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YÖNETİCİ ÖZETİ 
  
ÇAYMER Müşteri İlişkileri Yönetimi Rehberi, ÇAYMER’de Müşteri İlişkileri 
Yönetiminin (MİY) düzgün işleyişi için gerekli koşulları karşılamak üzere 
hazırlanmıştır.    
 
“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezinin Kurulması” için Teknik Destek Projesi, 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Project Group liderliğindeki Konsorsiyumun 
teknik desteğiyle yürütülmektedir.   
 
 
Bölgesel rekabet gücünü arttırmayı, hedef bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına 
katkı yapmayı ve ÇAYMER’in etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için Rize Çay 
Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurumsal ve operasyonel kapasitesini 
geliştirmeyi amaçlayan projenin nihai faydalanıcısı Rize Ticaret ve Sanayi Odasıdır 
(RTSO).  
 
ÇAYMER tarafından sunulan hizmetlerde kaliteyi sağlamak amacıyla, ÇAYMER’in 
düzgün işleyişini sağlamada aşağıdaki bileşenler büyük öneme sahiptir:   

 Kapsamlı bir İzleme ve Değerlendirme (İ&D) Sisteminin kurulması  
 İ&D destek stratejisi ve yaklaşımı geliştirilmesi  
 ÇAYMER yönetimine eğitim verilmesi  
 Etkili bir Kalite Yönetim Sistemi  
 Laboratuvar Malzeme ve Makinelerinin Verimliliği  
 Çay Müşterileri, Çiftçileri, Müstahsilleri ve Tüccarlarına yönelik çay sektörünün 

başlıca alanlarında araştırma, analiz ve danışmanlık hizmetleri sunulması. 

ÇAYMER projesi, Türk çay sektörünün mevcut ve yeni baş gösteren sorunlarına 
sürdürülebilir çözüm bulmak üzere tasarlanmıştır. ÇAYMER;  
 

1. Gönüllü üretim ve ürün standartları belirleyecek, 
2. Özellikle küçük ve orta ölçekli fabrikalarda çay üretim süreçlerini en uygun 

düzeye getirecek, 
3. Özellikle küresel piyasalardaki diğer rakiplerle rekabet edebilmek için yerel ve 

uluslararası piyasalardaki farklı müşteri ihtiyaçlarına ilişkin farklı ürün 
çeşitlerini test edip geliştirecek, 

4. “Sürdürülebilir Çay Üretimi” tekniklerini geliştirip yaygınlaştıracak,  
5. Türk çay sektörünün uluslararası rakiplerine karşı pazarlama ve yenilikçilik 

kabiliyetini arttıracak, 
6. Türk çay sektörünün verimliliğini ve kalitesini arttıracak, 
7. Çay sektöründeki aktörler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü geliştirecektir.  

Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) sistemleri çağdaş iş dünyanın yaklaşık son 10 yıldır 
bir gerçeğidir.   
  
Müşteri İlişkileri Yönetimi, iş dünyasında mükemmelliğe ulaşmak amacıyla bir 
kuruluşun müşteri ve tedarikçilerinin yönetim ve idaresi için kendisine uygun 
geliştirdiği bir stratejidir.   
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Yine de işletmelerde MİY sistemlerinin başarıyla yürütülmesi ve işleyişinde birtakım 
belirsizlikler söz konusudur.   
 
Bu belge, MİY için en önemli zorluk ve fırsatları ortaya koymaktadır. Bu sayede, 
ÇAYMER’de MİY etkili şekilde yürütülüp yönetilebilecektir.   
 
Bu belge, Müşteri İlişkileri Yönetiminin (MİY) esaslarının - daha net ifade etmek 
gerekirse, internet, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarının, ÇAYMER müşterisinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde MİY’i yürütmesine nasıl yardımcı olabileceğinin- 
anlaşılması için ÇAYMER’ in yönetimine, işleyiş ve hizmetlerine destek olmak 
amacıyla tasarlanmıştır.  
 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Rehberi, Haziran 2018 tarihinde, ÇAYMER TDE Takım 
Lideri Prof. Stephen J A Newton’in gözetiminde Kıdemli Tarımsal Gıda Sektörü 
Uzmanı Sayın Yusuf Tokdemir tarafından hazırlanmıştır.   

ÇAYMER için MÜŞTERİ İLİŞKİLERI YÖNETİMİ NEDİR?  

MİY, Müşteri İlişkileri Yönetiminin kısaltmasıdır. Çeşitli yetenekleri bir araya getiren 
bir yazılım çözümüdür. MİY sisteminden çıkmadan potansiyel ve mevcut 
müşterilerinizi saklayabilmenizi, arama yapmanızı, e-posta yollamanızı, rapor 
hazırlamanızı, randevuları yönetmenizi, not kaydedebilmenizi, biriken işlerinizi 
yönetmenizi ve en son mailinizi kimin okuduğunu anlamanızı sağlar.    
   
MİY, müşteri ve tedarikçi için toplam değeri en üst düzeye çıkarmak için özenle 
seçilmiş müşteri ve müşteri gruplarıyla ilişkiler kurulması, geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesine yönelik bir kavramdır.  

