
Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

102 

OMNİ KANAL YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
 

 

Gonca Telli 

Maltepe Üniversitesi 

Türkiye 

goncatelli@maltepe.edu.tr  

Ali Gök 

Maltepe Üniversitesi 

Türkiye 

aligok@hotmail.com  

 

ÖZET 
 

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle, eğitimli, bilinçli müşterilerinin 

sayısının Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle, eğitimli, bilinçli müşterilerin 

sayısının artması ve müşterilerin teknolojiye, internete erişimlerinin kolaylaşması 

sonucunda pazarlama sektörü hızlı şekilde gelişmiş ve değişmiştir.  

Önceleri pazarlama ve alışverişler çevrimdışı (offline), mağazalar ve alışveriş 

merkezleri gibi tek kanal üzerinden yapılırken internetin gelişmesi ve 

yaygınlaşmasıyla alışverişler çevrimiçi (online) çok kanallı yapıya dönüşmüştür. 

Ancak çok kanallı pazarlamada çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlamanın birbirinden 

bağımsız olması ve kanallar arası bütünleşmenin sağlanamamasından dolayı 

müşteriler alışverişlerinde bir bütünlük sağlayamamışlardır. Bütünlüğün sağlanması 

ve müşterilere eşsiz bir satın alma deneyimi yaşatabilmek için çevrimiçi ve 

çevrimdışı tüm kanalların entegre edilmesi ile omnikanal yaklaşımı oluşturulmuştur. 

Omnikanal farklı kanalların ve temas noktalarının işbirliği yapmasıyla müşterilere 

kesintisiz bir alışveriş keyfi sağlamaktadır.  Omnikanal, pazarlama, perakende, 

iletişim veya bilgi sistemleri gibi çeşitli alanları etkileyen son yılların en önemli 

perakende devrimlerinden biri olarak görülebilir. 

Bu çalışma bir omnikanal yapısının değerlendirildiği bir tarama çalışmasıdır. 

Bu tarz uygulamaların etkileri daha sonraki çalışmalar için önerilebilir. Çalışma aynı 

zamanda doktora tezinin bir parçasını oluşturmaktadır. 
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ABSTRACT 
 

The marketing sector has developed and changed rapidly with the 

development of information technologies, the number of educated, conscious 

customers and the accessibility of customers to technology and internet. In 

the past, marketing and purchasing the product were made in single channel 

such as offline, stores and shopping malls. With the development and spread 

of the Internet, it was added to the online web based marketing and turned 

into a multi-channel structure. 

Nowadays, since online and offline marketing can not be evaluated 

independently and integration cannot be achieved, the understanding of omni 

channel has begun. Omni channel brings in an optimal customer experience 

with the cooperation of different channels and contact points. Omni channel 

approach has been created with integration of all online and offline channels 

to provide customers with a unique purchasing experiences.   

The Omni channel is one of the most important retail revolutions of 

recent years, affecting various areas such as marketing, retail, 

communications or information systems. 

The aim of this study is to determine the difference between omni 

channel management and other channels and to raise awareness about omni 

channel management in retail sector. On this paper I also studied on omni 

channel management and fulfillment methods and its affects on customer 

satisfactions. The study is also part of the doctoral thesis. 
 

Keywords: Digital Marketing, OmniChannel, Customer Satisfaction 

JEL Code: M30, M31, O31 

 

GİRİŞ 

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi iş dünyasına yeni olanaklar ve imkânlar sağladığı 

gibi internet erişiminin kişiler arasında yayılması ise uygun ve güvenli çevrimiçi  (online) 

alışverişi gündeme getirmiştir (Bernstein, Song, & Zheng, 2005).  

We are social ve Hootsuit 2019 dijital raporuna göre dünyada 2018-2019 yılları arasında 

internet kullanım oranı %9 artarak 4.49 milyara ulaşmıştır (Kemp, 2019). Bu istatistiki verilere 

göre dünya nüfusunun %57’si internet kullanmaktadır (Datareportal, 2019).   

Wearesocial ve Hootsuit`in 2019 Türkiye raporunda 2018-2019 yılları arasında 

Türkiye`de internet kullanım oranı %9.3 artarak 59.36 milyon kişiye ulaşmıştır (Bayrak, 2019) 

ve Türkiye nüfusunun %72`si internet kullanmaktadır (Gökdemir, 2019). Türkiye`de 

kullanıcıların internette günlük geçirdiği zaman 7 saat 15 dakika ile dünya ortalaması olan 6 

saat 30 dakikanın üzerindedir (Datareportal, 2019). Türkiye`de çevrimiçi olan kişilerin hangi 

elektronik cihazları kullandığı incelendiğinde, Wearesocial ve Hootsuit`in 2019 Türkiye 
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araştırmasına göre yetişkinlerin %98`i telefona sahipken %77`si akıllı telefona, %48`i dizüstü 

veya masa bilgisayarına, %25`i tablete sahiptir (TEB, 2019).  

Müşterilerine eşsiz bir alışveriş keyfi yaşatabilmek için omnikanal yönetimi yoğun bir 

şekilde bilgi teknolojilerini ve interneti kullanmaktadır. Bu makalede üç farklı omnikanal 

yönetiminden bahsedilecektir. Bunlar çevrimiçi satın al mağazadan teslim al ( ÇESMA), 

çevrimiçi araştır mağazadan satın al (ÇAMSA) ve envanter sergi/ satış salonu (ESSAS)` dur. 

ÇESMA ve ÇAMSA`yı kullanan müşterilerin internet ve bilgi teknolojisini iyi kullanabilen 

müşteriler olması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Türkiye`de yapılan bir araştırmaya göre 

internet kullanıcılarının %86`sı ürün veya hizmet almak için internet üzerinden arama yapıyor 

ve bu aramaların sonucunda %67 si internet üzerinden ürün ve hizmet satın alımı yapmaktadır. 

