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VERİ MADENCİLİĞİ NEDİR? 

İstatistik hipotezin ispatı veya reddine yoğunlaşırken, data mining verinin 
işlenmesi sonucu ortaya çıkan korelasyon ile olasılığı gösterir. 

 

Veri madenciliği, verilerinizdeki gizli desenleri “Prediktif ” yani öngörebilen 
teknikler kullanarak ortaya çıkarır. Verilerinizde bulunan bu gizli desenler karar 
verme süreçlerinde çok kritik rollere sahiptir, çünkü iş süreçleriniz ile ilgili 
birçok akışı ve bilgiyi ortaya çıkartır.  

 

Veri madenciliğinden, veriyi analiz etmek ve veri kümesi içinde yer alan gizli 
modelleri keşfetmek için faydalanılır. Daha sonra bu modeller, veriyi daha 
detaylı bir şekilde yorumlamak ve geleceğe yönelik tahminler yapmak için 
kullanılır. Yani esas amaç, veriyi bilgiye dönüştürmektir. 
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NEDEN VERİ MADENCİLİĞİ ?  

Elde var olan büyük miktardaki veri:  
Şirketler, keşfedilmeyi bekleyen bu verilerin iş stratejilerine rehberlik etmesi için 
gizli modelleri bulmak istiyorlar. 

  
Rekabetin artması : 
Şirketler uluslararası rekabet ile karşı karşıyalar ve bu noktada başarının anahtarı; var 
olan müşterileri korumak ve yenilerini elde etmek. Veri madenciliği, şirketlerin bu 
konuları etkileyen faktörleri analiz edebilmelerine izin veren teknolojiler 
içermektedir.  

 
Hazır teknoloji :  
Veri madenciliği teknolojileri son yıllarda olgunlaştı ve günümüz endüstrisinde 
kullanılmak için hazır hale geldi. Veri madenciliği için kullanılan programlama ara 
yüzleri standartlaşmakta, böylece geliştiriciler daha iyi veri madenciliği uygulamaları 
geliştirebilmektedirler.  
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VERİ MADENCİLİĞİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR 

Classification: 
Sınıf landırma, tahmin edilebilir bir kolon tabanlı olarak kategorilere case’ler 
atanması ile ilgilidir. Bir malın özellikleriyle müşteri özelliklerini eşleştirebiliriz. 
Böylece bir müşteri için ideal ürün veya bir ürün için ideal müşteri profili 
çıkarılabilir.  

 
Clustering: 
Clustering, unsupervised bir veri madenciliği görevidir. Birçok clustering 
algoritması, sayısız döngü kullanıp model yakınsayınca durarak modeli 
oluşturur. Modelin yakınsamasından kasıt; segment sınırlarının stabil hale 
gelmesidir.  
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• Association: 
Popüler bir veri madenciliği görevidir. Diğer adı market basket analyse dır. 
Tipik bir association iş problemi, satış hareketlerini analiz etmek ve satılan 
ürünlerin bazen aynı alış-veriş sepetinde yer aldığını tespit etmektir. 
Association tekniğinin yaygın kullanımı; birlikte alınan parça setlerinin ve 
cross-satış kurallarının tespitidir. 

• Regression: 
Classification’a benzer. Temel fark, tahmin edilecek olan attribute’un 
continious number (parçalanabilir birimler -1.5, 23.8 gibi-) olmasıdır. 
Regresyon tekniği yüzyıllardır istatistik ana bilim dalının bir kolu olarak 
öğretilmektedir.  

• Forecasting: 
Yarın ki borsa değeri ne olacak?... A şirketinin önümüzdeki ay toplam satış 
miktarı ne olacak?... Forecasting bu tarz soruların cevaplanmasına yardımcı 
olur. Genellikle girdi olarak bir zaman serisi veri kümesi alır. 

VERİ MADENCİLİĞİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR 
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VERİNİN BİLGİYE DÖNÜŞMESİ 
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Veri madenciliği ile müşterilerinizle olan etkileşimlerinizdeki karlılığınızı 
arttırabilir, hilekarlık durumlarını tespit edebilir ve risk yönetiminizi 
geliştirebilirsiniz. Bunların yanında ortaya çıkan bilgilerle doğru zamanda daha 
iyi kararlar verebilirsiniz. 

 

VERİ MADENCİLİĞİ İLE ÇAPRAZ SATIŞ VE RİSK YÖNETİMİ 
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VERİ MADENCİLİĞİ İLE ÇAPRAZ SATIŞ VE RİSK YÖNETİMİ 

Bu durum pazarlama tarafında ele alınırsa; 

Veri madenciliği, tüketici davranışlarına ilişkin ürün, fiyat ve dağıtım kanalı bazında 
çok çeşitli analiz veriler içermektedir. Tüketicilerin mevcut ve yeni ürünlere karşı 
göstereceği reaksiyon, bankaların ürünlerle ilgili yapacağı reklam, ürün ve servis 
kalitesindeki iyileştirmeler ve rekabetçi tutuma bağlı olarak öngörülebilir. Banka 
analistleri geçmiş trendleri analiz ederek şu anki talebi tespit edebilir, ürün ve hizmet 
bazında tüketicilerin gelecekteki davranışları üzerine tahminlerde bulunabilir ve 
daha fazla fırsatın ortaya çıkmasını sağlayabilirler. Veri madenciliği tekniği aynı 
zamanda karlı müşteri ve iş alanlarının, karsız olanlardan ayırt edilmesini sağlar. 

