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Amaç - Yeni müşterinin daha maliyetli olduğu pazarlama literatüründe genel kabul görmektedir. 
Ancak bazı çalışmalarda ise bu durum reddedilmektedir. Bu çalışmada Türkiye sigortacılık 
sektöründe mevcut müşterinin, tutulan müşterinin, yeni müşterinin ve kaybedilen müşterinin 
maliyetlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem - 2013-2018 yılları kapsamında, Türkiye sigorta sektöründe faaliyet gösteren 60 sigorta 
ve emeklilik şirketinin finansal raporlarından yararlanılarak, mevcut müşteri maliyeti (ACC), 
yeni müşteri edinme maliyeti (CAC), müşteriyi elde tutma maliyeti (CRC) ve müşteri kaybetme 
maliyeti (CCC) hesaplamaları yapılmış ve analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular - Analiz sonucunda Türkiye sigortacılık sektöründe yeni müşteri edinme maliyetinin 
hem mevcut müşteri maliyetinden hem müşteriyi elde tutma maliyetinden hem de müşteriyi 
kaybetme maliyetinden yüksek olduğu görülmüştür.   

Tartışma - İşletmelerin mevcut müşterilerini korumasının işletme maliyetleri üzerinde olumlu 
bir etkisi olacaktır ve kaybedilen müşteri ise, fırsat maliyetinden dolayı, üzerinde durulması 
gereken müşteri kitlesidir. 
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Purpose - It is widely accepted in the marketing literature that the new customer is more costly. 
However, some studies reject this situation. In this study, it is aimed to analyze available 
customer's, retentioned customer's, new customer's and churned customer's costs in the 
insurance sector of Turkey. 

Design / methodology /approach - Financial reports of 60 insurance and pension companies were 
used within the scope of the specified aim. These data are from 2013-2018. Available customer 
cost (ACC), new customer acquisition cost (CAC), customer retention cost (CRC) and customer 
churn cost (CCC) were calculated and analyzed. 

Findings - As a result of the  analysis, it was found that the CAC is higher than both of the ACC, 
CRC and CCC in Turkey's insurance sector. 

Discussion – Protecting the available customers will have a positive impact on operating cost 
and the churned customer is the group that needs to be emphasized most because of the 
opportunity cost. 
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