Bu satın alımların %39`u bilgisayar üzerinden gerçekleşirken % 50`si ise mobil cihazlar 

üzerinden gerçekleştirmektedir (Webolizma, 2019). Türkiye`de 39.30 milyon kişinin internet 

üzerinden ürün aldığı görülmektedir (Egegen, 2019). 

Türkiye`de e-ticaretin gelişimi ile ilgili raporlara bakıldığında e-ticaretin her yıl %2.9 

oranında büyüyeceği, 2019 yılında 6108 milyon dolar olan e-ticaret gelirinin 2023 yılında 

artarak 6845 milyon dolara ve kullanıcıların e-ticaret için internete girişleri %67.3`den 

%79.7`ye çıkacağı tahmin edilmektedir (Statista, 2019).   

Omnikanal yöntemlerinden olan ÇESMA`da kullanıcılar internet üzerinden ürün ve 

hizmetleri seçebilmekte, ödemesini yapabilmekte ve kendilerinin arzu etmiş olduğu mağaza 

lokasyonlarından satın aldıkları ürünü teslim alabilmektedir.   

ÇAMSA yönetiminde ise müşteriler mağazalarda ellerinde bulunan akıllı telefon ve 

tabletlerle ürünler hakkında bilgi ve fiyat karşılaştırması yapabilmekte, mağazada ürünlere 

dokunabilmekte ve deneyebilmektedir. Gerekli dijital araştırmayı ve karsılaştırmayı yaptıktan 

sonra uygun gördükleri ürünü direk mağazadan satın alabilmektedir. Bu yöntem müşterilere 

satın alma üzerinde ekstra bir güç kazandırmaktadır. 

ESSAS yönetimi ise çevrimiçi müşterilerin ürüne dokunabilmeleri ve hissedebilmeleri 

için oluşturulmuş bir fırsattır. Müşteri çevrimiçi olarak satın almak istediği ürünü kendisine 

yakın olan seyyar satış noktasında görebilmekte, dokunabilmekte, deneyebilmekte ve kararını 

verdikten sonra çevrimiçi olarak siparişini geçebilmektedir. 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

105 

Tüm satış kanallarının birbirleriyle sinerji oluşturacak şekilde bütünleşik çalışmasıyla 

omnikanal oluşmaktadır. Bu sebeple geleneksel tek kanal pazarlama yöntemleri kullanan 

pazarlamacılar e-ticaret yapıyorsa mağaza açmaya, yalnızca fiziksel mağaza üzerinden 

pazarlama faaliyeti yapıyorlarsa e-ticaret kanallarına yönelmeye başlamışlardır.  

1. PERAKENDECİLİKTE BİLGİ TEKNOLOJİSİ 

Son yıllarda perakende dünyasında teknoloji üzerinde çok büyük değişiklikler olmuştur 

ve olmaya devam etmektedir (Rodriguez, 2019). İşletmeler müşteri memnuniyetini arttırmak, 

müşteriye essiz bir alışveriş deneyimi sunabilmek, mevcut pazarlama stratejilerinde fark 

yaratabilmek ve mevcut müşteriyi elinde tutarken yeni müşteriler bulabilmek için müşteri 

ilişkileri yönetimi, büyük veri, insansız kasa, e-ticaret, sosyal medya (Şuman, 2016), biyometrik 

teknoloji, yapay zeka, bilgisayar görüşü ve nesnelerin interneti gibi en son trend teknoloji 

uygulamalarına yatırım yapmaya başlamışlardır (Hoong & Boermann, 2017).  

Perakendecilerin elinde çok fazla bilgi olması yapay zekâ kullanımını güçlendirmektedir. 

Yapay zeka müşterilere kişileştirilmiş, özelleştirilmiş ve yerel deneyimleri içinde barındıran 

teklifler sunarak satışı anlık olarak etkilemekte ve gelecek zamandaki satış beklentilerini tahmin 

edebilmektedir (Kruh, Willy; Coonan, Dab; Devani, Devika, 2018). Diğer bir bakış açısıyla 

müşterilerin geçmişteki e-ticaret deneyimlerine dayanarak müşterilere ihtiyaçları veya 

alışkanlıkları üzerinden ürün tavsiyesinde bulunmaktadır (E-Ticaret TV, 2018). Yapay zekâ 

işletmelerdeki anlık stok seviyesini ayarlarken, müşterilerin mantıklı satın alım yapmalarına, 

hediye seçmelerine, müşterilerin internet üzerinden yapmış olduğu aramaların tarihçesine bağlı 

olarak müşterilere reklam veya fırsat sunup pazarlama faaliyeti gerçekleştirebilmektedir 

(Nadimpalli, 2017).  

Yapay zekâ ürünlerinden biri olarak kullanılan sohbet robotlar (chatbot) ise web sitelerine 

entegre olarak çalışan ve müşterilerin tüm sorularına cevap verebilecek şekilde tasarlamış 

yapay zekâdır. (E-Ticaret TV, 2018). Sohbet robotları akıllı sohbet aplikasyonu yoluyla sosyal 

medya ve web sitelerinden gelen binlerce müşteri iletişimine sesli veya yazılı olarak birebir 

cevap verirken daha önce öğrendiği bilgilerle müşterilerin aramış olduğu hizmet, ürün ve 

destekle ilgili tavsiyede bulunur veya yardımcı olur (Kumar S. , 2017). Sohbet robotu müşteriye 

destek veremediği veya müşterinin sorunlarıyla ilgili çözümü bilmediği zaman çağrıyı müşteri 

temsilcisine aktarmaktadır ve bu çağrıyla ilgili çözümü öğrenmekte, hafızasına kaydetmekte ve 

tekrar bu sorunla karşılaştığında müşterilere destek verebilmektedir. 
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Perakende dünyasında kullanılmaya başlanan diğer bir teknoloji ise biyometrik 

teknolojidir. Müşteriler mağazaya girdiklerinde biyometrik teknoloji yardımıyla tanınırlar ve 

bu teknoloji yardımıyla ödemelerini otomatik olarak yapabilirler. Alibaba`nın alipay 

yönteminde daha önce yüzünü tanımlamış müşterilerinin, dijital ortamda selfi yöntemiyle 

alınan yüz resminin veri tabanındaki yüz resimi ile eşleştirilip ödemenin yapılabilmesi buna 

güzel bir örnektir (Hoong & Boermann, 2017). 

