
Yeni
Normale
Adapte
Olmak 



İçindekiler

Giriş

Temel Çıkarımlar

Mobil odaklı müşteri talep artışı
Başarı Hikâyesi

Kullanışlı Tavsiyeler

02

Yeni normalde artan taleplere yetişmek
Başarı Hikâyesi

Kullanışlı Tavsiyeler

03

Değişen tüketici davranışları
Başarı Hikâyesi

Kullanışlı Tavsiyeler

04

01 Yeni krizler, yeni fırsatlar doğurur
Başarı Hikâyesi

Kullanışlı Tavsiyeler



COVID-19 salgınının tüm dünyayı derinden etkilediği ve insanların gündelik yaşamlarını 

tamamen değiştirdiği inkâr edilemez bir gerçek. Hükümetler dünya sağlık örgütünün de 

yönlendirmeleriyle sokağa çıkma yasakları, restoran ve kafelerin kapanması ve devlet 

dairelerinin uzaktan çalışma modeline geçmesi gibi türlü önemler alırken, özel sektördeki 

şirketler de yeni normale adapte olarak geleneksel çalışma modellerinden uzaklaşıp evden 

çalışma ve esnek saatler gibi uygulamaları kabul etti. 

Her şeyin internet üzerine taşındığı yeni normalleşme sürecinde müşteri talepleri de 

olağanüstü bir seviyede artış göstererek adeta çığ gibi büyüdü. Birçok küçük ve orta ölçekli 

şirket online hizmete yönelen tüketicilerin taleplerine çoğu zaman yetişemez oldu. Böylesine 

belirsiz zamanlarda, artan taleplerin nasıl yönetileceği konusunda yeni kararlar almakta 

gecikmeyen şirketlerin müşteri başarıları ve buna bağlı marka büyümeleri de yadsınamaz bir 

gerçek. 

Müşteri taleplerinin bu denli bir ivme 

kazandığı salgın döneminde, artan talepleri 

zamanında ve müşterinin beklentisi 

doğrultusunda karşılayabilmek markanız için 

son derece önemlidir, çünkü Desk360’ın 

Müşteri İletişiminde 2020 Trendi: Asenkron 

iletişim      başlıklı raporunda da ele alınan 

istatistiklere göre, müşterilerin yüzde 92’si 

iki veya üç kötü deneyimden sonra markayla 

olan bağlarını tamamen koparacağını 

söylemektedir. 

Peki, COVID-19 salgını müşteri 

alışkanlıklarını ne yönde etkiledi? Şirketler 

kısıtlı destek ekipleriyle bu artan taleplere 

yetişmek için neler yapabilir? Bu e-kitap ile 

salgının yarattığı ekonomik ve psikolojik 

etkiyi daha iyi anlayabileceğiz ve şirketlerin 

bu dönemde ne gibi önlemler aldığını 

keşfedeceğiz. 

https://desk-360.s3.amazonaws.com/mail/report/tr/desk360-report.pdf
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Pandemi sürecinde müşteri taleplerinde önemli ölçüde artış yaşadık. Bu artış 

karşısında tüm platformlardan gelen taleplere hızlı yanıt verebilmemiz 

gerekiyordu, tam burada Desk360 ile tanıştık. Desk360'ın hangi kanaldan gelirse 

gelsin tek bir panel üzerinden talep yanıtlayabilme özelliği sayesinde normal 

süreçte cevap verebileceğimiz taleplerin üç katı kadar talebe aynı zaman 

içerisinde yanıt verebildik.

Saygın

Müşteri İlişkileri Yöneticisi 

Zebramo tüm müşteri taleplerini Desk360’ın Yeni Nesil Gelen Kutusu ile yönetiyor, 

müşterilerine daha hızlı yanıt dönebilmek için ise Hazır Cevaplar özelliğini kullanıyor. 