ÇAYMER’in Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY), müşterileriyle nasıl bir etkileşim içinde 

olacağını tanımlayacaktır. ÇAYMER yönetimi, Türk ve yabancı müşterileri hakkında 

bilgileri tutabilecekleri bir sistem olarak düşünmektedir. Bu MİY sistemi, küresel 

pazarlardaki Türk çay sektöründe müşteri sadakati ile sürdürülebilir ve rekabet 

edebilir büyüme sağlayabilmek amacıyla Türk ve yabancı müşterilere daha iyi destek 

ve hizmet sunulması için gereken bilgileri toplamak üzere teknolojiden 

yararlanacaktır.      
 
Doğru şekilde uygulanan bir ÇAYMER MİY sisteminin: 

1. Dahil olan herkesin bilgi sahibi olabilmesini teminen, ÇAYMER’in potansiyel 
müşterileri, fırsatları ve mevcut müşterileri hakkındaki bilgileri saklaması,    

2. ÇAYMER’e ait irtibat bilgileri, takvimler ve dosyaların saklandığı merkezi bir 
ortak sistem işlevi görmesi,  

3. ÇAYMER’in fırsat olasılığını atlamaması için hatırlatmalardan yararlanması,  
4. Üretim faaliyetlerinin, çay ekiminin, araştırma ve geliştirme, laboratuvar 

yönetimini, mühendislik ve teknoloji, iç ve dış pazarlama, ISO 17025 yönetimi, 
kalite, danışmanlık hizmetleri, ağ oluşturma ve etkili etkinlik yönetimi ya da 
ÇAYMER’in mevcut iş akışına dahil olan diğer unsurların verimli olup 
olmadığını belirlemesi,    

5. ÇAYMER’in harcamalarını azaltması beklenmektedir.  



 
 
 

ÇAYMER için Müşteri İlişkileri Rehberi, Haziran 2018 Sayfa 4 
 

ÇAYMER MİY’in YAPISI 

1. ÇAYMER müşterilerinin talep ve şikayetleri hakkında bilgi toplayan bir 
elektronik dosyalama sistemi veya veri tabanı, 

2. Müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması rekabet edebilirliği ve müşteri sadakatini 
sağlamaya yönelik gerekli adımların atılması için bilgi edinme prosedürlerinin 
analiz edilmesi,    

3. ÇAYMER’in müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması ve potansiyel 
müşterilerin belirlenmesine yönelik analiz stratejisi,   

4. ÇAYMER’in yönetim stratejisinin etkili olması için veri toplama.  

ÇAYMER MÜŞTERİLERİ 

ÇAYMER’in esas amacı, Türk çay sektörünün rekabet edebilirliğini arttırmaktır. Bu 
amaçla, ÇAYMER, çay üreten KOBİ’lerin yararlanması için ortak Ar-Ge, 
pazarlama, danışmanlık, analiz hizmetleri, eğitim, inovasyon ve iş geliştirme 
altyapısını iyileştirecektir.   

 
ÇAYMER’in iki operasyonel birimi bulunmaktadır:  

1. Uygulamalı Ar-Ge Bölümü 
2. Eğitim ve Danışmanlık Bölümü 

ÇAYMER; 

1. Çay sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılması için kurumsal kapasitenin, 
2. Müstahsillerin ürünlerinin verimliliğinin ve kalitesinin, 
3. Çay ürünlerinin pazarlama becerilerinin arttırılmasını başarmayı 

hedeflemektedir. 

ÇAYMER’in müşterileri: 

1. Çay tüketicileri 
2. Çay yetiştiricileri  
3. Çay müstahsilleri ve işleyicileri  
4. Çok sektörlü (tarımsal gıda sektörü de dahil) kuruluşlar 
5. STK’lar 
6. Tüccarlar 
7. İhracatçılar  
8. Kamu kurumları 
9. Üniversiteler 
10. Özel şirketler ve KOBİ’ler 
11. Türk çay ithalatçıları 
12. Uluslararası çay ithalatçıları  
13. Uluslararası şirketler, kurumlar, STK’lar ve Hükümetlerdir. 

Bu “müşteri gruplarından” her birinin ÇAYMER yönetimi ve personeli tarafından 
yönetilmesi gereken farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle, “müşteriye” 
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ÇAYMER ürün ve hizmetlerini satın alan ya da kullanan kişi olarak odaklanılacaktır. 
Bu alıcı ya da kullanıcıları, yurtiçi ve/veya yurtdışından iş amaçlı müşteriler ya da 
bireyler olabilmektedir.    
 
Günümüzde sosyal medya, internet ve cep telefonu kullanımı yeni bir müşteri profili 
ortaya çıkarmıştır. ÇAYMER’in de bir internet sitesi bulunmaktadır. Dolayısıyla, 
geleneksel müşterilerden farklı internet müşterileri de olacaktır.  
 
İnternet müşterileri, ÇAYMER, ürünleri, hizmetleri ve fırsatları hakkında bilgi edinmek 
ve ihtiyaç ve şikayetleri hakkında iletişim kurmak isteyecektir.  
 

ÇAYMER için MİY’in YARARLARI  

MİY teknolojisi, yalnızca klavyenin birkaç tuşuna basarak ÇAYMER’in kendi 
müşterileri hakkında birçok bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde erişmesini sağlayacaktır.   

Şikayet ve sorunları ele alırken bile ÇAYMER müşterileriyle olumlu bir ilişki 
kurulması kolaylaşacaktır.  