Perakende dünyasında AmazonGo gibi kasiyersiz mağaza uygulamaları ile müşteriler 

mobil otomatik ödeme yapabilmektedir (O`Shea, Dan, 2019). E- ticarette ise sıkça kullanılmaya 

başlanılan Apple Pay, Paypal, Amozon Pay gibi otomatik ödeme sistemleri de mevcuttur (E-

Ticaret TV, 2018). 

İleri teknoloji uygulamalarının mağazalara uygulanması ile mağazaların görünüşü ve 

yapısı da değişmiştir. Teknolojiyle birlikte, mağazalarda dijital tabelalar, ücretsiz mağaza içi 

wifi erişimi, radyo frekansı, self servis teknolojisi, akıllı ayna, interaktif duvarlar (El Azhari & 

Bennett, 2015), sanal deneme odaları kullanılmaya başlanmıştır (Liu, Jiang, Sze, & Wang, 

2009). 

Sanal aynalar mağazalarda deneme odalarına yerleştirilmiş çoklu dokunma teknolojisine 

sahip olan büyük bir aynadır.  Müşteriler sanal ayna üzerinden ürünlere göz atabilir, ürünleri 

kendi sanal görüntüsü üzerinde deneyebilir. Ürünleri kendi profillerinde saklayabilir, sms, e-

posta veya facebook üzerinden paylaşabilirler (Saakes, Yeo, Noh, Han, & Woo, 2016). Satın 

alım yapacak olan müşteriler sanal giyinme odaları sayesinde giysilerin kendilerine 

uygunluğunu kontrol ettikten sonra çevrimiçi veya çevrimdışı olarak satın alımı 

gerçekleştirebilirler (Nadimpalli, 2017). Bu teknolojiye ek olarak hareket tanıyan bilgisayar 

ekranı ile ürünleri bir el hareketiyle bulmasına yardımcı olan bir çeşit dijital katalog 

kullanılmaya başlanılmıştır. Dijital kataloglar kişilerin alışverişlerde kendi kişisel kararlarını 

alabilmesi yardımcı olmakta ve aynı zamanda kişiye özgü ürün tavsiyesinde de bulunmaktadır 

(Kumar S. , 2017). 

Perakendeciler mağazalarında video analizi yöntemi kullanarak müşterilerinin mağazada 

en çok nerede durdukları, hangi rotada yürüdükleri, nelerle ilgilendikleri, hangi ürünlerin daha 

dikkat çektiği görebilir ve analiz edebilirler. Perakendeciler bu bilgiler ve analizlerin ışığı 

altında mağazanın görüntüsüne hedefleri doğrultusunda şekil verebilirler (Kumar S. , 2017). 
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En son olarak arttırılmış gerçeklik (AG) teknolojisinin perakende dünyasında kullanım 

alanlarının arttığı görülmektedir. AG ile mağazaların raflarında bulunan ürünlerin detaylı 

araştırması müşteriler tarafından kolayca yapılabilmektedir (O`Shea, Dan, 2019). AG daha çok 

perakende, ev dekorasyonu, giyim, takılar ile otomotiv sektöründeki işletmeler arttırılmış 

gerçekliliği müşterilerin alışveriş deneyimlerini desteklemek için kullanmaktadır (De Jesus, 

2018). 

2. PAZARLAMA KANALLARI 

Kanal terimi müşterilerin temas noktaları veya işletmelerin müşterilerle etkileşime 

girebileceği araçlar anlamına gelir (Simone & Sabbadin, 2018). Pazarlama kanalları ise 

müşterilerle işletmelerin etkileşime girdiği temas ve iletişim noktalarıdır (Verhoef, Kannan, & 

Inman, 2015). Perakendecilerin satışları arttırmak ve müşteri çekmek gibi amaçlarla, 

müşterilerine aynı zamanda çeşitli dağıtım kanalları da sunarlar. Bu kanallar vasıtasıyla 

perakendeciler ürünlerini ve hizmetlerini müşteriye ulaştırırlar ve teslim ederler (Shankar, et 

al., 2011).  

Öte yandan satıcılar ürünlerini ve hizmetlerini mağaza, internet ve mobil platformların 

yanı sıra telefon, doğrudan posta katalogları, sosyal ağlar, ev alışverişi ve oyun yoluyla da 

pazarlayıp müşterileri ile etkileşime girebilmekte ve ürünleri dağıtmaktadır (Kalyanam & Tsay, 

2013).  Etkileşime giren günümüz müşterileri çok fazla talep kar olmakla birlikte istekleri 

konusunda bilgilidirler. Müşteriler istedikleri ürün ve hizmeti çevrimiçi olarak arayabilir, satın 

alabilir ve kolayca tecrübelerini sosyal medya da diğerleriyle paylaşabilen özelliktedir. Bu 

yüzden Rigby alışveriş deneyimini artık doğrusal değil, dairesel olarak tanımlamaktadır (Rigby, 

2011). 

2.1 Tek Kanal 

Ürün ve hizmetleri tek bir yol kullanarak müşterilerinize ulaştırma yöntemidir (Dye, 

2018). Perakende sektöründe tek kanal olarak gördüğümüz fiziksel, geleneksel kanal veya 

mağazalardır. Geleneksel kanallar tuğlalar ve harçlar (bricks and mortar) olarak da 

tanımlanmaktadır (Stojković, Lovreta, & Bogetić, 2016).  Internet dönemi öncesine 

baktığımızda tüm işletmeler ürün ve hizmetleri tek kanaldan doğrudan dağıttığı görülür 

(Bernstein, Song, & Zheng, 2005). Tek kanal stratejisinde perakendecilerin genel eğilimi 

yalnızca bir kanal üzerinden fiziksel bir lokasyondan ürün dağıtımıdır. Örnek olarak bir 
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elektronik eşya perakendecisinin ürünlerini ve hizmetlerini yalnızca bir kanal üzerinden satması 

gibi (Zhang, Dixit, & Friedmann, 2010).  

