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Giriş
Mesajlaşma uygulamalarının en popüleri olan WhatsApp, dijitalleşen yeni dünyanın artık 

vazgeçilmez platformlarından biri konumunda.  göre, 2 milyardan fazla aktif 

kullanıcısı bulunun WhatsApp, her gün 100 milyardan fazla mesaj trafiğine sahip. Üstelik, 

yaklaşık 175 milyon kişi her gün WhatsApp üzerinden hizmet veya ürün satın aldığı 

işletmelere mesaj gönderiyor.



Bu rakamlar ışığında, WhatsApp’ın günümüzde ticaret ve müşteri hizmetlerinde de önemli bir 

iletişim kanalı haline gelmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. İşletmelerin müşterileriyle 

iletişimde kalmasını sağlayan WhatsApp Business uygulaması ise, WhatsApp’ın artık yalnızca 

bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkarak e-ticaret sektörüne de hızlı bir giriş yaptığının 

bir göstergesi. 



Müşteri hizmetlerinin artık tamamen yazılı kanallara kaydığı günümüz dünyasında WhatsApp 

da eşi görülmez bir şekilde büyüyen bir platform haline geldi. Bu büyüme sayesinde global 

ölçekteki işletmeler WhatsApp’ı hem müşteri hizmetleri süreçlerine dahil ediyor, hem de 

WhatsApp’ı bir satış kanalına dönüştürerek diyalog bazlı ticaret alanına kayıyor.

İstatistiklere

https://backlinko.com/whatsapp-users
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1-Müşteri iletişiminde 

WhatsApp kanalı 

neden önemlidir?



Müşteri iletişiminde WhatsApp kanalı neden önemlidir?

Günümüzde 160’tan fazla ülkede her gün en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri 

olan WhatsApp her geçen gün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 175 milyon 

kişinin her gün WhatsApp üzerinden ürün veya hizmet satın aldıkları işletmelere mesaj 

gönderiyor oluşu bu istikrarlı büyümeyi daha da ivmelendiriyor. Yalnızca Eylül 2021 ayının 

istatistiklerine baktığımızda bile, WhatsApp Business uygulamasının tam 18 milyon işletme 

tarafından indirilmiş olduğunu görüyoruz. 

Bu verilere baktığımızda konuşarak iletişim modelinin yerini yazılı iletişimin aldığı çok açık. Artık 

tüketiciler, işletmelerle her gün kullandıkları dijital araçlar vasıtasıyla, her an ve her konuda 

iletişime geçebilmeyi istiyor. Araştırmalar, tüketicilerin  daha iyi bir müşteri deneyimi 

için daha çok para harcamaya razı olduğunu,  ise kendilerini aramak yerine mesaj atan 

bir marka için daha fazla para ödeyebileceklerini söylüyor.

%80’inin

%75’inin

Çözüm: başta WhatsApp olmak üzere 
diyalog bazlı ticaret sunan çevrimiçi 

mesajlaşma platformları


https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-statistics/
https://www.liveperson.com/resources-reports/consumer-preferences-2019


Kısacası, işletme-tüketici arasında bir diyalog 

oluşturulması, bu sayede tüketicinin satın 

almaya yönlendirilmesi yalnızca çevrimiçi 

mesajlaşma platformları ile mümkün oluyor. 

Tüm dünyada kullanılan WhatsApp uygulaması 

ise bu platformların başını çekiyor.



Tüketiciler WhatsApp Business’ı özellikle kişiye 

özel sohbetler, online alışveriş deneyimi ve 

anlık müşteri desteği için tercih ediyor. Bu 

sayede işletmeler de tüketicilere ürün 

önerisinde bulunabiliyor, sepetlerini 

oluşturabiliyor, siparişleri hakkında bilgi veriyor 

ve doğrudan bu platformlar üzerinden satın 

alma yapmalarını sağlayabiliyor.