MİY’in iki soruya cevap vermesi gerektiği unutulmamalıdır: 

1. Müşterilerimiz kimdir? 
2. Onlara nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? 

Etkili bir MİY sisteminin avantajı, müşterilerle birebir ilişki ve iletişim kurmaktır. Bu 
sayede ÇAYMER müşterilerine;  

1. Onları bildiğini ve tanıdığını, 
2. Onları anladığını,  
3. Onların ihtiyaçlarını, sorularını ve kaygılarını dikkate aldığını, 
4. En çok ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünleri sunmayı istediğini, 
5. İşlerine önem verdiğini gösterme fırsatı bulacaktır.  

MİY sisteminin ÇAYMER için avantajları aşağıda sıralanmaktadır: 

1. Yerel ve uluslararası müşterilerin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi, 
2. Müşterinin kuruluşa sadakatinin artması, 
3. Müşterilerin daha kolay çekilmesi, 
4. Müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması, 
5. Müşteri memnuniyetinin artması, 
6. Müşteri kazanma harcamalarının azalması,  
7. Müşteriye göre ürün ve hizmetler geliştirilmesi, 
8. Bireysel pazarlama stratejileri, 
9. Bilgi toplamaya yardımcı olması,  
10. Hizmet maliyetinin azalması, 
11. Daha iyi fiyatlandırma yapılması, 
12. Gelir ve karın artması, 
13. Veri tabanı analiziyle ürün geliştirmenin desteklenmesi, 
14. Pazarlama ve satış harcamalarının azalması.  



 
 
 

ÇAYMER için Müşteri İlişkileri Rehberi, Haziran 2018 Sayfa 6 
 

MİY sisteminin kurulmasından sonra, ÇAYMER, Türkiye ve dünyadaki Türk çay 
yetiştiricilerinin, tüccarların, işleyicilerin, ihracatçıların ve diğer paydaşların 
ihtiyaçlarını rekabetçi şekilde karşılayan yenilikçi hizmet ve ürün tasarlama, 
geliştirme ve hayat geçirmede operasyon ve hizmetlerine fayda sağlayacak 
avantajlara sahip olacaktır. Bu sayede, marka sadakati, rekabet avantajları, ağlar, 
ittifaklar, ortaklıklar ve Türkiye ve yurtdışındaki müşterilerle uzun süreli ilişkiler 
kurulması sağlanacaktır.  

PERSONEL EĞİTİMİ 

ÇAYMER’de MİY’in etkili kullanımı için, MİY sisteminin kullanımı konusunda 
çalışanların eğitilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple, ÇAYMER yönetimi, 
sistemin yönetimi ve kişilerin eğitimine dair sorumluluk ve aidiyeti tanımlayacaktır. 
MİY sistemi, kullanıcıları sistemin yeteneklerini tam ve amacına uygun olarak 
kullanabildiği ölçüde yararlı ve başarılı olacaktır.          

MÜŞTERİ HİZMET KALİTESİ 

Müşteri hizmetleri, ÇAYMER için bir zorunluluktan ziyade bir ayrıcalık olarak 
algılanması gereken MİY sisteminin bir parçasıdır. İyi müşteri hizmetleri ve teknik 
destek, dürüst ve iyi eğitimli personelle başlamaktadır. Müşterilerin sorunlarını ele 
alabilmek ve ÇAYMER’in büyüme ve rekabet edebilirliğine katkı yapabilmek için 
personel dürüst, şeffaf ve güvenilir olmalıdır.  

MÜŞTERİ SADAKATİ 

Müşteri sadakati, ürün ya da hizmetten memnun kalma, rahatlığı, performansı veya 
yalnızca markayı biliyor ve kendini güvende hissediyor olma nedeniyle bir markayı 
diğerleri karşısında tercih etmeye yönelik tutumsal ve davranışsal eğilimdir.   
 
Bu nedenle, ÇAYMER yönetimi, sadakatlerini kazanmak için müşterilerine bir değer 
yaratmalıdır. 

ÇAYMER’de MİYden NASIL YARARLANABİLİRİZ? 

Aşağıdaki tabloda, MİY sistemiyle toplanabilecek bilgi türleri sunulmaktadır:  
 
Bilgi türü Sorular 
Müşteri Profili  

 Kim? 
 Şahıs ya da firma? 
 Yer? 
 İş alanı? 
 ÇAYMER’in ürün ve/veya 

hizmetlerine neden ihtiyaç 
duyuyorlar? 

 ÇAYMER’le iletişim yolları? 
 MİY’e kayıtlılar mı? 
 MİY’e ne zaman kayıt oldular?  
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MİY’İN BAŞARISIZLIĞA UĞRAMA SEBEPLERİ 
 
ÇAYMER yönetimi, ÇAYMER’de MİY sisteminin etkili kullanımı için aşağıdaki 
parametreleri göz önünde bulundurmalıdır. Şirketlerde MİY sisteminin başarısızlığa 
uğramasının başlıca sebepleri aşağıda sunulmaktadır:     

1. MİY’in şirketin genel stratejisine entegre edilmemesi, 
2. Bu iş için görevlendirilmiş personelin olmaması, 
3. MİY’in yalnızca teknolojik bir araç olarak düşünülmesi; yaratabileceği çeşitli 

kurumsal ve kültürel değişikliklerin göz ardı edilmesi, 
4. Müşteri verilerinin doğru ve tam olmaması, 
5. MİY uygulama maliyetinin düşük öngörülmesi, 
6. Şirketlerin net iş hedeflerinin olmaması, 
7. Şirketlerin MİY’in karmaşıklığını tam anlamıyla hesaba katmaması,  
8. MİY’in yeterince anlaşılmaması, 
9. MİY’in temel ilkeleri. 

