticilerinin tepkilerini ölçen ve değerlendiren sektörün ilk nöropazarlama 
projesidir.  Çalışma Dell Technologies Türkiye ve Tech Data Türkiye pazarlama ekiplerince hazırlanmıştır. Projenin amacı 
bilişim sektöründe karar vericilerin güncel iş zorlukları ve yani nesil çözümlere verdikleri tepkilerin, Dell Technologies vxrail 
ürününün değer önermesine verdikleri tepkilerin ölçümlenmesidir. BT yöneticileri için hazırlanan sunumlar ve oyun senaryoları 
farklı sektörlerden çalışmamıza katılan 8 BT yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. IT yöneticilerinin belirsizlik, yönetim 
zorluğu, geleneksel mimariye karşısında hiper bütünleşik BT mimarisi karşısında yaklaşımlarını, mutluluk anındaki tepkilerini 
ve dikkat seviyelerini ölçümlemiştir. Dikkati dağıtacak tüm etkenlerden arındırılmış bir toplantı odasında EEG sensörler ve Eye 
Tracking cihazları ile verilen tepkiler anonim data olarak ölçümlenmiştir. Proje, #BrainIT projesi 2020 Stevie Awards Middle 
East bilimde inovasyon kategorisinde altın ödüle layık görülmüştür.

Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.     
Proje Yetkilisi: Kaan Bayram 
Proje Adı: BrainIT Projesi  
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ocak 2019 - Eylül 2019

Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş.
Proje Yetkilisi: Zeynep Kam
Proje Adı: İdeal Merkezi Kimlik Yönetimi 
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ekim 2019 - Ocak 2020
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Paketli yemek markası Meal Box’ın, Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin desteğiyle başlattığı sosyal sorumluluk projesi “Askıda 
Yemek Var”, İstanbul’da yaşayan evsizlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pandemi döneminde hayat buldu. Proje, 
pandeminin ilk aylarında öncelikle devlet hastanelerinde görevli sağlık çalışanları için başlatıldı. Pandemi kısıtlamalarında 
restoranların uzun süre kapalı olması ve beslenme ihtiyacı daha elzem hale gelen evsizlerin artışıyla değişti ve Haziran 
ayı başından itibaren Askıda Yemek Var sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Çünkü, evsizlerin beslenme kaynakları 
restoranlardan arta kalan yemekler, market ve bakkallardaki bozulmuş, tarihi geçmiş atık ürünler ya da çöpler. Pandemi bu 
kaynakları kısıtladığı için evsizlerin açık sebebiyle hastalık riski kadar hayati riski de arttı. Bunların yanı sıra pandemi boyunca 
İstanbul’daki evsiz sayısı da artış gösterdi. İstanbul’da başlatılan Askıda Yemek Var projesiyle, 7 ay içinde gönüllüler tarafından 
askıya 44.940 kap yemek bırakıldı. Kurulduğu günden bu yana evsizlerin yardımına koşan ÇOTUN (Çorbada Tuzun Olsun 
Derneği) ile işbirliği yapıldı. Her gün ortalama 110 evsize ÇOTUN ekibi tarafından Tophane, Taksim, Gümüşsuyu, Fındıklı, 
Fatih, Eminönü, Beşiktaş’ta belirlenen noktalarda elden yemek teslimatı yapıldı. 10 binden fazla öğün dağıtıldı. Projeye destek 
olmak amacıyla 8.759 kişi/kurum askıya yemek bıraktı. Tek seferde askıya bırakılan en yüksek yemek sayısı 1.044 olurken, en 
fazla Eylül ayında askıya yemek bırakıldı. Projede 8 ÇOTUN gönüllüsü ve 12 Meal Box çalışanı görev aldı. Dağıtım esnasında 
hijyen koşulları dahilinde tek kullanımlık kaplar kullanıldı. Menülerde ise protein takviyesine özellikle dikkat edildi. Sağlıklı 
beslenme için her öğünde mutlaka salata ve/veya meyve bulunduruldu. Askıya daha çok yemek bırakılması için haber ve 
röportajlarla projeye destek verildi. Sosyal medya paylaşımlarına ve web sitesindeki ilgiyi sekmeye reklam verildi. Influencer 
desteği alındı. Mevcut müşterilere mailing yapıldı. Adreste olmayan, yemek aboneliğini unutan, pandemi sebebiyle çalışan 
sayısı azalan ya da belirli günlerde çalışan abonelerin yemekleri de askıya aktarıldı. Meal Box, her gün askıya yemek bırakarak 
açılışı yaptı. Her gün sonunda ise 4 bağışa bir yemek de Meal Box bıraktı. Amaç, evsiz sayısının en yüksek olduğu İstanbul’da 
en azından beslenme sorununu kontrol altına alabilmek. Sokaklarda, metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda 
yaşayan 8 bine yakın evsizin en fazla yaşadığı ilçelerde; (Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli) düzenli teslimat 
noktaları oluşturmak. 