Tüm dünyada en popüler mesajlaşma uygulaması olmasının yanı sıra, kullanıcı dostu arayüzü 

ve pratikliği sayesinde işletmeler müşterilerine WhatsApp üzerinden yalnızca müşteri desteği 

vermekle kalmıyor, aynı zamanda diyalog bazlı ticarete imkân sağlayan özellikleri ile 

müşterileri bu platform üzerinden satın alma yapmaya da yönlendirebiliyor. 



Web sitelerini ziyaret ederek ürün seçmek ve sepet oluşturmak elbette farklı bir tüketici 

deneyimi. Gelgelelim, işletmeler bu sürece tüketicinin dilinden anlayan kanlı canlı bir yol 

gösterici (müşteri temsilcisi) de dahil ettiği takdirde, ticaret ve satış süreçlerini WhatsApp 

üzerinden müşterileriyle konuşarak daha hızlı ve kârlı yönetebiliyor.


WhatsApp Business ile kusursuz 
müşteri hizmetleri

İşletmeler, WhatsApp Business uygulaması ile müşterileriyle birebir iletişim kurabiliyor, 

WhatsApp üzerinden daha hızlı ve proaktif bir müşteri desteği sunabiliyor. Bu uygulama, 

işletmelerin her müşteriye özel bir mesajlaşma deneyimi sunmasına, böylece müşteri 

hizmetlerinin daha işlevsel ve kişisel yönetilmesine olanak tanıyor.

Peki nedir bu WhatsApp Business?

18 Ekim Pzt

CommerceBird
tap here for contact info

9:41

 Bu sohbetteki mesajla ve aramalar artık uçtan uca 
şifreleme ile korunmaktadır. CommenceBird, mesajlarınızı ve 
aramalarınızı saklamak, okumak ve yanıtlamak için başka bir 

şirket kullanabilir. Daha fazla bilgi edinmek için dokunun. 

Bu sohbet bir işletme hesabıyla yapılıyor.

Daha fazla bilgi edinmek için dokunun. 

Bu sohbet bir işletme hesabıyla yapılıyor. 

Daha fazla bilgi edinmek için dokunun.

Merhaba! Hangi ürünlerinizin 
stokta olduğuyla ilgili bilgi 
alabilir miyim?

11:43

Çok teşekkürler! En kısa 
zamanda inceleyeceğim. 11:43

Merhaba! Katalogumuzdaki tüm 
ürünler şu anda satın alınabilir 
durumda. Ayrıca yeni 
ürünlerimize de göz atabilirsiniz. 
Kataloga ulaşmak için bu 
bağlantıyı kullanabilirsiniz: 
www.commercebird.com/katalog

Biz teşekkür ederiz! Aklınıza 
takılan bir soru olursa, bize her 
zaman WhatsApp numaramızdan 
ulaşabilirsiniz. 11:45



2-WhatsApp:


Çevrimiçi mesajlaşma 

uygulamalarının yıldızı



WhatsApp: Çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının yıldızı

Dünyada akıllı telefona sahip herkesin kullandığı bir uygulama olan WhatsApp sayesinde, 

dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle hızlı, zahmetsiz ve güvenilir bir şekilde iletişim 

kurulabiliyor, yeni hizmetler ve kampanyalar hakkında bilgi verilebiliyor.



WhatsApp Business uygulaması işletmeler tarafından müşterilerle anlık iletişim kurmak ve 

satış yapmak için kullanılıyor. Özellikle küçük ölçekli veya yeni kurulmuş işletmelere müşteri 

hizmetleri deneyimi konusunda büyük fayda sağlıyor.


Ancak büyük ölçekli ve yoğun mesaj hacmine sahip işletmelerin ihtiyaçlarını WhatsApp’ın API 

hizmeti karşılayabiliyor. WhatsApp Business API servisinin e-ticaret sektörüne sunduğu hizmet 

ve fonksiyonların sayısı arttıkça, işletmelerin müşterileriyle olan iletişimi de çeşitleniyor. 