ÇAYMER’de MİY’in UYGULANMASINDA ÖNEMLİ BAŞARI FAKTÖRLERİ 
 
MİY sistemi, yalnızca teknolojik bir araç olarak görülmektedir. ÇAYMER MİY sistemi, 
çoklu iletişim kanalları sağlayarak ÇAYMER’in müşterileriyle ilişkilerini 
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, ÇAYMER yönetimi, performans seviyesini yukarılara 
çıkarabilmek için müşteri memnuniyetini ÇAYMER’in başlıca kurumsal hedefi haline 
getirecek bir iş stratejisi geliştirmeyi amaçlayan bir ekip kuracaktır.  
  
ÇAYMER MİY sisteminde önemli başarı faktörleri aşağıdaki alanlarda etkin 
olunmasını sağlayacaktır:   

1. Üst yönetimin desteği 
2. Proje ekibinin yetkinliği 
3. Etkili proje yönetimi 
4. Satıcı desteği 
5. Paket seçimi 
6. Farklı disiplinlerden oluşan bir ekibin kurulması  
7. Personelin bağlılığı  
8. Bilgi sistemleri entegrasyonu. 

 
 
 
MİY’in BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 
 
Çalışmalar, MİY sisteminin yaygın şekilde uygulanması ve bunun beraberinde bazı 
riskler getirmesi nedeniyle, uygulama başarı oranının yüksek olmadığını 
göstermektedir.       
 
ÇAYMER MİY sistemi, öncelikle aşağıdaki özellikleri içermektedir: 
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1. Müşteri ihtiyaçları: ÇAYMER yönetimi, etkili hizmet sunmak ve ilişkilerin 
uzun süreli olmasını sağlamak amacıyla müşterilerle görüşerek gerçek 
ihtiyaçlarını tanımlayacaktır. 

2. Müşteri tepkileri: ÇAYMER, çay yetiştiricileri, işleyicileri, tüccarları, 
ihracatçıları, ithalatçıları, kamu kurumları, üniversiteler, çay okulları, KOBİ’ler, 
özel şirketler, tüketiciler vb. gibi müşterileriyle profesyonel ve duygusal bir 
ilişki kurmanın en iyi çözümünü bulmak amacıyla, sorgulama ve faaliyetleri 
değerlendirecek ve yorumlayacaktır.       

3. Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, ÇAYMER’de müşteri 
beklentilerinin karşılanması için ihtiyaç ve isteklerle ne kadar ilgilenildiği ve 
bunların ne kadarının karşılandığının bir ölçütüdür. Günümüz rekabetçi çay 
sektöründe, müşteri memnuniyeti ÇAYMER’in başarısı için önemli bir 
performans faktörüdür.      

4. Müşteri sadakati: Müşteri sadakati, müşterinin ÇAYMER’le düzenli olarak iş 
yapmaya, ürünlerini almaya ve/veya hizmetlerini kullanmaya devam etme 
eğilimidir. Bu nedenle, ÇAYMER müşteri memnuniyetine odaklanmalıdır. 
Dolayısıyla, müşteri sadakati MİY’in etkileyen bir unsurdur ve işletmenin 
başarısı için son derece önemlidir.      

5. Müşteri tutma: ÇAYMER müşterilerinin elde tutulması ya da korunması için 
müşteri tutma stratejik bir süreçtir. ÇAYMER yönetimi, eğitim ve danışmanlık, 
yeni ürün geliştirme, çay analizi, çay imalatı ve paketleme, atık yönetimi, çay 
yetiştiriciliği, teknoloji, ihracat pazarlama ve inovasyon konularında 
müşterilere destek olmak amacıyla müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılayacaktır. Doğal olarak bu da ÇAYMER’in işlerinde net bir büyümeye yol 
açacaktır.     

6. Müşteri şikayetleri: ÇAYMER’e çeşitli konularda şikayette bulunulabilir. Bu 
şikayetlerin müşterinin memnun olacağı şekilde ele alınıp çözülmesi 
ÇAYMER’in önceliğidir. ÇAYMER müşterilerinin olumlu deneyim yaşaması, 
bu deneyimlerinin çevresindekilerle, arkadaşlarıyla ve bağlantılarıyla 
paylaşılması ve bu paylaşımın sıfır maliyete yeni iş fırsatları yaratması 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle MİY sistemi, şikayetlerin ele alınması için 
kendi içerisinde önceden tanımlanmış bir dizi süreçler içermelidir.        

7. Müşteri hizmeti: MİY sistemi, verimliliği arttırmaya ve daha kişisel bağlantılar 
edinmeye yardımcı olacak müşteri hizmet araçları sunmaktadır. Müşteri 
memnuniyeti, ÇAYMER tarafından sunulan hizmetin kalitesine bağlı 
şekillenecektir. ÇAYMER’e müşterinin sadakatini sağlamak için bu temel 
faktördür.  