2.2 Çoklu Kanal 

İnternetin uygulanabilir bir dağıtım kanalı olarak ortaya çıkmasıyla çok kanallı pazarlama 

önem kazanmıştır (Yan & Wang, 2009). Kısa bir zamanda teknolojinin ve internetin son derece 

hızla gelişmesi perakendecilerin yeni pazarlara erişmesi olanak sağlarken müşteriler için de 

güvenli ve uygun bir alışveriş ortamı oluşturmuştur ve e-ticaret birçok işletme için çekici hale 

gelmiştir (Bernstein, Song, & Zheng, 2005). Bu sebepten dolayı alışverişin daha etkin olması 

için çoklu kanal stratejileri geliştirilmiştir. Çoklu kanal işletmenin dağıtım stratejisi olup, ürün 

ve hizmetler birbirinden bağımsız birden fazla kanal kullanarak satılmaktadır (Zhang, Dixit, & 

Friedmann, 2010). İşletmenin hedeflediği pazar bölümüne ulaşmak için denediği birden fazla 

kanal çeşidi onun çoklu kanal kullandığını gösterir (Stojković, Lovreta, & Bogetić, 2016). 

Çoklu kanal tuğlalar ve klikleri (bricks-and-clicks) olarak da tanımlanmaktadır. Tuğlalar burada 

mağazaları klikler ise e- ticaret kavramını tanımlamaktadır (Stojković, Lovreta, & Bogetić, 

2016).  Çoklu kanal bir silo stratejisidir ve kanallar birbirinden bağımsızdır. Müşteriler bir 

birinden bağımsız hareket eden farklı kanallardan markaya ulaşabilir. Kanallar operasyonel 

olarak farklı çalıştığı için müşteriyi her kanal farklı olarak algılar ve görür (Kantarcı, Ozalp, 

Sezginsoy, Özaşkınlı, & Cavlak, 2017).  

2.3 Çapraz Kanal 

Çapraz kanal ise birden fazla kanalı bütünleştirerek, müşterilerin bu kanallar arasında 

hareket etmesine veya kanalların işbirliği yapmasına imkân tanır (Hure, Picot-Coupey, Karine, 

& Ackerman, 2017). Kanallar arası pazarlama, hedef kitlenizin bir kanaldan diğer kanala 

ilerleyebilecek şekilde kanallarımızın bir araya gelmesidir. Çeşitli kanallar birlikte çalışmakta 

ve bir kanaldan diğerine geçerken kişilerin aldığı mesaj aynıdır (Reichenbach, 2018). Marka 

müşteriyi algılayabilmektedir ama kanallar bir birbirinden bağımsız çalışmaktadır (Kantarcı, 

Ozalp, Sezginsoy, Özaşkınlı, & Cavlak, 2017). 

2.4 Omnikanal 

 Omnikanal farklı kanalların ve temas noktalarının işbirliği yapması ve bu işbirliğiyle 

optimal bir müşteri deneyimi ulaşılması hedeflenir (Hure, Picot-Coupey, Karine, & Ackerman, 

2017). 
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Müşteriler satın alma aksiyonuna geçmeden önce mağazanın lokasyonunu, ürünün 

kalitesini, özelliklerini ve en iyi fiyatı nereden bulabilecekleriyle ilgili bilgilere (Park & Lee, 

2017) web sitelerinden, kataloglardan, mağazalardan ulaşırlar. Omnikanal müşterilerinin diğer 

müşterilerden farklı olarak istedikleri ürün ve hizmetle ilgili bilgileri bulunmaktadır ve ister 

çevrimiçi olarak isterse birden fazla kanal kullanarak alışverişlerini yapabilirler (Yurova, 

Rippe, Weisfeld-Spolter, Sussan, & Arndt, 2016). 

OMNİ KANALA GİDEN YOLCULUK 

TEK KANAL ÇOKLU KANAL ÇAPRAZ KANAL OMNİ KANAL

Müşteri markayla tek 
kanal üzerinden 
etkileşime geçer.

Marka da müşteri ile 
tek kanal üzerinden 
etkileşime geçer.

GELENEKSEL

Müşteri farklı kanallar üzerinden 
markaya ulaşabilir fakat bu kanallar 
birbirinden bağımsız hareket ederler.

Marka müşteriyi tekil olarak görmez. 
Operasyonel anlamda birbiriyle 
entegre olmayan kanallar kullanarak 
etkileşime geçer.

GERÇEK

Müşteri aynı markayla farklı 
kanallar üzerinden etkileşime 
geçer

Marka kullanıcıyı tek bir kullanıcı 
olarak algıyabilir fakat 
operasyonel olarak bağımsız 
hareket eden kanallar üzerinden 
etkiesime geçer.

ARA HEDEF

Müşteri karşısında sadece markaya ait 
bir kanal değil, bir marka görür.

Marka da kullanıcıyı hem stratejik hem 
de operasyonel olarak tek bir müşteri 
olarak görür ve ona göre davranır. 

GERÇEK HEDEF

 
Şekil 1: Omnikanal`a Giden Yolculuk (Kantarcı, Ozalp, Sezginsoy, Özaşkınlı, & Cavlak, 2017) 

 

Omnikanal müşterilerin fiziksel mağazadan çevrimiçi mağazalara oradan sosyal medyaya 

kadar satıcılar ile buluştukları alanlardır. Geleneksel ve çevrimiçi kanalların bütünleşmesi 

omnikanal modeli için hayati bir değer taşımaktadır. Bu tür bir stratejinin geliştirilmesindeki 

rekabet avantajı, distribütörün tüm kanallar ve irtibat noktaları arasında tüketicinin özgün ve 

bütünsel bir deneyim geliştirmesi sağlamaktır (Rey-Moreno & Medina-Molina, 2016).  