WhatsApp Business API kullanan işletmeler müşteri hizmetlerini WhatsApp üzerinden 

yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda platformun çevrimiçi alışverişe imkân sağlayan 

özellikleriyle müşterilerine doğrudan satış yapabiliyor.

İşletmeler için özel olarak geliştirilmiş WhatsApp Business 
uygulaması 50 milyondan fazla işletme tarafından aktif olarak 
kullanılıyor.
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3-WhatsApp Business ile 

API arasındaki farklar 

nelerdir?



WhatsApp Business ile API arasındaki farklar nelerdir?

Müşteri iletişiminde WhatsApp’ı tercih eden işletmelerin öncelikle WhatsApp’ın hangi 

hizmetini kullanacaklarını belirlemesi gerekir. WhatsApp Business uygulaması özellikle küçük 

ve orta ölçekli işletmeler için yeterli çözümler sunar. Ancak gitgide büyüyen ve mesaj 

hacminin de bu oranda artış gösterdiği işletmeler için WhatsApp Business uygulaması her 

zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda, Resmî bir WhatsApp İşletme Çözüm Sağlayıcısı (BSP) 

ile anlaşarak bir API hizmeti satın almaları gerekebilir. 

WhatsApp Business Uygulaması WhatsApp Business API 

Mesaj hacmi yoğun olmayan küçük 
işletmeler için mükemmeldir.

Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilir. 
Kurulum yoktur. 

İstediğiniz kişiye istediğiniz zaman 
mesaj gönderebilirsiniz, kısıtlama 
yoktur.

Yalnızca tek kullanıcı ile yönetilebilir. 
Çoklu kullanıcı desteklemez.

Yalnızca tek cihaz ile kullanılabilir. Ekip 
yönetimine uygun değildir.

Sadece WhatsApp üzerinden yönetilir, 
herhangi bir CRM’e bağlanamaz.

Mesaj şablonları, oto-yanıtlar ve 
karşılama mesajları gibi fonksiyonlar 
kullanılamaz. 

Mesaj hacmi yoğun olan büyük işletmeler 
için mükemmeldir. 

WhatsApp’ın onayı ile kullanılabilir. Teknik 
kurulum süreci vardır.

Konuşmayı yalnızca karşı taraf başlatabilir, 
24 saat sonra konuşma kapanır.

Sınırsız sayıda kişi ile yönetilebilir. 
Çoklu kullanıcı destekler. 

Sınırsız sayıda cihaz ile kullanılabilir. 
Ekip yönetimi için mükemmeldir.

Herhangi bir platform üzerinden yönetilebilir. 
CRM çözümlerine bağlanabilir.

Mesaj şablonları, oto-yanıtlar ve 
karşılama mesajları gibi fonksiyonlar 
kullanılabilir.



4- WhatsApp Business 

API ile müşterilerinize 

güven verin



WhatsApp Business API ile müşterilerinize güven verin

Müşterilerin işletmelerle bildikleri ve 

güvendikleri platform üzerinden iletişime 

geçmeyi tercih ettiğinden bahsetmiştik. 

Müşterilerin gündelik alışkanlıklarını iyi analiz 

eden ve onlar neredeyse orada olmayı seçen 

işletmeler, rakiplerin bir adım önüne geçiyor.

WhatsApp Business API hizmeti, 

müşterilerinize kişisel deneyimler sunmak 

ve onların dilinden anladığınızı göstermek 

için muhteşem bir fırsat. WhatsApp 

üzerinden müşteri hizmetleri sağladığınız 

takdirde, müşterilerinizin size favori 

platformları üzerinden istedikleri zaman 

ulaşmalarını sağlayacak, kısacası onlar 

neredeyse siz de orada olacaksınız. 