Entegre bir MİY sistemi aşağıdaki özellikleri içerebilmektedir: 

 
Özellik  Faydalar 
Müşteri verilerinin görüntülenip 
güncellenebileceği, tüm çalışanlar 
tarafından erişilebilir merkezi bir veri 
tabanı  

Müşteri hizmeti kalitesinin ve 
sadakatinin artması ve müşterinin daha 
kolay elde tutulması  

Mevcut ve potansiyel müşterilerin 
sınıflandırılması dahil olmak üzere, 
müşteri verilerinin analizi  

Müşteriye göre pazarlama veya satış 
kampanyaları. 
Kampanyaların daha iyi hedeflenmesi  
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İnternet üzerinden ve şifreli erişimle 
müşterilerin kendi siparişlerini verip 
işlemlerini yönetebilecekleri müşteri self-
servis hizmeti 

Sipariş alma ve müşteri hizmeti 
harcamalarının azalması  
 

Potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve 
takibi 

Daha geniş bir müşteri tabanı 
Potansiyel müşterileri izlemeye daha iyi 
odaklanması   

Gelir tahminleri ve trend analizi dahil 
güncel bilgiler içeren raporlar  
 

Daha iyi ve zamanında karar alma 

 
MİY, aşağıdaki alanlarda yönetimin etkili olmasını sağlayacaktır: 

1. Müşteri kazanma 
2. Daha iyi iletişim 
3. Müşteri tutma 
4. Müşteri sadakati 
5. Müşterinin kar elde edebilirliği 
6. Süreçler 
7. Kişiler 
8. Müşteriye göre ürün ve hizmetler sunulması 
9. Müşteri yaşam süresi değerinin en üst düzeye çıkarılması 
10. Pazarlama verimliliği 
11. Piyasa trendlerine cevap verebilirlik 
12. Gelecekteki müşteri ihtiyaçlarının öngörülmesi 
13. Sadakat programlarıyla ilişki teknolojisine entegrasyon 
14. Analitik bir araç 
15. Operasyonlar 
16. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı 
17. Yazılım uygulaması 
18. Bilgi sistemleri stratejisi 
19. Müşteri etkileşimiyle istikrarlı hizmet sunumu 
20. Marka sadakatinin artması 
21. Etkili ve verimli müşteri odaklı stratejiler  
22. Bilgi tabanı 
23. Veri depolama 
24. Veri madenciliği 
25. Entegre satış, pazarlama ve hizmet stratejisi  
26. Müşteri merkezli IT stratejisi  
27. Karar Destek Sistemleri  
28. Web tabanlı müşteri etkileşimi  
29. Maliyet azaltımı 
30. Müşterilerin tüketim biçimlerinin belirlenmesi  

YAYGIN MİY ÖZELLİKLERİ ve İŞLEVLER LİSTESİ 

Piyasada çeşitli ölçekteki işletmeler için Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) yazılımları 
mevcuttur. Bir Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi satın almadan ve uygulamadan önce 
göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda özellik ve işlevler mevcuttur. 
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MİY seçimi konusunda en doğru kararı verebilmek için, ÇAYMER’in mevcut MİY 
özelliklerini, işlevlerini ve maliyetini bilmesi ve ÇAYMER’de bir MİY sistemi uygulama 
kararı vermesi gerekmektedir. Temel özellikler aşağıda sunulmaktadır:   

MİY’in KİLİT GEREKSİNİMLERİNE ÖRNEKLER  

1. Satış izleme 
2. İrtibat yönetimi 
3. Müşteri portalı 
4. Raporlama gereksinimleri 
5. Mantıksal Analiz ve İş Geliştirme  
6. Pazarlama Otomasyon Gereksinimleri  
7. İmalat Yönetimi 
8. AR-GE, inovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi  
9. Danışmanlık Hizmeti Gereksinimi 
10. Tedarik Zinciri Gereksinimleri 
11. Laboratuvar Gereksinimleri 
12. Etkinlik yönetimi 

 

İŞLEVSEL GEREKSİNİMLER  

1. E-posta desteği 
2. Kablosuz desteği 
3. Sohbet desteği 
4. İnternet üzerinden Ses Protokolü (VoIP) 
5. Erişim Kontrolü ve Veri Güvenliği 
6. Müşteri Veri tabanı 
7. Personel izleme ve destek 
8. Bilgi yönetimi 
9. Entegre web-tabanlı portal  
10. Sosyal medya entegrasyonu 
11. Aktive yönetimi 
12. Telefon entegrasyonu 

 
TEKNİK GEREKSİNİMLER 

1. Yayılım ortamı 
2. Güvenlik  
3. Hata dayanıklılığı 
4. Bulunabilirlik & Ölçeklenebilirlik 
5. Entegrasyon 
6. Lisans Türü 
7. Geliştirme Ortamı 

 
DESTEK ve HİZMETLER 
 

1. Bakım-Onarım 
2. Danışmanlık ve Profesyonel Hizmetler 
3. Kullanıcı Desteği 
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SATICI PROFİLİ 
 

1. Satıcı Bilgileri 
2. Geçmiş performansı 

 
 