Meal Box   
Proje yetkilisi: Murat Demirhan
Proje Adı: Askıda Yemek Var  
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Haziran 2020 – Devam ediyor
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Akıllı CRM Uygulaması, dijital kanal içindeki gezinim ve tıklama verileri ile beslenen analitik ekranları, gerçek zamanlı veriler ile 
kural bazlı aksiyon alınabilecek senaryo akışlarının dizayn edildiği uygulama ekranları, gezinilen sayfalardaki kullanıcı deneyiminin 
izlendiğini sıcaklık haritaları ve ana sistemdeki müşteri verileri ile kurum bünyesindeki CRM uygulamalarına ve iletişim kanallarına 
entegre yapısı ile geliştirilmiş Merkezi CRM yazılım platformudur. 
Adaptörler sayesinde tüm canlı veri kaynaklarından gelen kullanıcı verisini gerçek zamanlı olarak algılayıp, kendi algoritmaları 
üzerinde filtreleme, hesaplama, dönüştürme vb. yaparak veriyi zenginleştiren, analitik fonksiyonlar ile veri akış modelinin tespit 
edilmesine olanak sağlayan; sonucunda da veriyi görüntüleyebilme, depolayabilme ve uyarı tetikleyebilme fırsatı tanıyan bir 
uygulamadır.
Akıllı CRM Projesi kapsamında kullanılan Striim ürünü ile Findeks müşterilerine yönelik hizmet sunan Findeks.com web sayfamızdaki 
gezinimlerinin takipliliği sağlanmış ve özel tasarlanan arayüz ekranlarından da hesaplanmış veriler ile analitik verilerin hem tablo 
hem grafik gösterimlerle takipliliğine başlanmıştır. On prem (KKB lokasyonunda) olarak konumlandırılan bu ürün sayesinde Findeks.
com web sitesinde gezinim yapan ve cookie izni vermiş üyelerimizin hareketlerini izleyebilmek ve anlamlandırabilmek amacıyla 
hazırlanan ekranların KKB iç müşteri kullanıma açılmıştır.
KKB kaynaklarının da süreç içerisinde yer aldığı özel arayüz geliştirmeleri sayesinde Findeks ürün ve hizmetlerinin dijital kanallardan 
satışının proaktif bir şekilde yönetilmesi avantajı sağlanmıştır. Bu şekilde Findeks’in web sitesinde sunduğu tüm ürün ve hizmetleri 
günümüzün en teknolojik şartlarında yönetilebilir hale getirilmiştir. 
KKB sunucularında tutulan uygulama ile, KKB’ye özel ve kendi bünyemizde geliştirilmiş içerik yönetim sistemi entegre edilerek 
ziyaretçi alışkanlıklarına göre özelleştirilmiş içerik hizmetleri, kullanıcı deneyimini iyileştirme ve kullanıcının ziyaret içerisinde 
geçirdiği süreyi verimli hale getirmek, çapraz satış ve anlık avantajlı teklifler için farklı iletişim yöntemleri (Banner, özelleştirilmiş 
sayfa, bildirim, kişiselleştirilmiş story, popup ve Chatbot) öneri ve yönlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. 
Birinci fazı ile hayata geçen projenin halen devam eden 2. fazında core sistem entegrasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer 
CRM uygulamaları ve kanal entegrasyonları tamamlanmasını takiben de merkezi bir CRM platformu hayata geçirilmiş olacaktır. 
Tüm çalışmalar tamamlandığında kampanya gönderimlerin otomasyonu da sağlanacak, önceden dizayn edilen ve istenildiğinden 
değiştirilebilen anlık/yakın zamanlı veri ile kurallara bağlı olarak çalışan esnek karar modülü ile, AI tabanlı modellerin de eklenerek 
hedef grup seçimlerinin değişkenlere göre kendini yenileyebileceği bir modüle evirilecek, her iki yapıda da kampanya iletişimlerin 
operasyonları sistem tarafından işletilebilecek yapıya kavuşacak böylece kampanya otomasyon altyapısı bütünüyle hayata 
geçecektir. 
Bunun yanı sıra, uygulama arayüzü çoklu domain entegrasyonlarına uygun geliştirilmiştir. Bu sayede buraya entegre edilen 
farklı hedef kitleye özel tüm domainler, geliştirilmiş yetkilendirme paneli ile aynı ekran tasarımları üzerinden izlenebilecek ve 
hesaplanmış analitik verilere erişim sağlanacaktır. İstenildiği taktirde domain içeriklerine bağlı olarak ihtiyaca özel çözümler ve 
ekranlar geliştirilmesi de mümkündür. Kurum bünyesindeki tüm domainlerin tanımlanma çalışmaları paralelde devam etmektedir. 
Veriler KKB iç sunucularında saklanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir. KKB Akıllı CRM uygulamasının, gizlilik ve veri güvenliği 
odağıyla müşteri gezinimlerinin analiz edilmesini sağlayan analitik uygulama bacağı, diğer muadilleri ile karşılaştırıldığında, veriyi 
yurtdışı sunucularında tutan firma uygulamalarına ihtiyaç kalmayan bir analitik uygulama çözümü olarak geliştirilmiştir. KKB iç 
kullanımına özel geliştirilen bu ürün, önümüzdeki dönem başka firmaların kendi lokalinde kullanımına sunulabileceği gibi, KKB’nin 
veri merkezinden bulut tabanlı olarak da kullanıma açılması planlanmaktadır.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 
Proje Yetkilisi: Aslıhan Erdal  
Proje Adı: Akıllı CRM Projesi
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Kasım 2019 - Haziran 2020
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