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Ülkemizde son yıllarda bankacılık sektörü zor bir dönem yaşamaktadır.  Özellikle 2001 yılında 
meydana gelen ekonomik kriz sonrasında bankalar müşteri ağını genişletebilmek amacıyla müşteri 

odaklı hizmetlere önem vermeye başlamıştır. Birçok bankanın rekabet ortamında başarılı olabilmeleri 

için etkin pazarlama teknikleri geliştirmeleri ve dolayısıyla müşterileri ile doğrudan iletişime 
geçmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, vadeli hesap açtırma üzerine yapılan bir kampanya süreci 

sonunda, kampanya bilgileri ve müşteri profilinden çıkarılacak bazı özelliklere göre herhangi bir 

müşterinin hesap açtırıp açtırmayacağını kestiren bir akıllı sistem alt yapısı üzerinde çalışılmıştır. Bu 

amaçla çok sayıda öğreticili sınıflandırma algoritması özellik azaltma yöntemleriyle birlikte 

değerlendirilmiş ve karşılaştırmalı sonuçları raporlanmıştır. 

Uygulamada bir bankanın pazarlama kampanyasında kullandığı gerçek hayattan alınmış veriler 

kullanılmıştır. Kullanılan yöntemler ise; Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis), 

Fisher Doğrusal Ayırtacı (Fisher Linear Discriminant Analysis), En Yakın K Komşu Algoritması (K 
Nearest Neighbor Algorithm), Naive Bayes Sınıflandırıcısı (Naive Bayes) ve Destek Vektör Makinası 

(Support Vector Machine) metotlarıdır. Uygulanan çeşitli metotlara göre veri kümesi üzerinde 

değerlendirme kriterleri belirlenmiş ve bu kriterler üzerinden karşılaştırma yapılarak en iyi sonuca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Uygulamada kullanılan veri kümesi UCI- Machine Learning Repository’ den alınan Bank 
Marketing isimli veri kümesidir. Bu veri kümesi Mayıs 2008 ve Kasım 2010 yılları arasında bir 

Portekiz bankasının 17 farklı pazarlama kampanyasında kullanılması için gerçek kişilerden 

toplanmıştır [3]. Veriler toplamda iki set halinde sunulmuştur. Bu iki setten birincisi 45211 örneği 
içeren orijinal veri kümesi iken, diğeri bu orijinal veri kümesinin %10 azaltılmış bir versiyonu olarak 

4521 örneği içermektedir. Uygulamada makine öğrenme algoritmalarının hesaplarında zaman 

probleminin yaşanmaması için 4521 örnek içeren küçük veri kümesi kullanılmıştır. 4521 örnek içinde 

4000 tanesi vadeli mevduat açılmayan müşterileri belirtirken, diğer 521 tanesi vadeli mevduat hesabı 
açılmış olan müşterileri göstermektedir. Veri kümesi toplamda 14 özellik (13 özellik + 1 sınıf bilgisi) 

ile ifade edilmiştir. Buna göre veriler sürekli (continous), sayısal (numeric) ve ikili  (binary) 

özelliklere sahiptir Tablo.1’de veri kümesindeki özellikler, tanımları ve türleri verilmiştir. 

 

Tablo 1: Verilerin Özellikleri 
Özellik Adı Açıklama Türü 

Kişisel Müşteri Bilgileri 

Yaş Müşterinin yaşı Sayısal 

İş Müşterinin iş durumu  (sistem yöneticisi, işsiz, 

yönetici, v.b.) 

Sürekli Kategorik 

Evlilik Durumu Müşterinin evli olup olmadığı İkili (Evli(1) veya Değil(0)) 

Eğitim Düzeyi Müşterinin eğitim düzeyi (ilkokul, ortaokul, lise, 

üniversite mezunu) 

Sürekli Kategorik 

Kredi Durumu Müşterinin güncel kredisinin olup olmadığı İkili (Var(1) veya Yok(0)) 

Hesap Bakiyesi Müşterinin yıllık ortalama bakiye bilgisi Sayısal  

Konut Durumu Müşterinin ikamet ettiği konutun kira olup 

olmadığı  

İkili (Kira(1) veya Değil(0)) 

Borç Durumu Müşterinin bireysel borcunun olup olmadığı İkili (Var(1) veya Yok(0)) 

Güncel Kampanya Bilgileri 

Konuşma Süresi Müşteri ile son görüşmenin süre bilgisi Sayısal 
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Görüşme Sayısı Müşteri ile kampanya için kaç kez görüşüldüğü Sayısal 

Önceki Kampanya Bilgileri 

Gün Sayısı Müşteri ile bir önceki kampanyada son 

görüşmenin üzerinden kaç gün geçtiği.  

Sayısal 

Toplam Görüşme 

Sayısı 

Müşteri ile daha önceki kampanyalar için 

toplamda kaç kez görüşüldüğü 

Sayısal 

Başarı Durumu Bir önceki kampanyanın başarıya ulaşıp 

ulaşmadığı  

İkili (Başarılı(1) veya Başarısız(0)) 

 

Veri kümesinde sürekli olarak belirtilen müşterinin iş durumunu gösteren özellik, farklı gelir 

düzeylerine göre belirlenmiştir. Buna göre -1 ile 8 arasında sayılar farklı iş durumlarının maaşlarına 

göre artan bir sırayla atanmıştır. Yine sürekli bir özellik olarak belirtilen müşterinin eğitim düzeyi, 
farklı eğitim seviyelerine uygun olarak verilmiştir. Buna göre 4 farklı eğitim düzeyi için 0-4 arası 

değerler müşterilere atanmıştır( Örneğin üniversite mezunu olan kişiye 4 değeri atanmıştır.) .  Eğitim 

düzeyi bilinmeyen müşteri için girilen değer -1 değeridir. Veri kümesine öğreticili öğrenme 
yöntemleri uygularken 2 aşamalı çapraz doğrulama (cross validation) uygulanmıştır. Bu şekilde eğitim 

kümesinden matematiksel olarak bir model hesaplanıp, modelin doğruluğu test kümesinde 

denenmektedir. Yapılan deneylere göre (Tablo 2), en iyi sonuç özellik azaltımı olmadan SVM 

uygulamasıyla elde edilmiştir. Alınan sonuçlar böyle bir yaklaşımın bankacılık karar destek 

sistemlerinde uygulanabilirliğini göstermektedir. 

 

Tablo 2: Uygulama Sonuçları 
Yöntem Doğruluk 

 

Kesinlik Duyarlılık Özgüllük MKK 

FLDA 86% 43% 61% 89% 44% 

FLDA/PCA 68% 12% 27% 74% 1% 

k-NN (k=25) 89% 56% 10% 99% 71% 

k-NN/PCA 88% 0% 0% 100% 0% 

NB 88% 49% 38% 95% 36% 

NB/PCA 88% 15% 1% 99% 1% 

SVM 92% 60% 82% 93% 66% 

SVM/PCA 81% 37% 90% 80% 50% 

SVM 94% 66% 96% 94% 76% 
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ABSTRACT  

A PATTERN CLASSIFICATION APPLICATION FOR BANK MARKETING 

In recent years, banking sector has undergone a diffucult period in our country. After the economic crisis 

that occured in 2001 banks gave importance to customer-oriented services in order to extend their customer 

network. The banks must develop effective marketing techniques to be succesful in this environment. In this 

study, a discussion is held about the feasibility of an intelligent system on predicting the effectiveness of the 

direct marketing techniques on customer. To this end, several pattern classification algorithms are tested ona 

real banking data and the results are reported. 
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