Tüm kanallardan gelen destek taleplerini Desk360’ın özel olarak geliştirilmiş yeni nesil 

gelen kutusu ile yönetebilir ve farklı dillerde kaydedilmiş hazır cevaplar sayesinde 

müşterilerinize tek tıkla cevap verebilirsiniz. 

Tüm mesajların tek ekrandan yönetilebildiği yeni nesil Desk360 gelen kutusu ile 

tanışın, işlerinizi kolaylaştırın.

Sıkça karşılaştığınız sorular için tam kırk dilde oluşturabileceğiniz Hazır Cevaplar 

özelliğini keşfedin.

Markanızı sık kullandığınız platformlara kolayca entegre edin, müşteri temsilcilerinizin 

sekmeler arasında geçiş yapmasını önleyin.

Kullanışlı Tavsiyeler

Başarı Hikayesi

Yeni krizler, yeni fırsatlar doğurur



Bir markanın sunduğu hizmetler büyüdükçe ve müşteri sayısı arttıkça, destek 

ekibine bağlı çalışan müşteri temsilcisi sayısı da artış gösterebilir. Ancak bu durum her 

zaman için geçerli değil, çünkü müşteri destek platformlarının sunduğu özellikler de bu 

konuda belirleyici bir unsur oluşturacaktır.

Bu artışa özellikle e-ticaret sitelerinde şahit oluyoruz. Bu sitelere olan talebin her geçen 

gün daha da arttığını ve büyük bir tüketim çılgınlığına yol açtığını zaten biliyorduk, ancak 

söz konusu e-ticaret siteleri özellikle COVID-19 salgını döneminde, tüketiciler üzerindeki 

psikolojik faktörleri de göz önünde bulundurarak kullanıcılara sıfır temaslı dijital çözümler 

sundu ve dolayısıyla da altın çağına erişmiş oldu. Elbette, burada dijital evrimini 

tamamlayabilmiş ve pandemi sürecindeki süreçlerini de kolay bir şekilde yönetebilmiş 

şirketlerden bahsediyoruz. Bu şirketlerin yeni normale hiç sıkıntı çekmeden adapte 

olurken, dünya çapında patlak veren krizi bir noktada fırsata da çevirmiş olduğunu 

kolaylıkla söyleyebiliriz.

Kullanılan platform ne kadar çevik olursa, müşteri temsilcilerine de o kadar az iş düşeceği 

kesin. Müşteri yazışmalarının tek bir sayfadan yönetilebildiği ve tüm özelliklerin tek tıkla 

tetiklenebildiği yeni nesil bir gelen kutusu hayal edin. Üstelik en çok kullanılan platformlara 

sağladığı entegrasyon kolaylığı ile platformlar arasında geçiş yapmanıza da gerek yok. Ve 

tüm bunlar Desk360 ile mümkün. Siz de destek ekibinizi bu tarz kolaylıklar sunan Desk360 

platformuyla tanıştırın, müşteri deneyiminizi arttırın.

E-ticaret siteleri özellikle COVID-19 salgını döneminde, tüketiciler 
üzerindeki psikolojik faktörleri de göz önünde bulundurarak 
kullanıcılara sıfır temaslı dijital çözümler sundu ve dolayısıyla da 
altın çağına erişmiş oldu.

Yeni krizler, yeni 
fırsatlar doğurur

Çevik platform, hızlı 
performans

https://covid19.tabipacademy.com/2020/05/18/degisen-tuketici-davranislari/


Desk360’ın store yorumları entegrasyonu ile kullanıcılarınızın uygulamanız hakkında 

yaptıkları tüm store yorumlarını Desk360 gelen kutunuzda toplayın ve yönetin. 

Destek taleplerinizi önem seviyelerine göre yönetmek için Acil, Yüksek, Normal ve Düşük 

statülerinden birini seçerek bir önceliklendirme kuralı tanımlayın.