MİY SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI ve İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN SORUNLAR  
 
İş dünyasında MİY sisteminin gittikçe yaygınlaşmasına rağmen, MİY uygulaması 
başarı oranı düşüktür ve MİY sistemi uygulamasından memnun olmayan şirket 
sayısı her geçen gün artmaktadır. MİY sistemlerinin sorunları aşağıda 
sunulmaktadır:      

1. MİY uygulamasının başarı oranı  
2. MİY genellikle yazılım odaklı uygulanmaktadır 
3. Bazı MİY sistemleri kuruluş içerisindeki kültüre, sürece, kişilere ve teknolojiye 

uymamaktadır. 
4. İyileşme düzeyinin yeterli olmaması 
5. Sadık müşterilerin hepsinin kar getiren müşteriler olmaması 

MİY’in TEMEL BİLEŞENLERİ  
Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramının dört bileşeni şunlardır; 

1. Strateji 
2. Süreç 
3. İnsan 
4. Teknoloji 

STRATEJİ 
 
ÇAYMER iş stratejisi, yaklaşık 3-5 yıllık ya da daha uzun bir süre zarfında, yerel ve 
uluslararası piyasalarda, hasat, tedarik, işleme, verimlilik, kar elde edebilirlik, kalite, 
pazarlama, Ar-Ge ve inovasyon, teknoloji, pazarlama, beceri geliştirme, rekabet 
edebilirlik ve büyüme alanlarında başarıya ulaşmak için Türk çay sektörüne destek 
vermeye odaklanacaktır.    
 
 
SÜREÇ 
 
Süreç, müşterilerin ÇAYMER’le etkili biçimde iletişim ve işbirliği kurma yollarını 
tanımlayacaktır.  
  
Etkili bir süreç; 

1. Müşteri odaklı, 
2. Katma değerli, 
3. Üst yönetimce kararlılıkla sahiplenilmiş,  
4. Sürece dahil olan taraflar bakımından açıkça tanımlanmış ve anlaşılmış, 
5. Ölçülebilir, 
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6. Devamlı geliştirilebilir, 
7. Yerel ve uluslararası müşterilere ve ihtiyaçlarına açıktır. 

İNSAN 
 
İnsan kaynakları yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetiminin başarısındaki en önemli ve 
kilit kaynaklardan biri olarak bilinmektedir.   

 
 
TEKNOLOJİ 
 
MİY teknolojisi, işletmelerin temel alanlarını yönetmek için özel tasarlanmış yazılım 
programları veya teknolojik uygulama kullanmaktadır. Bu temel alanlar: imalat, kalite, 
tedarik zinciri, laboratuvar, pazarlama, satış, finans, yeni ürün geliştirme, insan 
kaynakları, proje yönetimi, danışmanlık ve inovasyondur. 

MİY TEKNOLOJİSİNİN NE OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI  

Müşterilerle yüz yüze etkileşimin değer arz ettiği açıktır. Ancak bu birçok iş faaliyeti 
için çok elverişli değildir. Günümüzde, MİY teknolojisi modern iş dünyasında yaygın 
biçimde kabul görmektedir. Bu nedenle, şirketlerin etkili pazarlama, satış ve veri 
yönetimi çalışmalarını kolaylaştırabilmesi için MİY yazılımı tasarlanmaktadır.     

MİY teknolojisi uygulamasının temel taşı müşteri veri tabanıdır. MİY veri tabanları 
şirketlerin mevcut ve olası müşterileri hakkında kilit bilgileri saklamasını 
sağlamaktadır. ÇAYMER operasyonları ve hizmetlerinde MİY sisteminin kullanılması 
başarılı kilit performans göstergelerinin geliştirilmesinde değerli olacaktır. 

1. MİY sistemi, mevcut ve potansiyel tüm müşterilerin tarihe göre 
görüntülenmesi ve analiz edilmesinden oluşmaktadır. Bu da, Türk çay 
sektöründe verimlilik ve rekabet edebilirliğin arttırılması için müşteri 
ihtiyaçlarının etkin biçimde öngörülmesini basitleştirmektedir.     

2. MİY müşteri bilgilerinden oluşmaktadır. Bu müşteri hakkında verilecek kararlar 
için son derece değerlidir. 

3. MİY sisteminde, müşteriler, yaptıkları iş türlerine ya da fiziksel konumlarına 
göre gruplandırılmaktadır. Bu da her müşteriye ayrı ayrı odaklanılmasına 
yardımcı olmaktadır. 

4. MİY sistemi yeni müşteri kazanmada da yararlı olacaktır. Müşterinin kimlik ve 
iletişim bilgileri MİY sisteminde tutulmaktadır. Buna ‘İş Fırsatı’ adı 
verilmektedir.  

Top 

Management 

Management 

Face to Face Customer 
Service

Customers

Customers

Face to face Customer 
Service

Management 

Top 

Management
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5. MİY sistemi oldukça maliyet etkindir. Kağıt ihtiyacı çok azdır ve daha az 
personel ve kaynak gerektirmektedir. Pahalı olmamakla birlikte faydalıdır.   

6. MİY sistemindeki tüm bilgiler, birkaç tuşa basarak erişilebilen bir merkez 
üzerinde toplanmaktadır. Bu da işleme sürecini azaltarak ÇAYMER’de 
verimliliği arttıracaktır.  