Bir BSP aracılığıyla WhatsApp Business API hizmeti 

aldığınızda, sizinle iletişime geçecek müşterileriniz 

resmi bir işletme ile konuştuğunu anlar. Ayrıca, API 

hizmeti yeşik tikli bir WhatsApp hesabı edinmenizi de 

sağlayacağı için işletmenize profesyonel bir görünüm 

katar ve bu da müşterilerinizde işletmenize karşı bir 

güven duygusu oluşturur.

14:40

WhatsApp destek hattına hoş 
geldiniz!

14:41

CommerceBird’deki dijital asistanınız 
olarak siparişleriniz, siparişinizin 
kargo durumu, ürün stokları ve daha 
birçok konuda size ben yardımcı 
olacağım. Kişisel verilerinizin 
korunması kapsamında KVKK 
aydınlatma metnimizi linke tıklayarak 
okuyabilirsiniz. https://
www.commercebird.com/tr-TR/TR/
statik/AydinlatmaMetniEticaret


CommerceBird
Online

9:41

İletişime Geç

Ürünleri Gör

Sipariş Ver

CommerceBird
Online

9:41

Zeynep Benli

Evet, onaylıyorum. Çok teşekkürler!

11:43

CommerceBird

Merhaba, elbette hemen değiştirelim. 
Siparişiniz ev adresinize teslim 
edileceğini görüyorum. Ofis 
adresiniz olarak güncelliyorum. 
Onaylıyor musunuz?

11:41

Zeynep Benli

Merhaba, acaba siparişimin  
teslimat adresini ofis olarak  
değiştirebilir miyim?

11:40

Müşterileriniz neredeyse 
siz de orada olun

Yeşil tik ile müşterilerinize 
güven aşılayın CommerceBird

14:40

WhatsApp destek hattına hoş 
geldiniz!

Zeynep Benli

Merhaba, acaba siparişimin  
teslimat adresini ofis olarak  
değiştirebilir miyim?

11:40

Dünyada 180 ülkede aktif olarak kullanılan WhatsApp özellikle genç kuşaklar tarafından sıkça 

kullanılmakta. Yazılı bir iletişim kanalı olan e-postanın bile pabucunun dama atıldığı 

günümüzde, telefon konuşması artık bir tercih sebebi bile değil. Z ve Y kuşaklarının 

tamamının iletişimde WhatsApp’ı kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu kanalı bir 

satış platformuna dönüştürmek, tüketicilere interaktif bir deneyim sunmak anlamına geliyor. 

Yazılı iletişim kanallarını müşteri hizmetlerinize dahil edin



WhatsApp Business API ile müşterilerinize güven verin

WhatsApp satışları ile kârınızı arttırın

Bir BSP ile anlaşarak WhatsApp Business API hizmetini satın alan işletmeler, müşterileriyle 

gerçek diyaloglar kurabilir. Üstelik, hatırlatma ve bildirim mesajları göndermek, platform 

üzerinden satış yaptırmak, daha hızlı ve profesyonel bir müşteri hizmetleri sunmak gibi 

birtakım fonksiyonlar sayesinde WhatsApp deneyimini bir üst seviyeye çıkarır.



Müşterilerine WhatsApp üzerinden hizmet veren işletmeler mesajların teslim edildiğinden 

ve okunduğundan emin olurlar. Medya gönderimi özelliği ile ilgi çekici içerikler gönderir ve 

bu sayede potansiyel müşterileri aktif birer müşteriye dönüştürürler. Üstelik, her müşteriye 

özel kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşterilere satış yapma olasılıklarını arttırırlar.

WhatsApp Business API hizmetini 
Desk360’tan alarak, müşteri hizmetlerini 

profesyonel bir şekilde yöneten bu 
işletmelerden biri olabilirsiniz.



5-WhatsApp Business API 

ile neler yapabilirsiniz?



WhatsApp Business API ile neler yapabilirsiniz?

Çoklu kullanıcı ve cihaz desteği

WhatsApp Business API sayesinde hattınızı 

birden fazla müşteri temsilcisiyle aynı anda çok 

sayıda cihazda kullanabilirsiniz. CRM’inize 

entegre edebilirsiniz. Sınırsız sayıda oto-yanıt, 

mesaj şablonu ve toplu mesaj gönderebilirsiniz. 