Kişiler veya takımlar özelinde çeşitli görevlerin otomatik olarak atanmasını sağlayarak daha 

etkili bir zaman yönetimine sahip olun.

Başarı Hikayesi

Cartoona store yorumlarını Desk360'ın App ve Google Play Store entegrasyonu ile 

yönetiyor. Ayrıca bu kanallardan gelen taleplere konularına göre öncelik verip 

kullanıcılara daha hızlı geri dönüş sağlayabilmek için Önceliklendirme özelliğini, gelen 

taleplerin doğru kişiye aktarılması için de Otomatik Atama özelliğini kullanıyor. Siz de 

hangi kanaldan kimin sorumlu olacağını belirleyebilir ve Desk360 gelen kutunuza 

düşen tüm mesajlar için öncelik belirleyebilirsiniz.

COVID-19 döneminde hem uygulama indirme sayımız hem de buna bağlı olarak 

müşterilerimizden gelen store yorumları sayısı aynı oranda artış gösterdi. Bu 

yorumları, Desk360’ın önceliklendirme ve otomatik atama özellikleri ile 

yönetebildik ve bu sayede zamandan kazanmış olduk.

Mustafa

Owner 

Kullanışlı Tavsiyeler

02 Mobil odaklı müşteri talepleri artışı



COVID-19 salgını insanların çalışma sistemlerini ve buna bağlı olarak boş zaman 

faaliyetlerini de büyük oranda değiştirdi. Her türlü aktivitenin evlerle sınırlandığı pandemi 

sürecinde, insanlar hem ofislerini hem de dışarıda geçirdikleri zamanı eve taşımış oldular. 

Peki, dışarıda kaliteli zaman geçirmenin en azından bir süreliğine rafa kaldırıldığı bu dönem 

tüketici alışkanlıklarını ne yönde değiştirdi?

Daha önce, tüketicilerin dijital çözümlere yöneldiğini dile getirmiştik, bu durum büyük 

oranda boş zaman faaliyetleri için de geçerli. Pandeminin başladığı günden bu yana mobil 

uygulama ve oyunlara olan rağbet oldukça artmış durumda. 

App Annie raporuna göre, global rakamlara baktığımızda mobil uygulama ve oyunlar 

2020’nin ilk yarısında 64 milyar indirme sayısına ulaşarak 2019’un ikinci yarısına oranla 

yüzde 10 artış gösterdi. Şirketlerin sahip oldukları uygulamalar özelinde yeni güncelleme 

ve özellikler sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılaması zaruri hale geldi. 

Mobil odaklı müşteri 
talepleri artışı

Dünya Genelinde Aylık İndirme Sayıları

iOS ve Google Play

*Rakamlar milyar cinsindendir.
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https://www.appannie.com/en/insights/market-data/covid19-consumer-behavior-mobile/


Mobil uygulamaların pandemiden önce de insanların hayatında çok büyük bir yeri olduğu 

su götürmez bir gerçek. Gelgelelim, verilerin bize anlatmak istediği bir gerçek var: Aynı 

App Annie raporuna göre, tüketiciler 2020’nin ilk yarısında mobil uygulamalara 1,6 trilyon 

saat harcadı. Bu, 2019’nun ikinci yarısındaki rakamlarla karşılaştırıldığında yüzde 25’lik bir 

büyüme anlamına geliyor. 

Bu verilere özellikle ivme kazandıran bir sektörden söz etmeden geçilmemeli: Tüm 

ihtiyaçlarına tek tıkla ulaşabilmenin çok büyük bir kolaylık olduğunu keşfeden tüketicilerin, 

hızlı market uygulamalarına akın etmesi kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek.

