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Müşteri ilişkilerinde birer mihenk taşı olan yazılı kanalların ve 
çok kanallı desteğin öneminin vurgulandığı Desk360 Müşteri 

Deneyimi Yönetimi Raporu’na hoş geldiniz. Yayın hayatına 
başladığı ilk üç ayda tam 740 şirkete hizmet vermeye 

başlayan Desk360 platformu müşteri temsilcisi sayısını 
1150’ye, toplam ticket sayısını ise 4,5 milyona çıkardı. 

Şirketlerin müşteriyle her daim iletişimde kalarak başarı 
yüzdelerini ve marka bilinirliklerini arttırmalarını hedefleyen 
Desk360 platformu, ilk üç ayında, donanımlı ekibi ve hizmet 

sağladığı şirketlerin geri bildirimleriyle hiç durmadan 
gelişmeye devam ediyor.

Bu raporda, yürütülen birçok araştırmaya göre müşterilere 
çok kanallı destek vermenin öneminden ve markalara 

sağlayacağı faydalardan bahsedeceğiz. Ayrıca rapordan 
yapacağımız çıkarımlara göre Desk360 platformunun 

markanız ve müşterileriniz için neler yapabileceğine de 
kısaca değineceğiz. Platform hakkında daha detaylı bilgi 

almak için info@desk360.com adresine e-posta gönderebilir 
veya internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

info@desk360.com
http://desk360.com/
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Bulunduğunuz sektörden, ne sattığınızdan veya sunduğunuzdan ya da iş 
planınızın ne olduğundan bağımsız olarak, müşterileriniz sizi rakiplerinize 
tercih ettiğinde daima mükemmel bir deneyim beklerler. Sizi ve ürününüzü 
kalabalıktan ayıran şey bu özel sostur. Burada yapmak istediğimiz, bu özel 
sosu müşterilerinize sunarak neler başarabileceğinize dair temel bilgiler 
verip bazen de ayrıntılara girerek bir rapor çıkarmak. Müşteri deneyiminde 
bir süredir görülen trendlerden nesilsel değişimlere, kendi içinde daha 
uyumlu bir ekip oluşturma yöntemlerinden çabalarınızın sonuçlarını 
belirleyen şeylerin ne olduğuna kadar her şeyi bu raporda bulabilirsiniz.

İyi bir müşteri deneyimi stratejisinin markanıza neler kazandıracağını 
öğrenmek için okumaya devam edin.
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Yazılı iletişim özellikle bu çağda son derece önemli. Asenkron iletişim Z kuşağı 
ile birlikte bir kural haline geldi ve bu durum pek yakında değişecekmiş gibi 
de görünmüyor. Birini arayıp da cevap vermesini beklemek neredeyse kabalık 
olarak görülmeye başladı. Ama bunun haklı bir gerekçesi var: Etrafımızda o 
kadar çok dikkat dağıtıcı şey var ki işimiz başımızdan aşkınken rahatsız 
edilmek en son isteyeceğimiz şey. Yazılı iletişim, gerçek zamanlı telefon 
konuşmaları gibi eş zamanlı iletişim yöntemlerini bertaraf ederek son on yılda 
yükselişe geçti. Telefonla konuşmak hâlâ varlığını sürdürüyor olsa da kesinlikle 
en çok tercih edilen iletişim yolu değil.

Bu eğilimi müşteri iletişim kanallarında da görüyoruz. Günümüzde müşteriler 
sürekli çevrimiçi, cep telefonlarından alışveriş yapıyorlar, sosyal medya 
aracılığıyla markalarla iletişime geçiyorlar ve müşteri hizmetlerine yine 
aynı kanallar vasıtasıyla ulaşıyorlar.

Bir şirketin çok kanallı olması sizin için ne kadar önemlidir?

ÖNEMLİ: İhtiyacım olduğu zamanlarda markalara 
istediğim kanaldan ulaşabilmeliyim. 

KRİTİK: Şirketler neredeysem ve ne zaman istersem 
onlarla iletişime geçeceğim kanalları bana sunuyor olmalı. 