Yeşil tik alarak işletmenize daha profesyonel bir 

görünüm katabilirsiniz. Unutmayın, bu özellikler 

yalnızca API ile mümkündür, WhatsApp 

Business uygulamasının bu fonksiyonlara


erişimi yoktur. 

Resmi WhatsApp İşletme Çözüm Sağlayıcısı 

Desk360 aracılığıyla alacağınız API hizmeti 

sayesinde hattınızı birden fazla müşteri 

temsilcisiyle aynı anda yönetebilirsiniz. Ayrıca 

hattınızı çok sayıda cihazda aynı anda 

kullanabilirsiniz. Avantajları:

•	İhtiyaçlara göre farklı ekipler oluşturulur.


•	Daha profesyonel bir müşteri hizmetleri deneyimi sunar.


•	Müşterilere WhatsApp üzerinden satış yapılabilir.


•	WhatsApp mesajları uygun ekiplere kolayca atanabilir.



WhatsApp Business API ile neler yapabilirsiniz?

14:40

WhatsApp destek hattına hoş 
geldiniz!

14:41
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İletişime Geç

Ürünleri Gör

Sipariş Ver

WhatsApp mesaj şablonları ile kullanıcılarınıza 

bildirim veya müşteri hizmetleri mesajları 

gönderebilirsiniz. Bu şablonlar randevu hatırlatmaları, 

sorun çözümü, ödeme güncellemeleri, kargo bilgileri 

ve çok daha fazla kategoriyle ilgili olabilir. Mesaj 

şablonlarının avantajları: 

Chatbotların sağladığı otomasyon sistemleri ile müşteri destek süreçlerinizi otomatikleştirip 

verimliliği arttırabilirsiniz. Bu sayede, hem müşteri hizmetleri ekibinizin iş yükünü azaltabilir 

hem de müşterilerinize hızlı ve kolay bir destek deneyimi sunabilirsiniz. Chatbotların 

avantajları:

Mesaj Şablonları

Chatbotlar ile müşteri desteği

•	Müşteriye özel kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturur. 


•	Can sıkıcı spam mesajların önüne geçer.


•	Konuşmayı işletmenin başlatmasına olanak tanır.


•	Dinamik butonlarla müşterilere tek tıkla işlem yaptırabilir.

•	Sanal asistan ile bot üzerinden çeşitli işlemler yaptırır.


•	Gerekli bilgileri alır ve canlı desteğe sorunsuz geçiş yapar.


•	Ürün, stok, kampanya bilgisi ve satış sonrası destek deneyimi sunar.


•	Müşteri isteklerine daha hızlı dönüş yapar ve sorunları anında çözer.



6-WhatsApp Business API 

nasıl kullanılır?



WhatsApp Business API nasıl kullanılır?

WhatsApp Business API, müşteri tarafından başlatılan oturum mesajları ve işletmeler 

tarafından başlatılan mesaj şablonları olmak üzere iki farklı mesaj türüne sahiptir. 



Oturum mesajları müşterilerin gönderdiği mesajlardır. Müşteriler işletmelere herhangi bir sınır 

olmaksızın istedikleri zaman WhatsApp mesajı gönderebilirler. Ancak bu durum işletmeler için 

geçerli değildir. WhatsApp, bu kural ile aslında tüketici gizliliğine saygı duyulmasını ve spam 

mesajlar atarak tüketicilerin rahatsız edilmemesini amaçlar. Bir müşteri işletmenize mesaj 

gönderdiğinde, o mesajı cevaplamak için 24 saatiniz vardır. 24 saat aralığını geçen mesajlara 

yanıt gönderilemez. Söz konusu zaman aralığı sona erdiğinde, işletmeler yalnızca mesaj izni 

aldıkları müşterilere mesaj şablonları göndererek konuşma başlatabilir. 