7. Tüm müşterilerle etkili biçimde ilgilenilmesi ve onlara gerçek ihtiyaçlarının 
sunulması müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Bu sayede, ÇAYMER’in 
cirosunu ve karını arttıracak irtibat ve işbirliklerinin kurulma şansı artmaktadır.  

8. Müşteri, ÇAYMER’in operasyonları ve hizmetlerinden memnun kalırsa, 
ÇAYMER’e sadık kalacak ve sürekli iş yapmaya devam edecektir. Bu da, 
müşteri tabanının genişlemesi ve ÇAYMER’in işlerinde net büyümeye yol 
açacaktır.  

Günümüz rekabetçi çay sektöründe, bir MİY sistemi kurulması, dünya çay 
sektöründeki kilit uluslararası çay aktörlerine karşı Türk çay sektörünün rekabet 
edebilirliğinin arttırılması amacıyla, çay yetiştiriciliği, çay tedarik zinciri, işleme 
koşulları ve teknolojisi, rekabet bilgisi, yeni ürün geliştirme, kişilerin eğitimi ve 
becerilerinin geliştirilmesi, inovasyon, ağ kurma, çay kümelerinin oluşturulması ve 
akıllı uzmanlaşma ve ihracat pazarlamayı şüphesiz geliştirecektir. Bu nedenle, 
ÇAYMER’de tam donanımlı bir MİY sisteminin uygulanması önem arz etmektedir.    

ÇAYMER’in İŞ ALANLARI, ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ  

Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) aşağıda belirtilen amaçlarla 
“uygulamalı araştırma” gerçekleştirecektir:  

1. Gönüllü üretim ve ürün standartlarının belirlenmesi, 
2. Özellikle küçük ve orta ölçekli fabrikalarda çay üretim süreçlerinin en uygun 

düzeye getirilmesi,  
3. Yeni ürün çeşitlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve satışa 

sunulması,  
4. “Sürdürülebilir Çay Üretimi” tekniklerinin geliştirilip yaygınlaştırılması  
5. “Alternatif ürün işlemenin” test edilmesi,   
6. Ürün kalitesinin arttırılması, 
7. Verimlilik ve karlılığın arttırılması, 
8. İhracat becerilerinin geliştirilmesi, 
9. Kişilerin eğitimi ve becerilerinin geliştirilmesi, 
10. Bölgedeki çay turizminin geliştirilmesi, 
11. Çay dükkanı ‘franchise’larının oluşturulması,  
12. Etkili çay atık yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi, 
13. Türkiye ve uluslararası piyasalardaki “Türk Çayı” konseptinde rekabet gücü 

yaratmak için KOBİ’lerin kümelenmesi ve ağ oluşturması,  
14. Fason çay üretimi sunulması, 
15. Fason çay paketleme sunulması, 
16. Çay laboratuvarı test ve analiz hizmetleri sunulması, 
17. Türkiye ve küresel piyasalarda Türk çayını tanıtan faaliyetler tasarlanıp 

düzenlenmesi, 
18. Fon sağlama ve yatırım fırsatlarının yaratılması, 
19. Verimlilik, kalite, büyüme ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğin 

arttırılması amacıyla çay sektörüne danışmanlık hizmetleri sunulması, 
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20. Rekabet bilgilerinin toplanması,  
21. Adil ve sürdürülebilir çay üretim faaliyet ve tekniklerinin geliştirilip sunulması,  
22. Türkiye ve uluslararası piyasalardan çay sektörü çalışmaları, piyasa raporları, 

dergiler, tüketici trendleri, analizler, istatistikler, teknoloji, yeni ürünler, 
yayımlar, dijital dergiler ve çay sektörü haberleri.   

23. Türk çay sektörünün küresel rakipleri karşısında rekabet gücünü arttırmak 
amacıyla hükümet, kamu ve özel sektör kuruluşları, KOBİ’ler, özel sektör, 
ihracatçılar, tüketiciler, tedarikçiler, çay yetiştiricileri ve diğerleriyle işbirliği 
kurulması. 

ÇAYMER’in OPERASYONEL BÖLÜMLERİ 

ÇAYMER’in iki operasyonel bölümü bulunmaktadır: 

 Uygulamalı Ar-Ge Bölümü 
 Eğitim ve Danışmanlık Bölümü 

Uygulamalı Ar-Ge Bölümünün beş operasyonel birimi vardır: 

1. Pilot Üretim Birimi: Siyah ve yeşil çay üretim hatları bulunmaktadır.  
2. Paketleme Birimi: Dikey çay doldurma, demlik doldurma ve poşet çay 

doldurma hatlarına sahiptir.  
3. Pilot Gübre Üretim Birimi: Çay yetiştiriciliğinde, çay imalatında kullanılmak 

üzere çay atıklarını organik gübreye dönüştürmesi amaçlanmaktadır. 
ÇAYMER çay atık yönetimi hakkında önümüzdeki 3 yıl içerisinde Ar-Ge 
çalışmaları gerçekleştirecektir.   

4. Çay Laboratuvarı: Bu laboratuvar, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve Türk çay 
sektörüne destek olmak amacıyla gelişmiş laboratuvarında çay analizleri ve 
Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecektir.   