ÖNEMSİZ: Bir şirketin birden fazla kanal sunmasına
ihtiyacım yok.

%59

%28

%13

Detaylar: Critical Channels of Choice, CMO Council, 2019© 2019 CMO Council 



Detaylar: ABD, Shareablee, 2018 ve 2019 © Statista 2020
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Önceden yazılı iletişim kanalı denince akla sadece destek e-posta adresleri 
gelirdi. Şimdiyse yazılı iletişim kanalları Facebook, Twitter, Instagram gibi 
sosyal medya platformlarını, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma 
uygulamaları, hatta şirketin web sitesinde yer alan iletişim formlarını da 
kapsıyor.

2019 yılında yayınlanan Shareablee raporuna göre, müşteriler markalarla pek 
çok farklı sosyal medya platformu üzerinden etkileşime geçti. Instagram %70 
gibi büyük bir oranla pastadan aslan payını alarak, markaların ürünlerini ve 
hizmetlerini sergilemek ve müşterilerle etkileşim kurmak için başlıca 
platform olduğunu kanıtladı. Instagram’ı, toplam marka etkileşimlerinde 
%24’lük payla Facebook ve son sırada %6’lık payla Twitter takip etti.

ABD’deki marka etkileşimlerinin 2018 ve 2019 yıllarında 
platform bazındaki dağılımı

https://www.shareablee.com/resource/presentation/state-of-social-media-in-the-us-2019-fact-pack


Söz konusu müşteri hizmetleri olunca, e-posta hâlâ yazılı kanallar arasında 
kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyor. Forrester’a göre, 2018 yılında müşteri 
hizmetleri destek taleplerinin %54’ü e-posta yöntemiyle oluşturuldu. 
Microsoft’un dünya çapında yaptığı bir anket ise 2017 yılında yaş grubu fark 
etmeksizin tüketicilerin %63’ünün müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla 
ulaştıklarını ortaya koyuyor. Bu da e-postanın pek çok açıdan hâlâ en çok 
tercih edilen iletişim kanalı olduğu anlamına geliyor.

Canlı sohbet ise senkron ve asenkron iletişim yöntemlerinin arasında bir 
deneyim sunduğu için tüketicilerin yarısından azı tarafından tercih edilerek 
ikinci sırada yer alıyor ama yine de müşterinizin yanında olabileceğiniz kesin 
ve sağlam bir yol.

Daha önce hangi müşteri destek kanallarını kullandınız? 

E-posta
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Yine aynı raporun farklı yaş aralıklarına göre sunduğu analize bakıldığında, 
global ortalamaya göre üç neslin de en çok e-posta kanalını tercih ettiği 
görülüyor. Yaşlar arasında en bariz farkın olduğu mecralar ise sosyal medya 
kanalları olarak göze çarpıyor. Konu müşteri deneyimi yönetimi olduğunda, 
18-34 yaş aralığındaki anket katılımcılarının yüzde 33’ünün, buna karşın 55
üstü yaş aralığındakilerin de yalnızca yüzde 5’inin sosyal medya kanallarına
yöneldiği anlaşılıyor.

Farklı yaş gruplarındaki katılımcıların kanal tercihi

E-posta 18-34 yaş 35-54 yaş %62 55+ yaş %63%64

Canlı Sohbet 18-34 yaş 35-54 yaş %48 55+ yaş %31%40

Mobil Uygulama 18-34 yaş 35-54 yaş %19 55+ yaş %3%10

Desktek Merkezi
veya SSS

18-34 yaş 35-54 yaş %48 55+ yaş %43%47

Arama Motoru 18-34 yaş 35-54 yaş %49 55+ yaş %40%47

Sosyal Medya 18-34 yaş 35-54 yaş%33 55+ yaş %6%8



Yüzdelikler ve platformlar zaman içinde değişebilir ancak buradaki temel 
çıkarım asenkron müşteri etkileşiminin/desteğinin kalıcı olduğu ve şirketlerin 
bu trendi yakalama ihtiyacının hayati olduğudur. Bu trendi yakalayamayan 
şirketler büyük risk alıyor demektir. İletişimin ışık hızında gerçekleştiği bir 
devirde, müşteriler şirketlerin sorularını hemen yanıtlamasını ve bunu da 
anlamlı bir biçimde yapmasını bekler. Müşterileriyle bu şekilde bağlantı
kurmayı başaran şirketler kuşkusuz büyüyecek; başaramayanlarsa uzun 
vadede yerinde saymaya devam edecek.