Müşteri tarafından başlatılan oturum mesajları döngüsü:

İşletme tarafından başlatılan mesaj şablonu döngüsü:

İşletme mesaj göndermeye 

karar verir.

Müşterilerden herhangi bir 

platform üzerinden (WhatsApp,


e-posta, SMS, web site) rıza alınır.

İşletme rıza aldığı müşterilere 

mesaj şablonu gönderir. 

Müşterinin son 

mesajından 24 saat 

sonra oturum kapanır.

Müşteri ve işletme 

herhangi bir sınır 

olmadan mesajlaşabilir.

24 saatlik oturum 

başlar.

Müşteri mesaj 

gönderir.



WhatsApp mesaj şablonları nasıl kullanılır?

Mesaj şablonları yalnızca rızası alınan müşterilere gönderilebilir. Reklam amacıyla 

kullanılmaz, müşterilere aldıkları hizmet ve ürün hakkında güncelleme gönderme amacıyla 

kullanılır. Müşterilerine mesaj şablonu göndermek isteyen işletme mutlaka WhatsApp’tan 

ön onay almalıdır. Onaylanmayan şablonlar kullanılamaz.



Mesaj şablonları gönderebilmek için mutlaka WhatsApp Business API hizmeti aldığınız 

çözüm sağlayıcınıza (BSP) danışmanız ve onayı onların üzerinden almanız gerekir. Onay 

süreci, işletmelerin müşterilere istemedikleri spam mesajlar atmasını engellemek için 

önemlidir. 


WhatsApp mesaj şablonları 
nasıl kullanılır?

Mesaj şablonları ücretlidir. Ancak 24 
saatlik süreçte gönderilen mesaj 

şablonlarından ayrı bir ücret alınmaz.



WhatsApp Business API hizmeti almak için 
mutlaka bir Resmî İşletme Çözüm Sağlayıcısı 

(BSP) ile çalışmanız gerekir. 

Çoklu cihaz, çoklu kullanıcı, mesaj şablonları gibi 

yalnızca API'ye ait tüm bu özellikleri Desk360 ile 

anlaşarak kullanabilirsiniz. İşletme Çözüm 

Sağlayıcısı (BSP) unvanı dünyada yalnızca çok 

sınırlı işletmeye verilir. BSP’lerin sunduğu özellikler 

sağlayıcıdan sağlayıcıya değiştiği için size en 

uygun BSP’i seçmeniz önemlidir.



WhatsApp mesaj şablonları nasıl kullanılır?

WhatsApp Business API hizmetini Desk360 Çözüm Sağlayıcısı üzerinden alıyorsanız, mesaj 

şablonlarını Desk360 paneliniz üzerinden kolayca gönderebilir, takibini tek sayfa üzerinden 

yapabilirsiniz. Bu noktada Desk360, müşterilerine mesaj şablonu göndermek isteyen 

işletmelere Desk360 içerisine entegre edilmiş bir WhatsApp paneli sunar. Tek yapmanız 

gereken, yalnızca göndermek istediğiniz mesajı hazırlamak, onay beklemek ve istediğiniz 

müşteriye tek tıkla göndermek olacaktır. 

Mesaj şablonları ile ilgili bilinmesi gereken hususlar:

•	Onay süreci şablondan şablona değişiklik gösterebilir. Bazı mesajlar birkaç dakika 

içerisinde onaylanırken, bazıları 24 saati bulabilir. Bu süre WhatsApp tarafından belirlenir.



•	Mesaj şablonları dört kısımdan oluşur: başlık, gövde, altbilgi, yönlendirici butonlar. 

Desk360 panelinde doldurulan bu kısımlar, önizleme ekranından takip edilebilir.



•	Teslim edilmeyen mesaj şablonları 30 gün boyunca gönderilmeyi bekler. Teslim edilmeyen 

şablonlar 30 günün sonunda otomatik olarak iptal edilir ve herhangi bir ücret alınmaz.