Omnikanal çoklu kanala göre çok daha fazla ortam üzerinden müşteri ile irtibata geçer 

(Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). İşte bu sebepten dolayı omnikanal kavramı birden çok 

kanalın kullanılmasına ihtiyaç duyulmasının kaçınılmazlığını kabul ederken kanal içi ve 

kanallardaki faaliyetleri bütünleştirmeye odaklanır. Diğer bir bakış açısıyla omnikanal yalnızca 

bir tedarikçinin müşteriye ulaştığı dağıtım kanallarını değil, aynı zamanda bir pazarlamacının 

tüketiciyle etkileşime girdiği iletişim kanallarını ve diğer tüm kanalları da kapsar (Ailawadi & 

Farris, 2017) Omnikanal`ın en önemli özelliklerinden birisi müşterilerin ürün ve hizmetle ilgili 

satın alımlarını tercih ettikleri kanallardan yapmalarıdır. Alışveriş çok boyutludur ve müşteri 



Proceedings of the International Congress on Business and Marketing, 2019 

Maltepe University, Istanbul, 13.06.2019-14.06.2019 

  

 

110 

merkezli, odaklı olmak omnikanal`ın özüdür. (Ramadan, 2016). Müşteri deneyimi günümüzde 

çok önemlidir. Müşteriler tecrübelerinin hoş ve güzel olduğu yerden alışveriş yaparlar, önemli 

olan deneyimlerin onlara yaşattığı güzelliklerdir. Onlar için tek kanal veya çoklu kanalların 

önemi yoktur (Kruh, Willy; Coonan, Dab; Devani, Devika, 2018). Müşteriler tüm 

perakendecilerin satış ve pazarlama kanallarını tek bir varlık olarak kabul eder ve alışveriş 

deneyimi müşterinin hangi kanalı kullanıldığına bakılmaksızın kusursuz olmasını ister. Nerden 

işlem yaptığına bakmaksızın özgürce sanki tek bir işlem yapıyor gibi değişik iletişim kanalları 

üzerinde dolaşabilirler (Simone & Sabbadin, 2018, s. 88). 

Omnikanal zengin bilgi birikimi olan çevrimiçi alışveriş ile fiziksel mağaza avantajını 

birleştiren satış deneyimi olarak düşünülmektedir. (Reis, Amorim, & Melão, 2017, s. 52).  

2.4.1 Omnikanal Yönetimi 

Omnikanal yönetimi işletmelerin faaliyetlerine bilgi verme ve yerine getirme matriksi 

açısından bakmaktadır. Yerine getirebilme açısından bakıldığında iki seçenek görülmektedir. 

Bunlar müşterinin mağazayı fiziksel olarak ziyaret etmesi veya mağazanın müşteriye gitmesi 

olarak görülmektedir.  

Bİ
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1
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3
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GELENEKSEL PARAKENDEÇİ ÇEVRİM İÇİ PARAKENDECİLİK 
SHOWROOMS

HİBRİT ALIŞ VERİŞ  & TESLİMAT
PURE-PLAY
E-TİCARET

YERİNE GETİRMEALMAK KARGOLAMAK

ÇEVRİM DIŞI

BİLGİ VERME VE YERİNE GETİRME MATRİKSİ

Omni Kanal parakendeciliğinde müşteriler bilgileri mağzaları ziyaret ederek veya uzaktan erişim elde edebilirler. 
Müşteriler satın aldıkları ürünleri mağzalardan kendileri alabildikleri gibi mağza müşterinin adresine teslim edebilir.

 

Şekil 2: Omnikanal Dünyasında Nasıl Kazanılır (Bell, Gallino, & Moreno, 2014) 
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Yerine getirme açısından ise müşterinin ürünü mağazadan alması veya ürünün müşteriye 

kargolanması şeklinde görülmektedir. Internet öncesi dönemde iki çeşit perakendecinin 

varlığından söz edilebilir. İlki geleneksel perakendeci diyebileceğimiz Şekil 2’de 1 ile 

gösterilen bölgedir. Müşteri fiziksel olarak mağazayı ziyaret eder ve ürün ile ilgili bilgiyi 

çevrimdışı olarak mağazadan alır. İkinci tip olarak katalog perakendeciliği olarak 

görülmektedir. Şekilde 4 ile gösterilen günümüz çevrimiçi perakendeciliğin erken habercisi 

olarak görülebilir. Ürün ile ilgili bilgiler çevrimiçi olarak verilir ve sipariş müşterinin verdiği 

adrese taşınarak teslim edilir. Şekilde 2 ve 3 ile gösterilen bölgelerdeki strateji omnikanal`ın 

gelişimi ile ortaya çıkmış ortaya çıkışı daha derin ve incelikli bir yaklaşımdır (Bell, Gallino, & 

Moreno, 2014).   

2.4.1.1 Çevrimiçi Satın Al Mağazadan Teslim Al (ÇESMA) 

 Omnikanal’ın yerine getirme girişimlerinden en önemlisi çevrimiçi satın al mağazadan 

teslim al (ÇESMA) uygulamasıdır (Gao & Su, 2017). Geleneksel perakendeciler yalnızca 

çevrimdışı dünyanın gücünden yaralanmamaktadır aynı zamanda dijital ve fiziksel mağaza 

arasında uyumu sağlayarak müşterileri mağazalara çekerler (Sopadjieva, Dholakia, & 

Benjamin, 2017). 

ÇESMA iki sebepten dolayı müşterinin tercihini etkilemektedir. Bunlar, ÇESMA 

müşteriye envanterle ilgi tam zamanlı bilgi sunar ve alışveriş masraflarını azaltır (Gao & Su, 

2017). 