Bankacılık sektöründe veri madenciliğinden faydalanabileceğimiz bir başka alan ise, 
bankanın müşterisine başka bir ürün ya da hizmeti satın alması için yapacağı cazip 
bir öneri götürmesi ile ortaya çıkan çapraz satışlardır. Ev kredisi ile sunulan sigorta 
opsiyonları bu konudaki başarılı örneklerden biridir. Veri madenciliği teknikleri 
aracılığıyla bankalar, müşterilerin çapraz satış aktivitelerinde hangi ürün ve servislere 
karşı nasıl tepki vereceğini öngörebilir, belirli bir ürüne hangi profildeki müşterilerin 
ilgi gösterdiği belirlenerek çapraz satış aktiviteleri o alana odaklanırlar.  

 

9/14 



Risk yönetimi tarafında incelediğimizde ise, Bankalar müşterilerine tutar, 
vade, faiz oranı, kredi türü, coğrafi bölge ve özellikler, gelir, kredi geçmişi 
gibi pek çok parametreye bağlı olarak kredi verirler. Bankaların uzun süreli 
müşterileri, özellikle bu müşteriler arasından yüksek gelir grubuna dahil 
olanlar en kolay şekilde kredi alabilirler. Veri madenciliği teknikleri müşteri 
bazında risk ölçümü ve ödeme sırasında yaşanması muhtemel aksaklıkları 
öngörebilmemizi sağlar. 

 

Bankalar veri madenciliği tekniklerini kredi kartı satışlarında müşterilerin 
davranış ve güvenilirliklerini ölçmek ya da belirli bir müşterinin 
ödemelerini aksatma ihtimalini öngörmek amacıyla da kullanabilir  

 

 

VERİ MADENCİLİĞİ İLE ÇAPRAZ SATIŞ VE RİSK YÖNETİMİ 
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WINTER 
Template 

Çapraz Satış :: 1/2  
‘‘Örnek olarak Amerika'da bir mağazada bebek 
bezlerinin yanında biralar sergileniyor. Bunu yapan 
mağaza bira satışlarında bir artış yaşamış.  
Bu Amerikan kadınlarının eşlerinden eve gelirken 
bebek bezi sipariş ettiğini farkeden mağazanın hemen 
bebek bezlerinin yanına biraları koymasından 
kaynaklanmış. Bebek bezi alan baba hemen yandaki 
reyonda bulanan birayı da almaya başlamış’’  
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Çapraz Satış :: 2/2  
Banka KOBİ müşterisinin dükkanına POS cihazı bağlar. Kredi 
kartı alışverişleri artık bankadaki hesaba yatacaktır. 
Bir süre sonra müşterisini ziyaret eder.  
“Hesabınıza şu kadar para yatıyor…” diye bilgi vererek başlar ve 
“Eğer su, elektrik, sigorta, vb… için otomatik ödeme talimatı 
verirseniz, zaten hesabınızdaki para…” diyerek 2’inci ürünü teklif 
eder. 
Sonra, “Çeklerinizi bizim bankamızdan keserseniz…” diye yeni 
bir teklif sunar. 
Biraz zaman geçince de “Çeklerinizi kestiğinizde 100 – 200 lira 
kısa kalma ihtimaline karşı Kredili Ticari Hesap… Paranız 
olmasa da anında günlük oranla kredi…” teklifinde bulunur. 
 
Birbirine anlamlı şekilde bağlanmış 4 üründen bahsediyoruz. 
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Risk Yönetimi :: 1/2  
Hile tespiti veri madenciliğinin en önemli uygulama 
alanlarından biridir. 
 
• Kredi kartı usulsüzlükleri nedeniyle finansal 
kuruluşlar 2001 yılında 1 milyar dolardan fazla 
zarara uğradılar. (Kaynak: Meridien Research) 

 

•  Hile tespiti uygulamalarının gelişmesi, ödemeler 
sisteminin kayıplarının azalıp daha sağlıklı 
işlemesini sağlayacaktır. 
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Risk Yönetimi :: 2/2  
Acaba bu müşteri, sigorta talep eden bir sahtekar mı ? 
 
Sigorta şirketleri günde binlerce talebi işleme alırlar. 
Her birinin gerçekliğini ayrı ayrı araştırmak çok da mümkün değildir. 
Veri madenciliği, gelen talebin sahte olabileceğini tanımlamak için 
yardımcı olabilir.  
 
Bu müşterinin kredi talebini onaylamalı mıyım ? 
 
Bankacılıktaki en sık karşılaşılan sorulardan birisidir.  
Veri madenciliği teknikleri, müşteriye risk seviyesini skorlamak için 
yardımcı olabilirler.  
Böylece her müşteri için doğru kararın verilmesine yardımcı olunabilir. 
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Sorular ? 



Teşekkürler.. 