•	Mesaj şablonları yazım hataları, değişkenlerin yanlış kullanımı, seçilen dil ile içerik dilinin 

eşleşmemesi ve şablonların WhatsApp ilkelerini ihlal etmesi gibi sebeplerle reddedilebilir.




7-Müşteri hizmetlerinizi 

WhatsApp Business 

hesabınıza taşıyın



Müşteri hizmetlerinizi WhatsApp Business hesabınıza taşıyın

Müşterileriniz zaman zaman herhangi bir konuda sizinle iletişime geçme ihtiyacı duyar, aynı 

şekilde sizin de onları sizden aldıkları hizmet veya ürünler hakkında bilgilendirmeniz 

gerekebilir. WhatsApp ise bu konuda hem profesyonel hem de diğer kanallara göre daha 

hızlı bir iletişim desteği sağlar.

Satın alma yaptıkları günden itibaren müşterilerinizi markanızın sadık birer ferdi haline 

dönüştürmek için WhatsApp’ı kullanabilirsiniz. Her müşteriye özel içeriklerle mesaj trafiğini 

arttırabilir, WhatsApp üzerinden satış ve müşteri desteği sunarak iş akışlarınızı optimize 

edebilir ve müşteri memnuniyetinde işletmenizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. 

Yaklaşık 175 milyon kişi her gün 
WhatsApp üzerinden hizmet veya ürün 

satın aldığı işletmelere mesaj gönderiyor.

Bildirim ve güncellemeler gönderin

Müşterilerinize WhatsApp üzerinden mesaj şablonları göndererek aranızdaki iletişimi siz 

başlatın. Onları güncel politikalarınızdan, yapılan değişiklikler veya iptal edilen 

rezervasyonlarla ilgili haberdar etmek veya bildirim göndermek için WhatsApp’ı kullanın. 

Tüm iletişiminizi dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’a taşıyın.



Müşteri hizmetlerinizi WhatsApp Business hesabınıza taşıyın

QR kod ile WhatsApp’a yönlendirin 

Sosyal medya gönderilerinize, ilanlarınıza, kargolarınıza ve daha birçok farklı yere QR kod 

ekleyerek müşterilerinizi doğrudan WhatsApp hattınıza yönlendirin. 

WhatsApp’ı satış kanalına dönüştürün 

Müşterilerinizin, sosyal medyada paylaştığınız ürünleri satın alabilmesi için gönderilerinize 

bir WhatsApp butonu konumlandırın ve istedikleri ürünleri size WhatsApp mesajı 

göndererek satın almasını sağlayın. Müşterileriniz için oluşturduğunuz alışveriş sepetini bir 

linke dönüştürerek müşterilerinize gönderin ve kolayca satın almalarını sağlayın.

Web sitenize WhatsApp ikonu ekleyin

Müşterileriniz size her zaman nasıl ulaşacağını bilmeyebilir, hatta bir WhatsApp hattına 

sahip olduğunuzdan haberdar bile olmayabilir. Onlara WhatsApp ile destek verdiğinizi 

göstermek için web sitenize konumlandıracağınız bir ikon ile size tek tıkla ulaşmalarını 

sağlayın. Bu sayede müşterileriniz sizinle bilindik bir arayüz üzerinden iletişime geçeceği 

için, size nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek için efor sarf etmek zorunda kalmazlar. 
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İş akışlarınıza uygun bir WhatsApp İşletme Çözüm Sağlayıcısı seçin

Mesaj hacmi yüksek olan orta ve büyük ölçekli işletmelerin WhatsApp Business’ı mutlaka 

bir API ile kullanması gerekir. Bunun sebebi, WhatsApp API hizmetinin müşteri destek 

süreçlerine entegre edilebilmesi, bu sayede çoklu cihaz ve kullanıcıyı desteklemesidir. Bu 

hizmeti Desk360 üzerinden alan işletmeler hem WhatsApp’ı iş akışlarına dahil edebilir, hem 

de tüketicilere WhatsApp üzerinden müşteri desteği ve satış hizmeti sunabilirler. 