Müşterilerin ÇESMA sayesinde siparişlerini istedikleri zaman kendi tercih ettikleri 

yerden alabilirler. Çevrimiçi satın alım yapan müşteriler ürünlerin kendisine gelmesini 

beklerken ÇESMA müşterilerinin ürünü beklemesi gerekmez (O`Shea, Dan, 2019).  

2.4.1.2 Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al (ÇAMSA) 

Omnikanal yönetiminde sıkça görülen diğer bir uygulama ise çevrimiçi araştır çevrimdışı 

satın al (ÇAMSA)`dır. Yeni bir trend olarak müşterilerin mağazalardan istediği ürünü almadan 

önce ürünün özellikleri, kalitesi ile ilgili çevrimiçi araştırma yapmasıdır. Tüketici aynı zamanda 

alışveriş kararına yardımcı olması için çevrimiçi durumda ürün veya hizmetle ilgili 

yorumlardan, blog gönderilerinden ve sosyal medyadan yararlanır (Reddy & Nagarjuna, 2017). 

Müşteriler, mobil cihazlarından çok sık ürünlerin fiyatı ve tekliflerle ilgili bilgi araştırmaktadır 

ve hatta bazı mağazalar müşterilerine ürün ve tekliflerle konusunda araştırma yapması için 
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mağaza içi kablosuz internet ve tablet vermektedir (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015).  

ÇAMSA yönetiminde müşteriler araştırmalarını daha çok görsel ve ses ile yaptığından mobil 

cihazlar ve akıllı telefonlar önem teşkil etmektedir. Görsel ve ses (Amazan Echo, Google Home, 

Google Assistance, Siri) ile yapılan araştırmalar mobil aplikasyonların iOS ve Android akıllı 

cihazlara yüklenmesiyle kullanılır ve öğrenen bilgisayarlar sayesinde kullanıcıya araştırmak 

istediği ürün ile ilgili sonuçlar yansıtılırken aynı zamanda neyin kullanıcıya yakışacağı veya 

fiyat ile ilgili  tavsiyelerde de bulunulur (O`Shea, Dan, 2019). Müşteriler mobil teknoloji 

kullanarak veya akıllı telefonlarından ürünler hakkında bilgi toplarken onları en yakın nerede 

bulacaklarını da araştırırlar (McAteer, 2018). Akıllı telefonlar üzerinden yapılan araştırmalar 

genellikle satın almama ilham ver,  mağaza içi alışverişimde yardımcı ol, satın alma 

seçeneklerimin daraltılmasına yardımcı ol şeklindedir. Bir çok insan alışveriş yapmadan önce 

kendi akıllı telefonlarından ürün bilgilerini araştırmaktadır (Pollak, Todd, 2018).  

2.4.1.3 Envanter Sergi/Satış Salonu (ESSAS) 

Müşterilerin dijital ortamda inceleyemediği ve deneyemediği ürünleri, deneyebilmeleri 

ve inceleyebilmeleri için oluşturulmuş fiziksel ortamlardır. ESSAS`larında tüm ürün hatları 

görülür ve müşteriler ürünlere dokunur, hisseder, uygunluğunu anlamak için dener, şekline ve 

stiline bakar. ESSAS`ları müşterilerin satın alma arzusunu anında tatmin etmezler, çünkü 

buralarda fiziki satış gerçekleşmez. Müşteriler yalnızca ürünleri kontrol ederler ve ancak 

çevrimiçi olarak web sitelerinden siparişlerini geçerler (Bell, Gallino, & Moreno, 2013).  

Günümüzde ESAS`larda en fazla kullanılan yöntemlerinden birisi de seyyar pazarlama 

(SEPA) yöntemidir. Burada SEPA olarak adlandırdığımız yöntem uluslararası literatürde POP-

UP store olarak bilinmektedir. Bu yöntemle müşterilere geçici lokasyonda ve geçici süre açılan 

mağazalarla alışveriş fırsatı sağlanır (Hass & Schmidt, 2016).  SEPA uygulaması gezici mağaza 

türü şeklinde de kullanılmaktadır. Türkiye`de bu tip uygulamayı Türk Yıldızları örnek 

gösterilebilir. Türk Yıldızlarına ait ürünleri satan tır belli zamanlarda belli şehirlerde seyyar 

mağaza açmaktadır. Türk Yıldızı hayranları web sitesinden tır mağazasının ne zaman kendi 

şehirlerine uğrayacağını görebilmekte ve müşteriler bu seyyar türü mağazalardan alışveriş 

yapabilmektedirler veya çevrimiçi sipariş geçebilmektedirler.  

Bilgi işlemin gelişmesi ve dijitalleşmenin hızla tüm sektörler gibi perakende sektörünü 

de etkilemesi sonucu ESSA`lar da dijitalleşmeye başlamıştır.  
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Çevrimiçi satış yapan web sitelerinde müşteriler ürünlerin fotoğraflarını 2D olarak 

görmekte ve sitede belirtilen ölçü cetveline göre alışveriş yapmaktaydılar. Web sitesi 

teknolojisinin gelişmesiyle web kanallı sanal deneme sayfalarında müşteriler ürünleri 3D 

ortamında deneyebilmekte ve animasyon şeklinde ürünü kullanırken kendilerini 

görebilmektedirler (Cordier, Lee, & Magnenat- Thalman, 2001). Özellikle tekstil endüstrisinde 

kullanılan bu teknoloji için doğru ve hızlı modellemeler, vücut modellemeleri, performanslı 

bilgi işlem alt yapısı ve etkileşimli 3D tarayıcılı ekranlar gerekmektedir (Liu, Jiang, Sze, & 

Wang, 2009).  

Sanal ESSAS`lerde kullanılmaya başlanan diğer bir teknoloji ise sanal ayna`dır. 