HeyWire Business’ın bir anketine göre, 18-34 yaşları arasındaki 
katılımcıların %53’ü, müşteri destek temsilcileriyle iletişim kurmaları 
gerektiğinde geleneksel telefon görüşmeleri yerine yazılı iletişimi tercih 
ettiklerini söylüyor. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda gücünü göstermesi 
kaçınılmaz çünkü genç nesiller, özellikle Z kuşağı, sesten uzaklaşıyor ve 
görünüşe göre mesaj, e-posta, canlı sohbet gibi diğer asenkron iletişim 
yollarına yöneliyor.

Bond’un bir raporuna göre 
sadakat programı üyelerinin 
yüzde 95’i, markaların 
programlarına yeni 
teknolojilerle dahil olmak 
istiyor.

%95

Microsoft’un bir anketine göre, 18-34 yaş arası 
müşterilerin yüzde 65’i, sosyal medya 
platformlarının müşteri destek kanalları için 
kullanılmasının etkili bir yöntem olduğunu 
düşünüyor.

%65

Peki, şirketlerin bu trendi yakalamak için 
neler yapması gerekir? Destek ekibinin 
kalifiye olması elbette çok büyük bir önem 
teşkil ediyor, ancak şirketlerin payına da 
ekibin her türlü ihtiyacına kolaylıkla cevap 
verebilen esnek bir müşteri destek 
platformu sunmak düşüyor: çok kanallı 
yapısının yanı sıra departmanlar arası
iletişimin de tek kaynaktan yönetilebildiği 
bir platform.

https://www.businesswire.com/news/home/20140402005509/en/52-Percent-Of-Consumers-Prefer-Text-Conversations-with-Support-Reps-Over-Their-Current-Support-Method
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“Çok kanallı” terimi bir süredir bütün B2C işletmelerin sözlüğünde yer alıyor 
ve satış ile pazarlamadan müşteri hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede 
kullanılan anlamıyla dillere pelesenk olmuş durumda. Moda bir kelime olup 
olmamasını boş verin, gerçek şu ki, müşterilerinizin markanızla iletişime 
geçmek için kullanacakları yol her geçen gün artıyor ve işletmeler de genelde 
bu eğilime ayak uydurmakta zorlanıyor, fakat bu durumun marka büyümesine 
olan etkisi yadsınamayacak kadar büyük.

İletişim formu içeren bir web sitesine, birçok platformda sosyal medya 
hesabına ve hatta WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma 
platformlarına sahip olmak işletmeler için elbette zor bir iş değil. Yine de 
çok kanallı bir yaklaşım tüm bu temas noktalarını tek bir merkezi noktada 
birleştirebilir ve şirket içindeki birçok departmanın koordine edilmesine 
olanak tanır. Bu yaklaşım, tüketici için çok faydalı olan departmanlar arası 
iletişimi tek bir kaynaktan yöneterek aradaki iletişimi güçlendirir, böylece 
her departmanın kendi kendine işlemesinin önüne geçilir. 

Çok kanallı bir yaklaşım tüm temas noktalarını 
tek bir merkezi noktada birleştirir ve
şirket içindeki birçok departmanın 
koordine edilmesine olanak tanır.