Dünya Genelinde Mobil Uygulamalara Harcanan Haftalık Saat
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Normalde aldığımız destek talebi sayısı pandemi sürecinde yüzde 40 artış 

gösterdi. Destek ekibimizi çoğaltmak yerine Desk360’ın sunduğu özelleştirilmiş 

SSS sayfalarını kullanmaya başladık. Artık çoğu kullanıcımız bizimle direkt 

iletişime geçmek zorunda kalmadan sorularına hızlı cevaplar alabiliyor. Bu sayede 

destek taleplerini çözüme ulaştırmak için harcadığımız eforu düşürmüş, ürün 

gelişimine daha çok odaklanmış olduk.

Samuel

Owner

Desk360’ın özelleştirilmiş Sıkça Sorulan Sorular özelliği ile müşterilerinize ayrıcalıklı bir 

deneyim sunarak hem destek ekibi performansını arttırın hem de müşterilerinizin zamandan 

tasarruf etmesini sağlayın.

Kanal, konu veya talep diline yönelik destek ekipleri kurarak hangi takımın hangi görevden 

sorumlu olacağını belirleyin, temsilcilerinizin müşterilerinize en iyi olduğu alanda destek 

vermesini sağlayın. 

Toplu talep işlemleriyle tüm müşteri mesajlarını toplu olarak yanıtlayın ve çözüme ulaştırın. 

Bu sayede, sınırlı sayıdaki ekibinizin zamanını daha etkili bir şekilde yönetmesine olanak 

tanıyın.

Kullanışlı Tavsiyeler

Başarı Hikayesi

%40
ARTIŞ

Getcontact COVID-19 döneminde büyük bir artış gösteren destek taleplerini Sıkça 

Sorulan Sorular sayfası ile yöneterek kullanıcılarına self servis olanağı sunuyor. 

Böylece, marka temsilcisinden mutlaka yardım alması gereken kullanıcılara daha çok 

vakit ayrılabiliyor. Ayrıca, konu ve kanal bazlı talepleri de ekipler özelinde ayrıştırarak 

çok etkili bir zaman yönetimi ilkesi benimsiyor.

03 Yeni normalde artan taleplere yetişmek



Yeni normalde 
artan taleplere yetişmek

Tüketiciler kriz dönemleri şöyle dursun, 

normal şartlar altında bile 

alışkanlıklarından kolay kolay 

vazgeçmezler. Bazen en etkili ve kolay 

yöntem bize çok uzak gelen bir yöntem 

olsa dahi, bildiğimiz uzun yoldan 

gitmeyi tercih ederiz. Müşteri 

alışkalıklarının da bir istisna 

oluşturmadığını söylemek yanlış olmaz. 

Gelişen teknoloji en kolay çözümleri de 

beraberinde getirdi. Bizim burada ele 

alacağımız başlık elbette ki müşteri 

alışkanlıkları olacaktır. Bunu bir örnekle 

ele alalım: Bankanızla ilgili bir sorun 

yaşadığınızda, yapacağınız ilk iş çağrı 

merkezini arayıp müşteri temsilcinize 

bağlanmak olacaktır. Görüştüğünüz 

kişinin sorununuzu çözerken bu işlemi 

online bankacılık hizmeti üzerinden de 

yapabileceğinizi söylediğine defalarca 

şahit olmuşsunuzdur. Buradaki asıl 

amaç, müşteriyi self servis hizmetlere 

yönlendirerek hem müşterinin hem de 

marka temsilcisinin harcayacağı eforu 

minimuma indirmek. Bu servislerin 

başında da şüphesiz ki özelleştirilmiş bir 

yardım merkezi ve Sıkça Sorulan 

Sorular sayfası geliyor.

Bilgi Tabanı ve SSS Kullanımının gün 
geçtikçe hızlı bir şekilde arttığını 
söyledik. Aşağıdaki istatistikler de 
bu durumu kanıtlar nitelikte:

Forrester’a göre müşteriler bilgi tabanı 

kullanımını diğer tüm iletişim kanallarına 

tercih ediyor.

Salesforce’a göre Y kuşağının yüzde 89’u 

bir müşteri temsilcisine bağlanmadan önce 

sorularına arama motoru ile cevap bulmaya 

çalışıyor.