ESSAS`lere konulabilen ve hareket tanıyan bilgisayar sistemleri sayesinde kişiler satın aldıkları 

ürünün kendi üzerlerinde hareket halinde görebilmekte ve kendilerine tam uyan tekstil ürünleri 

alabilmektedirler (Raturi, 2018). Uygulamasına bakıldığında, müşteri tekstil ürünü ile sanal 

aynanın karşısına geçer ve elbiseyi taratır. Taratılmış tekstil ürünü el hareketiyle müşterinin 

aynadaki görüntüsüne giydirilir (Gupta, 2018). Hatta bazı firmalarda müşteriler sanal ayna 

önünde kendine göre giyeceklerini dizayn edebilirler ve sanal aynanın karşısında kendi dizayn 

ettikleri ürünün üretilmeden önce kendileri üzerlerinde nasıl durduğunu görebilirler (Eisert, 

Rurainsky, & Fechteler, 2017). 

Başka bir ESAS modeli olarak evde deneme programını (EDP) görebiliriz. Firma 

müşterilerinin çevrimiçi seçtiği ürünleri belirli bir kısmını daha önce belirlediği bir süre için 

hiçbir masraf almadan müşterinin denemesi için istenilen adrese kargolar. Böylelikle firma 

müşterilerin sanal olarak görmüş olduğu ürünü fiziksel olarak denemesini, hissetmesini 

sağlamaktadır. Müşteri belirlenen süre dolduğunda hiçbir ücret ödemeden ürünü geri 

yollayabilmektedir (Bell, Gallino, & Moreno, 2013).  

3. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Kişinin algılamış olduğu ile tecrübe etmiş olduğu hizmet arasındaki fark kişinin 

memnuniyet seviyesini ve verilen hizmetin kalitesini ölçmektedir. Kişinin beklentisi 

memnuniyet üzerinde merkezi bir rol oynamaktadır (Thijs & Staes, 2018). Kotler ve Keller 

(2006)`a göre müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın aldıkları ürünlerden beklentileriyle 

gerçekte üründen elde ettikleri performansın kıyaslaması sonucu müşterinin yaşadığı hayal 

kırıklığı veya mutluluk hissidir (Kotler & Keller, 2012). Ürün veya hizmetin müşterilerin 

beklentileri ve isteklerini karşılamaları veya beklentilerinin üstünde olması, müşteri 
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memnuniyetini gerçekleştirmemizi sağlar. Ürünün ve servisin müşteri beklentisinin altında 

olması müşteri memnuniyetsizliği sağlamaktadır (Gobiraj & Balasundaram, 2011).  

Tekrar satın alma davranışı memnuniyetin göstergesidir. Müşterilerin satın alma öncesi 

beklentileriyle satın alma sonrası algıları arasındaki fark müşteri memnuniyetinin göstergesidir. 

Memnuniyet, hizmet sağlayıcısına yönelik bir müşteri tutumu ve davranışıdır (Luo, Ba, & 

Zhang, 2012). Bir başka tanım ise şöyle demektedir; müşterinin kendi ihtiyacını, amacını ve 

hedefini karşılama konusunda ki beklentisiyle elde ettiği arasındaki farktan doğan duygusal 

tepkidir (Kaur & Sharma, 2015). 

3.1 Müşteri Memnuniyeti ve Omnikanal Yönetimi 

Omnikanal yönetimi müşteriye değer katma yolculuğu olup özellikle dört aşamadan 

oluşmaktadır. Bunlar satın alma öncesi, ödeme, teslimat veya dağıtım,  geri iade olarak 

görülmektedir.  
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 Şekil 3: Bütünleşik Omnikanal Sisteminin Şeması (Saghiri, Wilding, Mena, & Bourlakis, 2017) 

Müşteri ürüne veya servise ihtiyacı olduğunu düşündüğü zaman, ürün ile ilgili bilgi 

toplamaya başlar (Saghiri, Wilding, Mena, & Bourlakis, 2017). Ürün hakkında çevrimiçi 

ortamlarda fazla bilgi bulunmaması satın almak isteyenin memnuniyetini negatif yönde 

etkilemekte ve satın alma sürecinde müşteriyi kaygılandırmaktadır (Luo, Ba, & Zhang, 2012). 

Ürün hakkındaki doğru bilgilere kolayca ulaşılabilir olunması gerekmektedir (Ramadan, 2016). 

Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilerin web sitelerinde açıklayıcı şekilde olması satın alma sonrası 
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müşteri memnuniyetini artıran bir etkendir (Luo, Ba, & Zhang, 2012).  Müşteri memnuniyetini 

etkileyen diğer bir husus ise müşterilerin ürünler hakkında kolayca bilgi alması, seçebilmesi, 

siparişi geçebilmesi ve web sitesinin performansı olarak görülmektedir (Cao, Gruca, & Klemz, 

2003/2004). 

Omnikanal yaklaşımında ürünlerin fiyatlarının her kanalda aynı olması gerekmektedir. 

Müşteriler fiyat araştırmasını çeşitli kanallar yoluyla yapmaktadır ve doğrusal alışverişlerde bu 

müşteri tarafından dikkate alınmaktadır (Ramadan, 2016). İnternetteki araştırma motorları 

müşterilerin fiyat araştırması yapmak için kullandığı bir araçtır. Müşteriler satın aldığı ürün 

veya hizmetin kendisini veya muadilini internet ortamında daha düşük fiyata görürse bunu 

adaletsizlik olarak algılar ve bu adaletsizlik algısı müşterinin memnuniyetini azaltır (Cao, 

Gruca, & Klemz, 2003/2004).  

Ödemelerin ise telefon, mağaza veya çevrimiçi kanallar kullanılarak yapılabilmesi 

(Saghiri, Wilding, Mena, & Bourlakis, 2017), ödeme veya satın alma metotlarının çeşitliliği, 

kolaylığı, hızı, güvenliği, esnekliği ve elverişliliği müşteri için önemli ve stresi azaltıcı bir 

faktör olduğu için memnuniyet arttırıcıdır. AmazonGo ve kasiyersiz mağaza uygulamaları ile 

müşterilerin mobil otomatik ödeme yaptığı veya hızlandırılmış ödeme  uygulamaları artmaya 

başlamıştır (O`Shea, Dan, 2019).  