5. Pilot Çay Ekim Alanı: Bu alanda ÇAYMER, yeni çay çeşidi geliştirme ve 
geliştirilen çay gübrelerini test çalışmalarını gerçekleştirecektir. 

Eğitim ve danışmanlık bölümünün 3 birimi vardır: 

1. Kalite Kontrol ve Geliştirme Birimi: Bu birim, kalite kontrol gerçekleştirecek ve 
uluslararası rakipleri karşısında tüm çay tedarik zincirini geliştirmek amacıyla 
yetiştiricilere, tedarikçilere, işleyicilere, tüccarlara ve diğer müşterilere 
danışmanlık hizmeti verecektir.  

2. Pazarlama ve dış ticaret birimi: Bu birim, uluslararası çay ihracatı yapan 
ülkelere karşı rekabetçi şekilde Türk ihracatını arttırmak amacıyla pazarlama 
ve dış ticaret hizmetleri sunacaktır. Bu faaliyetler, Türk çay sektöründeki 
KOBİ’ler ve aktörlerin pazarlama becerilerini geliştirecektir.   

3. Çay kütüphanesi: ÇAYMER’in bilgi havuzu olacaktır. Araştırma, çalışma, 
yayım ve haberleri arşivleyecek ve Türk çay sektörüyle paylaşacaktır. 

MİY SİSTEMİ için ÇAYMER İŞLEVSEL ALANLARI  

Bu rehberde, ÇAYMER’in stratejik hedefleri, operasyonları ve hizmet birimleri ortaya 
konmuştur.  
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ÇAYMER’in MİY sisteminde, ÇAYMER operasyonları ve hizmetlerinde 
mükemmelliğe ulaşmak için aşağıdaki alanlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

1. Çay analizi ve test (laboratuvarı) 
2. Çay tedarik zinciri ve imalatı (imalat & tedarik zinciri)  
3. İK, kişilerin eğitimi ve geliştirilmesi (insan kaynakları) 
4. Finans yönetimi 
5. Satış yönetimi 
6. Pazarlama yönetimi 
7. Danışmanlık hizmetleri (danışmanlık) 
8. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge, inovasyon ve yeni ürün geliştirme) 
9. Çay yetiştiriciliği & tarımı (çay ekimi ve imalatı) 
10. Kütüphane 
11. Bilgi yönetimi 
12. Mühendislik 
13. IT ve teknik destek 
14. Proje yönetimi 
15. Franchise yönetimi 
16. Etkinlik yönetimi (çay konferansları, etkinlikler, toplantılar, çalıştaylar) 

ÇAYMER İÇİN MİY UYGULAMALARI  

MİY piyasasına baktığımızda, birçok MİY yazılımı tedarikçisi bulunmaktadır. Bu 
tedarikçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için MİY çözümleri sunmaktadır. 
ÇAYMER yönetimi piyasadan etkili bir MİY sistemi temin etmeli ve bunu kendi 
operasyon ve hizmetleri için kullanmalıdır. Bu MİY sistemi: 

1. Şeffaf bilgilendirme yapabilmeli, 
2. Proje kazanabilmeli, 
3. Etkili ekip çalışması sağlamalı, 
4. Kolaylıkla etkinlik organize edebilmeli,  
5. Harcamaların tam kontrolünü sağlamalıdır.  

Güçlü bir MİY sistemi: 

1. Bilgilendirici: Evde ve hareket halinde kısa bilgiler verebilecektir. 
2. Kolayca kazandıracak nitelikte: Projeler anında ele alınabilecektir.  
3. İyi organize: Ortaklar, çalışanlar veya proje ekiplerine yönelik etkinlikler 

kolaylıkla organize edilebilecek ve müşteri ihtiyaçları zamanında 
karşılanabilecektir.  

4. Anında tanımlayıcı: Karmaşık projelerde bile müşteri ihtiyaçlarına göre net 
korelasyonlar oluşturulabilecektir.  

5. Kar getirici: Düzgün bilgi aktarımı sayesinde sağlıklı iş ilişkileri 
sürdürülebilecektir.   

Piyasadaki popüler MİY yazılımları  

Piyasadan temin edilebilen kullanıma hazır MİY yazılımları da mevcuttur. Bu 
yazılımlar lisans satın alınarak ve/veya aylık ödemeler yapılarak kullanılabilir.   
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Piyasadaki yazılımlar aşağıda sunulmaktadır: 

1. Salesforce 
2. Zoho  
3. Odoo 
4. Microsoft Dynamics MİY 
5. OroMİY 
6. HubSpot  
7. Act 
8. Pipedrive 
9. Maximizer 
10. SAP MİY 

SONUÇ 

MİY sisteminin uygulanması, ÇAYMER’in operasyon, hizmet ve kalite yönetim 
sistemine (ISO 17025) büyük değer katacak; büyüme, karlılık, müşteri sadakati, 
rekabet edebilirlik, yüksek inovasyon ve pazarlama kabiliyeti, yeni ürün geliştirme, 
küresel iş dünyasında yeni pazarlama girme gibi, Türk çay sektörüne büyük yararlar 
sağlayacaktır. 

Bu nedenle, ÇAYMER’in Türk çay sektörüne başarılı hizmetler sunması için iyi 
geliştirilmiş bir MİY sisteminde ihtiyacı vardır.   
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