
2020
Türkiye Müşteri 
Deneyimi Raporu



2020 Türkiye Müşteri Deneyimi Raporu 2

Koronavirüs döneminde Türkiye’deki müşteri deneyimi tablosunu 
anlamak isteyen Zendesk, Webrazzi ile birlikte bir anket gerçekleştirdi. 
İlginç sonuçlar ortaya koyan anketin, Türkiye’de bu zorlu dönemde yeni 
satış kanalları geliştirip teslimat unsuru gibi ekstra zorluklarla başa 
çıkan şirketlere değerli bilgiler sağlayacağını düşünüyoruz.

450’nin üzerinde kişinin katıldığı müşteri deneyimi (CX) anketi hakkında daha çok fikir sahibi 
olmak için sonuçlara ilişkin yorumlarımızı aşağıda okuyabilirsiniz. Rapor ve Zendesk ile ilgili 
sorularınız için bölge yöneticilerimiz Cem Öz ve Alper Aras ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, 
sitemizi ziyaret ederek ürün ve hizmetlerimizi keşfedebilirsiniz.

Türk tüketiciler, daha iyi bir müşteri deneyimi için şirketlerden gerçekten ne bekliyor?

Cem Öz, Ülke Yöneticisi, Türkiye

Cem’in yazılım ürünleri satışı ve müşteri 
deneyimi alanlarında geniş bir deneyimi ve 
bilgi birikimi bulunuyor. LinkedIn için  
6 yıl boyunca Gelişen Piyasalara (Türkiye, 
İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Malta) odaklanan 
Cem, öncesinde ise Michael Page’in 
Türkiye operasyonunun kurulum ve büyüme 
süreçlerinde yer aldı. Cem ayrıca Garanti 
Bankası’nın iç ve dış iletişim merkezleriyle 
işbirliği halinde çalıştığı Genel Satış 
Departmanı’nda görev yaptı. Zendesk’te 
birlikte çalıştığı öncü Türk markalarına, start-
up’lara ve yıkıcı pazar oyuncularına hızlı 
hareket esnekliği kazanmaları, yeniliğe 
odaklanmaları ve büyüme hızlarına uygun 
ölçeğe ulaşmaları için destek sunuyor.

Alper Aras, Ülke Yöneticisi, Türkiye

2 yılı aşkın süredir Zendesk’te görev yapan 
Alper, şirketin Orta Doğu ve Türkiye vizyonu 
ve stratejisine liderlik ediyor. Alper daha önce, 
önde gelen küresel teknoloji şirketlerinde 
gelişmekte olan pazarlara odaklanan projeler 
yürüterek işletmelerin dijitalleşmesine ve iş 
yapma biçimlerini dönüştürmesine yardımcı 
oldu. Türkiye’deki işletmelerin potansiyellerine 
ulaşmalarına, müşteri değerine odaklanmalarına 
ve müşteri deneyimi vizyonlarını 
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktan 
heyecan duyuyor.
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2. Bir işletmeyle iletişim kurmak için kullandığınız başlıca müşteri hizmetleri kanalları nelerdir?

E-Posta

Telefon

WhatsApp

Chat 

Diğer

%28

%42

%12

%18

%<1

Türk katılımcıların sadece %50’sinin düzenli olarak satın alma işlemi yaptıkları işletmelerden mennun veya 
çok memnun olduğunu söylemesi kötü haber. Devamlılık gösteren müşteriler edinmek, bir işletmeyle ilgili 
memnuniyete bağlı olduğundan bu nokta oldukça dikkat çekici.

E-posta ve telefon, Türkiye’deki işletmelerle iletişimde en çok tercih edilen iki müşteri hizmetleri kanalı olmaya 
devam ediyor. Bununla birlikte, çok sayıda kişinin WhatAapp ve canlı destekten yararlanması, Zendesk’in 
geleneksel kanallardan mesajlaşma ve konuşma odaklı etkileşime geçişle ilgili gözlemlediği eğilimi yansıtıyor.

1. Düzenli olarak satın alma yaptığınız işletmelerin müşteri hizmetlerinden genel olarak  
ne kadar memnunsunuz?

Çok Mutluyum %14

Emin değilim %7

Hiç mutlu değilim %9

Mutluyum %35

Ne mutluyum ne değilim %36
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4. Bir şirketten bir hizmeti ya da ürünü tekrar satın alıp/almayacağınıza karar verirken  
“iyi müşteri hizmetleri” ne kadar önemlidir?