Forrester’a göre müşterilerin yüzde 70’i 

sorularına cevap bulmak için çağrı 

merkezini aramak veya e-posta göndermek 

gibi çözümler yerine şirketin internet 

sitesine başvuruyor. 

HubSpot ise 2020 sonu itibariyle 

müşteri-marka iletişiminin yüzde 85’inin 

insan etkileşiminden uzak 

yöntemlerle yönetileceğini öngörüyor. 

https://blog.hubspot.com/service/knowledge-base-data


Markanızı, Desk360’ın sunduğu on farklı iletişim kanalına hiç sorun yaşamadan entegre 

edin, müşterilerinize anında destek vermeye başlayın.

Kullanışlı Tavsiyeler

Başarı Hikayesi

Markanıza en çok hangi konuda talep geldiğine dair ayrıntılı raporlar elde etmek için Talep 

Konuları özelliğini ihtiyacınıza göre özelleştirin.

Müşterilerinizin WhatsApp ve Canlı Sohbet kanallarından markanıza ulaşmasına olanak 

tanıyarak onlara eşzamanlı bir iletişim desteği sunun.

Oyna Kazan ve Trivia SuperStars uygulamalarında düzenlediğimiz yarışmalar ödül 

olarak gerçek para kazandırdıkları için kullanıcılarımızın yaşayabileceği her türlü 

sorunu anında çözebilmek çok kritik bir konuydu. Üstelik bunu global ölçekte 

farklı dilden kullanıcılar için de yapmamız gerekiyordu. Bu noktada Desk360 ile 

tanıştık. Tüm kanallardan 360 derece müşteri desteği sağlayarak isminin hakkını 

veren bir ürün. Artık tek bir arayüz üzerinden müşterilerimizle çok hızlı iletişim 

kurabiliyoruz. En sevdiğim kısmı ise entegrasyon kolaylığı oldu. Gerçekten de 

minimum efor sarf ederek entegrasyonu tamamladık ve bir hafta içinde Desk360'ı 

kullanmaya başladık. 

Burak

Ürün Yöneticisi

Oyna Kazan ve Trivia SuperStars uygulamaları, Desk360 platformunun kullanıcı dostu 

arayüzü ile müşterilerine on kanaldan 360 derece destek veriyor. Desk360’ın 

entegrasyon kolaylığı sayesinde müşterilerinin sorunlarını hiç vakit kaybetmeden 

çözüme ulaştırmaya başlayan bu uygulamalar, müşteri deneyimi konusunda çok daha 

efektif bir çalışma yürütebiliyor. 

04 Değişen tüketici davranışları



Değişen tüketici davranışları

Anlık mesajlaşma uygulamaları artık 

insanların vazgeçilmezi olmuş durumda. 

İnsanlar bu tür uygulamaları çoğunlukla 

özel hayatlarında, eşi ve dostu ile 

iletişimde kalmak amacıyla kullanıyor 

olsa da bu durum değişmeye başladı 

bile. Birçok insan hizmet aldıkları 

markalarla WhatsApp, Canlı Sohbet ve 

Facebook Messenger gibi canlı desteğin 

anlık olarak sağlandığı kanallar 

üzerinden iletişime geçmeyi tercih 

ediyor. 

Bu durum, tüketiciye olduğu kadar 

markalara da büyük fayda sağlıyor. 

Tüketiciler markalara canlı destek 

kanalları vasıtasıyla ulaştıklarında, hem 

sorunları ve istekleri çok hızlı bir şekilde 

çözüme ulaşıyor, hem de markaların 

destek ekipleri daha kısa zamanda çok 

daha fazla talebi karşılayarak hedeflerini 

tutturabiliyorlar. Dolayısıyla, bunun bir 

kazan-kazan durumu olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz.