Müşteri memnuniyetine etki eden diğer bir faktör ise ürünün teslimidir. Müşterilerin 

ürünlerinin paketlenmesi, zamanında adreslerine teslim edilmesi önemlidir. Ürünlerin 

tesliminde gecikme yaşanması durumunda müşteri memnuniyetsizliği doğmaktadır (Yu, 

Subramanian, Ning, & Edwards, 2014).  Buna ek olarak, müşteriler genellikle işletmelerin iyi 

bir fiziksel dağıtım kanalına sahip olmalarını ve teslimat süresinin kısa olmasını isterler. 

Müşteri memnuniyeti ile siparişlerin teslim süresi ve bedelsiz teslim arasında doğru orantılı bir 

ilişki vardır (Ma, 2017).  

İşletmelerin geri iade politikası müşteri davranışları üzerinde stratejik bir etki 

oluşturmaktadır (Pei, Paswan, & Yan, 2014). Çevrimiçi alışveriş yapan müşteriler ürün ile 

fiziksel temasları olmadığı için ürünün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını ürün 

ellerine geçene kadar bilememektedir. Ürün ile fiziksel temas sonucu, ürünün müşteri 

ihtiyaçlarına cevap vermemesi durumunda işletmeler müşteri memnuniyeti sağlamak, müşteri 

ilişkilerini güçlendirebilmek için ürün iadesini gerçekleştirirler (Tiwari, 2013). Müşterilere 
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almış oldukları ürünleri geri iade süreçlerinde kolaylık ve çeşitlilik sağlanması işletmelere artı 

bir değer kazandırmakta ve müşteri memnuniyetini arttırıcı bir etki olarak görülmektedir.  

En son olarak müşterilerin tüm satın alım ve iade süreçlerinde işletmenin yüzü olarak 

müşteri servisi görülmektedir. Müşteri aynı seviyede ve aynı kalitedeki müşteri servisini tüm 

kanallardan alabilmelidir. Müşteri için kiminle irtibata geçtiği önemli değildir. Önemli olan 

marka tarafından tanınmak ve sorunun kabul edilip çözüm bulunmasıdır (Ramadan, 2016). 

Müşteri servislerinin müşteri mutluluğu ve memnuniyeti üzerine omnikanal yönetimi 

çerçevesinde kurgulanmış olması memnuniyet arttırıcı olarak görülmektedir. 

SONUÇ 

Müşteriler artık tek bir kanala sadık kalmamaktadır. Müşteriler kendileri için en uygun 

olan alış veriş kanallarına doğru yönlenmektedir yani alış veriş yolculuğu artık omnikanal 

olmaya başlamıştır. Perakendeciler tüm kanalların benzersiz bir şekilde entegre olduğu 

omnikanal yönetim şekline geçmekte ve geleneksel kanal yönetim şeklinden vazgeçmektedir. 

Bu çalışmada perakende sektörünün önemli oyuncuları tarafından kullanılan ve omnikanal 

siparişi yerine getirme metodlarından olan ÇESMA, ÇAMSA ve ESSAS üzerinde çalışılmıştır. 

Omnikanal yönetiminin ve incelediğimiz metodların müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi 

anlatılmaya çalışılmıştır. 

Omnikanal yönetiminin perakende sektöründe uygulanması kolay değildir. Bu 

yöntemleri gerçekleştirmek için yanlızca perakendecilerin teknolojiye yatırım yapması değil 

aynı zamanda müşterilerinde internet, mobil teknolojilere ve akıllı telefon teknolojisine sahip 

olmaları gerekmektedir. Wearesocial ve Hootsuit`in yapmış olduğu Türkiye`de internet ve 

teknoloji kullanımı ile ilgili istatiksel çalışmaya göre Türkiye`deki potansiyel müşterilerin 

omnikanal çalışmalarına uygun derecede teknolojiye erişebildiği görülmektedir.  

ÇESMA müşteriler için çekici gelen bir uygulamadır. Müşterilerin mağazalara olan 

ilgisini arttırmaktadır. Müşterilere çevrimiçi yöntem ile tam zamanlı stok bilgisi verilmesi ve 

müşterinin siparişini girip ödemesini çevrimiçi olarak yapmış olduğu ürünün mağaza 

stoğunda bulunması gerekmektedir. Müşterinin mağazaya ürünü almaya geldiğinde kasada 

ödeme yapmak için sıra beklememesi ÇESMA`nın artı yönlerinden biridir. Perakendeciler 

ÇESMA`yı yönetirken dikkatli olmalıdır. En çok satan ürünlerin ÇESMA olarak kanala 

sunulması mağazalarda gereksiz yoğunluğa sebebiyet vermemelidir.  
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Diğer bir omnikanal stratejisi olan ÇAMSA uygulaması daha çok akıllı telefon ve tablet 

kullanan mobil kullanıcılarının yararlandığı bir uygulama olup müşterilere fiyat ve çeşitli 

ürünler hakkında tam bilgilendirme sağlamaktadır. Müşteriler bu uygulama sayesinde 

mağazalarda gördükleri ürünleri daha uygun fiyata alabilmekte ve müşteri olarak alışveriş 

yolculuklarını istedikleri gibi planlayabilmektedir.  

En son olarak incelediğimiz omnikanal yöntemi ESSAS çevrimiçi alışveriş yapan 

müşterilerin alacakları ürünü kendi üzerinde deneyebilme, dokunabilme ve hissedebilmesi 

üzerinde kurulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle ESSAS`lerde perakendeciler, sanal ayna, 

hareket tanıyan ekranlar ve arttırılmış gerçeklik sanal ESSAS`lere geçmeye başlamışlardır. 

 Omnikanal yönteminin müşteri merkezli oluşu, müşterinin istediği ve müşteriye uygun 

olan ortamları oluşturmaları müşteri memnuniyetine doğru atılmış çok büyük adım olarak 

görülmektedir. 
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