İş akışlarınıza uygun bir 
WhatsApp İşletme Çözüm 
Sağlayıcısı seçin

Resmi Çözüm Sağlayıcısı olarak Desk360’ı 
seçen işletmeler müşterilerine kusursuz bir 

WhatsApp deneyimi sunarlar.



Kolay entegrasyon

Desk360 ile Kolay 
Entegrasyon

1-Bilgilerinizi Girin

Desk360 paneline giriş yaptıktan sonra sol menüden Ürün ve Kanallar > Ürün 

Ekle/Seç > WhatsApp adımlarını izleyerek API başvurunuz için gerekli bilgileri 

doldurun.

2-Başvurunuzu Yapın

Biz bu bilgiler ile Facebook’a sizin adınıza bir WhatsApp Business hesabı 

başvurusu yapacağız. Bilgilerinizi girerken  eksiksiz yerine 

getirdiğinizden emin olun.

ön koşulları

3-Facebook Onayını Bekleyin

Bu bilgileri WhatsApp görünür isminiz ile birlikte Facebook’a onaya 

göndereceğiz. Onay sürecinin tamamlanmasını beklerken Desk360’ı Çözüm 

Sağlayıcınız olarak onaylayın.

4-İsteği Onaylayın

Desk360’ı Resmî İşletme Çözüm Sağlayıcısı olarak onaylamak için Business 

Manager’ınızda oturum açın. Sol menüden İstekler başlığını bulun ve isteği 

kabul edin.

5-Kullanmaya Başlayın

Onay sürecinden sonra, WhatsApp’ı kullanmaya başlamak için belirlediğiniz 

telefon numarasına gönderilecek çağrıdaki PIN kodunu bize iletin ve kurulumu 

tamamlayın.

https://dokumanlar.desk360.com/platform-navigasyonu/urun-and-iletisim-kanallari-entegrasyonlari/whatsapp-kanal-entegrasyonu/waba-oen-kosullari


Desk360’ın diğer iletişim kanallarını da keşfedin

Günümüzde en popüler mesajlaşma kanalı WhatsApp’ı müşteri hizmetlerinize dahil 

etmenin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Ancak müşterilerinize diğer iletişim 

kanallarını da ekleyerek onların sizinle istedikleri kanaldan ulaşmasını sağlayın. 



Desk360 e-posta, web iletişim formları, Facebook, Instagram, Twitter, mobil uygulama 

mesaj kutusu, mobil uygulama mağaza yorumları gibi birçok farklı kanala entegre olmanızı 

sağlar. Çok kanallı bir müşteri hizmetleri stratejisi oluşturarak tüm entegrasyonları yalnızca 

birkaç saatte tamamlayın ve müşterilerinize hemen destek vermeye başlayın. 



Çok kanallı bir müşteri iletişimi sunan Desk360 platformunun önceliklendirme fonksiyonu, 

otomatik atama kuralları, hazır yanıtlar, SLA ölçümleri, kullanıcı özelinde detaylı 

raporlamalar ve daha birçok gelişmiş özelliğini denemek ister misiniz? Destek süreçlerinize, 

WhatsApp’ın yanı sıra diğer iletişim kanallarını da dahil ederek, müşterilerinizin size 

istedikleri kanaldan ulaşmasını sağlayın.


Desk360’ın diğer iletişim 
kanallarını da keşfedin

Ücretsiz Denemeyi Başlat

https://www.desk360.com/tr


WhatsApp Business API hesabınızı, yalnızca çok az 

sayıda işletmeye verilen İşletme Çözüm Sağlayıcısı 

unvanına sahip Desk360 üzerinden almaya ne dersiniz? 



Detaylı bilgi için adresine 


e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz. 

info@desk360.com 

Desk360'ı Ücretsiz Dene

mailto:info@desk360.com
https://www.desk360.com/tr