Bu, şu demektir; örneğin bir gün bir müşteri destek talebi oluşturduğunda, bir 
sonraki gün müşterinin söylediklerini tekrar etmesine gerek kalmadan sohbeti 
devam ettiriyor olabilmelisiniz. Müşterilerin daha önceki konuşmalarını 
görmek; kişiselleştirilmiş destek sunmanızı, gelen soruları daha hızlı 
cevaplamanızı ve onları önemsediğinizi göstermenizi sağlar. Bunu da ancak 
birden fazla kanalı bir yerde destekleyebilen merkezi bir müşteri yönetim 
sistemi kurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Peki müşterileriniz sizden tam olarak 
ne bekliyor?



Invesp’in analizine göre, çok kanallı ve güçlü strateji benimseyen işletmeler 
müşterilerinin ortalama %89’unu elinde tutarken, yetersiz müşteri destek 
üyaklaşımına sahip şirketler için bu oran sadece %33’tür. Microsoft’un anketi 
de bu veriyi doğruluyor: Kaç farklı müşteri hizmetleri kanalı kullandıkları 
sorulan 18-34 yaş aralığındaki katılımcıların %24’ünün 1 veya 2 kanal 
kullandıkları, %41’inin 3 veya 5 kanaldan müşteri temsilcilerine ulaştıkları,       
%31’inin ise 6 veya daha fazla kanaldan iletişim kurdukları ortaya çıkmıştır. 
Küresel rakamlar ise katılımcıların ortalama %44’ünün 3-5 kanal kullandığını 
söylüyor ve bunun önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

Şu ana kadar kaç farklı müşteri hizmetleri kanalı kullandınız? 

1-2 kanal 3-5 kanal 6 veya daha fazla hiçbiri

ABD

Brezilya
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BK

Japonya

18-34 yaş

35-54 yaş

55+ yaş

Dünya
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https://www.invespcro.com/blog/state-of-omnichannel-shopping/
http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf


İşletmelerin odaklanması gereken yer burası. Şirketlerin birden fazla kanalı 
olabilir ama eğer bu kanallar birbiriyle uyum içinde değilse, bir bütün olarak 
şirketin değerini düşürür. Tüketicilerin beklentisi budur. Beklentileri 
karşılanmadığı takdirde, rakiplerinize yönelebilirler ve tatmin olmayan bir 
müşteriyi geri getirmek için çok uğraşmanız gerekir. PwC’nin anketine göre 
veriler son derece açık: 

Müşteriler çok kanal seçeneğinin yanı sıra hızlı geri dönüş de bekler. 
The Social Habit’in yaptığı bir araştırmaya göre:

Halbuki müşterilerin %73’ü bir şirketin onlar için yapabileceği en önemli 
şeyin zamanlarına değer vermek olduğunu düşünüyor. Müşteri 
deneyiminin bu kritik tarafını görmezden gelmek işiniz için son derece 
zararlı, hatta uzun vadede felaket olabilir.

Müşterilerin yüzde 33'ü kötü bir deneyimden 
sonra o markayı bırakacağını söylüyor.%33

Müşterilerin %42’si sosyal medyadan iletişime 
geçtiklerinde en fazla bir saat içinde dönüş 
bekliyor. Ancak işletmelerin bu platformlar 
üzerinden cevap vermesi ortalama beş saat sürüyor.

%42

%92’si ise iki veya üç kötü deneyimden sonra 
markayla bağlarını tamamen koparacağını söylüyor.%92

https://www.pwc.com/future-of-cx
https://www.convinceandconvert.com/social-media-research/42-percent-of-consumers-complaining-in-social-media-expect-60-minute-response-time/


E-posta, tüketiciler arasında en yaygın servis olsa da müşterilerinize birden
fazla iletişim kanalı sunmak ve kendileri için en uygun kanalı seçmelerine olanak
sağlamak marka sadakati açısından gün geçtikçe önemli hale geliyor. Bu
yaklaşım, müşterilerin sorunlarının daha kolay ve hızlıca çözülmesini sağlıyor.
Ayrıca işletmeler, sosyal medyada aktif bir şekilde yer alarak bu kanalları etkili
bir pazarlama aracı olarak da kullanabiliyor.