Çok önemli %58

Hiç önemli değil %5

Ne önemli ne değil %6

Önemli %30

Önemli değil %1

3. Hangi işletmeden satın alma yapacağınıza karar verirken “iyi müşteri hizmetleri” sizin 
için ne kadar önemlidir?

Çok önemli

Ne önemli ne değil 

%58

%7

Hiç önemli değil %2

Önemli %31

Önemli değil %2

Anket katılımcılarının yarısından çoğu, bir işletmeden satın alma kararlarında iyi müşteri hizmetinin çok önemli, 
%30’u ise önemli olduğunu söylüyor. Zendesk’in 2020 Müşteri Deneyimi Trendleri Raporu’nda, tüketicilerin 
satın alım yapacakları markalara karar verirken, fiyattan sonra en önemli ikinci faktör olarak müşteri 
hizmetlerini gördüğünü gözlemlemiştik.

Toplam %88’lik grubun, devamlı müşteri alımları ve iyi müşteri hizmetleri arasındaki ilişkiyi çok önemli veya 
önemli olarak nitelendirmesi bu durumla tutarlı.
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6. Bir şirketin websitesinden sorularınızın yanıtlarını kendi kendinize bulabilmeniz  
sizin için değerli mi?

5. Müşteri hizmetleri konusunda sizi en çok ne zorluyor?

Biriyle konuşmak zorunda kalmak %14

Genellikle kendi başıma yardım 
almadan ilerleyememek %16

Müşteri hizmetlerinin sorunu veya soruyu 
hemen çözememesi / cevaplamaması %60

Tek bir ekranda tüm konuşmayı 
görememek %6

Diğer %4

Evet %83

Hayır %17

Müşteri temsilcisinin bir sorunu hemen çözememesi” ve “sorunu çoğu zaman kendi kendine çözememek”, 
sırasıyla %60 ve %16 ile müşterileri en çok zorlayan sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Cevapları kendi başlarına bulma seçeneğini önemseyip önemsemedikleri sorulan müşterilerin %80’den 
fazlası buna olumlu yanıt veriyor.
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8. Bir işletmeyle iletişim kurarken bir insanla görüşmek sizin için ne kadar önemli?

7. Türkiye’deki işletmelerin, “Müşteri deneyimlerini” geliştirmeleri için hangi alanlara  
ihtiyaç var?

Gerekli bilgilerin website içerisinde 
bulunmasını kolaylaştırmalılar

Diğer

%30

%2

Müşteri hizmetleri ekibiyle iletişim kurmak 
için daha fazla kanal sağlamalılar 

%32

Müşteri hizmetleri sorgularına 
daha hızlı geri dönüş yapmalılar

%36

Çok önemli %44

Hiç önemli değil %5

Ne önemli ne değil %15

Önemli %30

Önemli değil %6

Türk katılımcılar, işletmeler tarafından geliştirmesi gereken alanları müşteri sorularına daha hızlı geri dönüşler, 
müşteri hizmetleri ekibine ulaşmak için daha çok kanal ve gerekli bilgilere web sitesi üzerinden daha kolay 
erişim sağlamak olarak görüyor.

Türk müşterilerin neredeyse %75’i, bir işletmeyle iletişim kurarken bir insanla bağlantı kurmayı hala önemsiyor.
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10. Bir işletmeye WhatsApp yoluyla ulaştıysanız, bir müşteri hizmetleri temsilcisinin size  
ne kadar hızlı dönmesini beklersiniz?

1 Gün %16

1 Hafta %4

1 Saat %80

11. Bir işletmeye telefon yoluyla ulaştıysanız, bir müşteri hizmetleri temsilcisinin size  
ne kadar hızlı dönmesini beklersiniz?

1 Gün %22

1 Hafta %6

1 Saat %72

9. Bir işletmeye e-posta yoluyla ulaştıysanız, bir müşteri hizmetleri temsilcisinin size ne kadar 
hızlı dönmesini beklersiniz?

1 Gün %40

1 Hafta %5

1 Saat %55

Katılımcıların %55’i müşteri temsilcisinin e-postalarına 1 saat, %40’ı ise 1 gün içinde yanıt vermesini bekliyor. 
Öte yandan katılımcıların %70’ten fazlası, hem WhatsApp mesajlaşmalarında, hem de telefon görüşmelerinde 
bir temsilcinin 1 saat içinde dönüş yapmasını bekliyor.
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12. Müşteri hizmetleri güçlü markaları daha avantajlı ve olumlu mu görüyorsunuz?