2 milyar
Aylık WhatsApp kullanıcı sayısı

500 milyon
Günlük WhatsApp kullanıcı sayısı

WhatsApp Verileri

5 milyon +
WhatsApp Business kullanan işletme sayısı

%92
Canlı sohbet yüzde 92 ile en yüksek tüketici 

memnuniyeti oranına sahip.

%79
Tüketicilerin yüzde 79’u müşteri desteğinde

canlı sohbeti tercih ediyor.

Canlı Sohbet Verileri

%71
İşletmelerin yüzde 71’i 2021’de 

canlı sohbetin başı çekeceğini düşünüyor.

https://www.oberlo.com/blog/whatsapp-statistics
https://99firms.com/blog/live-chat-statistics/#:~:text=79%25%20of%20consumers%20prefer%20live,to%20return%20to%20that%20site


Temel Çıkarımlar
Bütün dünyanın sağlığını derinden etkileyen COVID-19 virüsü aynı zamanda şirketlerin 

geleneksel çalışma stillerine veda etmesine de sebep oldu. Uzaktan çalışma modeli kaçınılmaz 

olarak büyük bir çoğunluğun hayatına girerek en gelenekselci şirketleri bile etkisi altına almayı 

başardı. 

Yapılan araştırmalar bu yeni çalışma stilinin herkes tarafından rağbet görmesini de destekler 

nitelikte. Üstelik bu durum uzun vadede de değişeceğe benzemiyor. COVID-19 hayatımızda 

olsun olmasın, artık her şirket şapkasını önüne koyup bu rağbet gören çalışma stiline ayak 

uydurmak için mutlaka dijital çözümler benimsemeli. Yeni normale adapte olmanın en önemli 

kuralı bu. 

Desk360 kullanan markalar yeni normal süreçte müşteri taleplerini yönetirken aşağıdaki dört 

temel ilkeyi uyguladı: 

Niceliğe değil, 
niteliğe odaklanmak

Destek ekiplerinde az sayıda müşteri temsilcisi 

çalışsa dahi platformun sunduğu yeni nesil 

özellikler sayesinde iş yükünü hafifleterek 

müşteri deneyimine odaklanabildiler. Bu sayede 

hem müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam 

edebildiler hem de marka sadakatine yönelik 

önemli adımlar atabildiler.

Müşterilere self servis 
seçeneği sunmak

Özellikle son yıllarda oldukça revaçta olan sıkça 

sorulan sorular içerikleri sayesinde müşteriler 

aradıkları sorulara herhangi bir müşteri 

temsilcisine bağlanmadan saniyeler içerisinde 

ulaşabildiler. Bu sayede markaların müşteri 

temsilcileri de daha zorlu sorulara daha çok vakit 

ayırabildi. 

Yeni özellikler geliştirirken 
kullanıcıların deneyimlerinden 
yararlanmak

Store yorumlarının uygulamalar için birer vitrin 

görevi gördüğü aşikâr. Bir uygulama indirmeden 

önce kullanıcıların deneyimlerini paylaştıkları 

yorumları okuyoruz. Cevapsız bırakılmış kötü 

yorumlar çoğu zaman bütün hevesimizi 

kaçırabiliyor. Uygulama geliştiricileri store 

entegrasyonu seçeneği sayesinde, kullanıcı 

ihtiyaçları doğrultusunda yeni özellikler 

geliştirmeye odaklanabildiler.

Canlı sohbet kanallarını 
uygulamaya geçirmek

Müşterilerin marka temsilcileriyle canlı sohbet 

baloncuğu veya WhatsApp gibi anlık yazışma 

sağlayan kanallar üzerinden iletişimde olması, 

müşteri taleplerinin de çok daha hızlı bir şekilde 

çözüme ulaştırılmasında son derece etkili bir 

yöntem oldu. 



Siz de hemen Desk360’ın 
ayrıcalıklı dünyasını 30 günlük 
deneme süresiyle keşfedin
desk360.com

https://desk360.com/tr
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