Müşterilere çok kanallı destek sunmak birinci adımsa, marka sadakati ikinci 
adımdır. Birbirlerini tamamlayıcı bu unsurlar, globalde veya yerelde ses 
getirmek isteyen markalar için büyük önem taşır. Peki, müşterilerde sadakat 
yaratmak markanız için tam olarak ne ifade etmektedir? Bir sonraki bölümde 
bu konuyu detaylı olarak inceleyeceğiz. 
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Herkesin her şeyden hemen verim almak istediği bir çağda yaşıyoruz. Bu, 
müşterileriniz için de geçerli; onlar zaman ve mekân fark etmeksizin hızlı 
sonuç almak isterler. Etkileşim kurduğunuz mecra ne olursa olsun, onların 
yanında olmalısınız. Müşteri beklentileri arttıkça sürekli artan bu talebe cevap 
verebilmek ve müşterilerinize harika deneyimler sunabilmek için sizin de 
gelişmeniz gerekir. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını belirleyip onlar için en uygun 
iletişim kanalını seçerek sadık bir müşteri portföyü oluşturmalısınız.

Müşteri deneyimi, müşterilerin şirketinizi nasıl algıladığı demektir. Bu algı size 
karşı olan tutumlarını da biçimlendirir. Müşterilerinize iyi davranırsanız, 
karşılığında onlar da size aynı şekilde davranır. Başka bir deyişle, onlara 
sağladığınız deneyimden memnunlarsa ve bu deneyimi her zaman
sunabiliyorsanız, sizin hizmetlerinizi kullanmaya devam etmekle 
kalmayacak sizi potansiyel müşterilerinize de önereceklerdir.

Microsoft’un bir anketine göre, tüketicilerin 
yüzde 69’u müşteri hizmetlerinin marka 
sadakatinde çok büyük bir öneme sahip 
olduğunu söylüyor.

%69



Müşteri deneyimi, gelecekte olacakların habercisidir. Harvard Business 
Review’a göre, geçmişte çok iyi deneyimler yaşamış olan müşteriler, çok 
kötü deneyimler yaşamış olanlara göre %140 daha fazla harcama yapıyor. 
Müşterilerinize istikrarlı bir biçimde olumlu sonuçlar sağlarsanız, şirketinizle 
yaşadıkları bir sonraki temasta, öncekinden fazla değilse bile en az onun 
kadar hoş bir deneyim yaşayacaklarını düşünürler. Yeni teknolojiler ve 
platformlar sayesinde, artık müşteri etkileşimleri hiç olmadığı kadar fazla. 
Bu da işletmelere, marka farkındalığı ve sadakatini arttırmak için imkân 
sağlıyor.

Kaynak: Medallia Analysis HBR.ORG

Müşteri hizmetleri satışlara da yön verir
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Müşteri Deneyimi Skoru

Bu kadar çok şirketin müşteri deneyimine bu denli yoğunlaşmasının sebebi 
çok açık. Uzun vadede getirisi buna değiyor da ondan. Özetle, güvenilir ve
istikrarlı destek müşteride sadakat oluşturur ve yaşam boyu müşteri 
değerini (CLV) arttırır.

https://hbr.org/2014/08/the-value-of-customer-experience-quantified
https://hbr.org/2014/08/the-value-of-customer-experience-quantified


Microsoft’un yaptığı bir ankete göre, katılımcıların %96’sı müşteri 
hizmetlerinin bir şirketle ilişkilerindeki kilit nokta olduğunu ve nihayetinde 
sadakatlerini etkilediğini söylüyor. İyi bir müşteri desteği ve marka sadakati 
arasında doğrudan bir korelasyon var. Bu da müşteri desteğinin, şirketinizin 
ve sunduğunuz ürünlerin diğerlerinden farklı bir yerde konumlanmasında 
temel faktör olduğu anlamına geliyor.

Müşteri hizmetleri departmanınız kurumunuzda önemli bir rol oynar. Aynı 
ankete göre: 

Sonuç olarak, iyi bir müşteri deneyimi stratejisi; uyumu arttırır, hızlı ve etkili 
çözümler üretilmesine yardımcı olur, müşterilere şirketin onları tanıdığını, 
sevdiğini ve önemsediğini hissettirir. 