Evet %86

Hayır %14

13. Müşteri hizmetleri açısından en çok hangi öğelere değer veriyorsunuz?

Aralarından seçim yapabileceğiniz 
birçok iletişim kanalı bulunması %11

Bir insanla konuşmak %28

Bir sorguya kendi kendinize 
cevap bulabilmek

%14

Hızlı yanıt süreleri %46

Diğer <%1

Ankete katılanların neredeyse %90’ı, güçlü müşteri hizmetlerine sahip markaları daha olumlu değerlendiriyor.

Hızlı yanıt süreleri ve bir insanla konuşma, en önemli unsurlar olarak ön plana çıkarken bunu, sorularına 
kendi kendine yanıt bulabilme ve birden fazla kanal seçebilme imkanı takip ediyor.
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15. Türkiye’deki hangi şirketlerin mükemmel müşteri hizmeti sunduğunu düşünüyorsunuz?

Amazon %9

Apple %5

Arçelik %4

Beymen %2

Garanti %6

Getir %7

Hepsiburada %11

N11 %3

Trendyol %11

Turkcell %15

Vodafone %4

Yemeksepeti %12

Enpara %11

Katılımcıların %50’den fazlası Türkiye’deki firmalarla iletişim kurmanın hiç kolay olmadığını veya zor 
olduğunu düşünüyor.

Bu noktada katılımcılar mükemmel müşteri hizmetleri açısından iki şirketi daha çok tercih ederken bunların 
ardından birkaç e-ticaret sitesi, iki banka, bir gıda ve ürün dağıtım şirketi ve teknoloji şirketleri geliyor.

14. İhtiyaç duyduğunuzda Türkiye’deki firmalarla iletişime geçmeniz ne kadar kolay? 
(1 hiç kolay değil, 5 çok kolay şeklinde düşününüz)

2 %22

1 %32

3 %35

4 %6

5 %5
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17. Değişen satın alma alışkanlıklarınızı belirtebilir misiniz?

Daha az online satın alıyorum

Daha çok online satın alıyorum

Satın alma yapmadan önce bir müşteri 
temsilcisi ile konuşmayı seviyorum

Satın alma yapmadan önce daha çok 
online araştırma yapıyorum

%9

%73

%2

%16

16. Küresel salgından bu yana online satın alma alışkanlıklarınız değişti mi?

Evet

Hayır

%63

%37

Ankete katılanların neredeyse üçte ikisi, salgının ortaya çıkmasından bu yana satın alma alışkanlıklarının 
değiştiğini belirtirken %75’i daha çok çevrimiçi alışveriş yaptığını söylüyor.
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19. Hangi desteklere ihtiyacınız oldu?

Bir markayla online iletişim kurarken 
kendi kendime ilerlemeyi seviyorum

Bir temsilciyle web sitesi veya 
uygulama aracılığıyla kolayca bağlantı 

kurmak benim için önemli 

Gerekli desteği alamazsam satın alma 
işlemine devam etmeyebilirim

Online satın alırken bir satış temsilcisiyle 
kolayca bağlantı kurmayı bekliyorum

Online satın alma yaparken bir satış 
temsilcisinin bana yol göstermesini 

isterim 

%15

%26

%30

%22

%7

18. Daha önce hiç bir hizmet veya ürün satın alırken müşteri hizmetleri desteğine ihtiyacınız 
oldu mu?

Evet %74

Hayır %26

Katılımcıların yaklaşık %75’i daha önce bir ürün veya hizmet satın alırken müşteri hizmetleri desteğine 
ihtiyaç duyduklarını paylaşıyor. %30’u gerekli desteği alamadıklarında satın almaya devam etmediklerini 
vurgularken, %25’i bir temsilciye web sitesi veya uygulama üzerinden kolaylıkla erişmeyi önemsiyor. 
Katılımcıların %22’si çevrimiçi satın alım yaparken bir satış temsilcisine kolayca ulaşmayı beklerken, %15’i 
bir markayla çevrimiçi iletişim kurarken kendi kendine ilerlemeyi seviyor.



daha fazla bilgi www.zendesk.com

En iyi müşteri   
deneyimleri, Zendesk ile 

gerçekleşiyor.