İşletmenizle etkileşimlerinin aksamamasını ve sürekli gelişmesini sağlarsanız, 
marka sadakatiniz ve dolayısıyla müşteri portföyünüzü de gelişecektir.

Müşterilerin %77’si kendilerinden geri bildirim 
isteyen markalar hakkında daha olumlu 
düşünüyor. 

77%

Müşterilerin %68’i ise müşteri hizmetlerinin daha 
proaktif bir yaklaşım sergilemesinden memnun 
olduklarını söylüyor.

68%

http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf
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Çözüm, çok kanallı destek

Müşterilerinize çok kanallı destek sunmak uzun süreli etkiye sahiptir. Farklı yaş 
gruplarından müşteriler sizinle farklı kanallar üzerinden iletişime geçmek ister, 
sizin de onlara bu kanallar üzerinden hızlı dönüş sağlamanız gerekir. Bu, esas 
olarak aynı zaman dilimi içinde daha fazla müşteriye hizmet etmek demektir. 
Ayrıca, tümleşik bir panel yapısı kullandığınızda talepleri tek merkezden 
yönetmiş olursunuz ve bu durum, hiç şüphesiz cevap sürelerinde belirleyici 
bir rol oynar.

Müşteri deneyimi güçlerinizi bir araya toplayın

Günümüz tüketicileri olağanüstü bir müşteri deneyimi arıyor. Bu, kolay 
iletişimin yanı sıra cevap süreniz anlamına da gelir. Destek taleplerine 
maksimum bir saat içinde cevap verilmesini bekleyen müşterilerin oranını 
düşündüğünüzde kaybedecek zamanınız olmadığını görürsünüz. Destek 
ekiplerinizi ve kurumunuzdaki diğer departmanları birleştirmek müşterilerinize 
dört dörtlük bir deneyim sunmanızı sağlar. Bu sayede daha hızlı dönüş 
alabileceklerini ve sohbeti istedikleri kanaldan yapabileceklerini bilirler. 

Müşteriler markalarla yaşadıkları kötü deneyimleri kolay kolay 
unutmaz. Desk360’ın çok kanallı destek sistemini benimsemek bu tarz 

durumların önüne geçmenize olanak tanır: Hiçbir talep cevapsız 
bırakılmamış ve daha hızlı sürede çözüme ulaştırılmış olur, ayrıca siz 

de genel olarak müşterilerinize çok daha iyi bir destek hizmeti sunmuş 
olursunuz.

Ekipler arası ticket yönetimi sunan Desk360 ile müşterilerinize 
rakipsiz bir deneyim sunabilirsiniz. Müşterilerinizin markanızla olan 

yolculuğunu çalışanlarınız için oluşturacağınız farklı gelen kutularıyla 
ve müşteri davranış verileriyle efor harcamaksızın takip edin.



Siz müşterilerinizle ilgilenin, onlar da sizinle ilgilensin

Müşteriler, bildikleri ve güvendikleri markalara bağlı kalma eğilimindedirler. 
Bu güveni kazanmak zaten zorken, bunu devam ettirebilmek daha da zordur. 
Müşterilerinizin ne istediğini öğrenmeli ve buna göre müşteri deneyim 
çalışmalarınızı planlamalısınız. Bu gayretiniz mutlaka fark edilecek ve onlara 
harika bir hizmet sunmaya devam ettiğinizde onlar da markanızın 
vazgeçilmez birer elçisi olacaktır.

Mevcut müşteri portföyünüzü korumak ve yeni müşterilere ulaşmak 
için ürün incelemeleri, talep yaşam döngüleri, kanal tabanlı talep hacmi 

ve takım performansı gibi ihtiyacınız olan tüm metriklerin analizine 
Desk360’ın gelişmiş raporlama sistemleriyle sahip olabilirsiniz. 



Desk360 ailesine katılmak için 
web sitemizi ziyaret edin.

www.desk360.com

http://desk360.com/



