
Çağrı Merkezi sektörüne hizmet veren 
UNIQ Eğitim ve Danışmanlık, Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek sektörün nabzını 
ölçen bir araştırmaya imza attı. UNIQ 
tarafından Barem araştırma firmasına 
yaptırılan “Türkiye Çağrı Merkezi 
Müşteri Deneyimi Araştırması” sonuçları 
Türkiye Çağrı Merkezi sektörüne önemli 
derecede ışık tutacak verileri 
kapsamaktadır.

“Türkiye Çağrı Merkezi Müşteri Deneyimi’’ araştır-
ması bugüne kadar Türkiye çağrı merkezi sektö-
ründe fazla sorgulanmayan ve bilinmeyen konulara 
ışık tutmaktadır. Türkiye Çağrı Merkezi sektörü 
hızla büyüyen ve pek çok fırsatı içinde barındıran 
önemli bir sektördür. Ancak sektörde, çağrı merke-
zi ile müşteri arasındaki ilişkinin marka algısına, 
sadakatine olan etkisini ölçümleyebilecek veriler 
bugüne kadar yoktu.
Türk tüketicisinin çağrı merkezi deneyimi konusun-
da nabzını tutan Türkiye Çağrı Merkezi Müşteri 
Deneyimi Araştırması, Türkiye’de ilk kez çağrı mer-
kezi ile müşteri arasında geçen deneyimin marka 
sadakatine olan etkisini ortaya koymaktadır.
Türkiye Çağrı Merkezi Müşteri Deneyimi araştırma-
sı, tüm Türkiye’yi temsilen CATI yöntemiyle 800 kişi 
ile yapılan görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Araş-
tırma sonuçları 3 ana başlıkta incelenmiştir:

A - Müşteri Hizmetleri (Gelen Çağrılar)
B - Telefonla Satış ve Pazarlama (Giden Çağrılar)
C - Şikayet Yönetimi
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A - Müşteri Hizmetleri:
Türk tüketicisi sunulan hizmetten memnun mu?
Araştırma sonucuna göre Türk tüketicisinin yaklaşık yarısı (%54) çağrı 
merkezlerinden memnun olduğunu belirtmiştir. Ancak her 3 müşteri-
den birisi de memnun olmadığını söylemiştir. Müşteri temsilcilerinden 
memnuniyet ise çağrı merkezlerine oranla daha fazladır: katılımcıların 
%68’i müşteri temsilcilerinden memnun olduklarını belirtmiştir.

Müşteri hizmetleri ile ilgili temel memnuniyetsizlikler nedir?
Araştırma verilerinin en dikkat verici sonuçlarından biri; çağrı merkez-
lerinin müşterilerin en temel beklentisi olan ‘ulaşılabilirlik’ konusunda 
zayıf olmalarıdır. Memnuniyetsizlikte ilk sırada canlı birine bağlanabil-
mek için uzun süre kuyrukta beklemek yer alırken, bekleme süresi 
konusunda 100 kişiden 47'si memnun olmadığını belirtmiştir.
Sesli yanıt sistemi memnuniyetsizlikte ikinci sırada yer almakta: her 10 
kişiden 3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Üçüncü memnuniyetsiz-
lik sebebi de bekleme müziğidir. Hatta bekleme fon müziğinden 100 
kişiden sadece 31’i memnun olduğunu ifade etmiştir.
Araştırmaya göre müşterilerin en temel beklentilerinden biri de işlerinin 
ilk aramada çözülmesidir. Bu beklenti, çağrı merkezlerinin başarı krite-
rini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Araştırmaya göre ‘ilk 
aramada işim çözüldü’ diyenlerin oranı sadece %54’tür.

Memnuniyetsizlik paylaşılıyor mu?
Memnun olmayan müşterilerin %65’i mutsuzluğunu başkalarıyla pay-
laştığını ifade etmektedir. Araştırma sonucuna göre paylaşma yöntemi 
ise %79 oranında başkalarına sözel olarak anlatmak olarak gözlem-
lenmiştir. Memnun müşterilere bakıldığında ise daha sessiz oldukları 
görülmektedir, sadece %49’u olumlu deneyimlerini paylaşmıştır.

Müşteri hizmetlerinin marka üzerinde 
önemli bir etkisi var
Araştırma, çağrı merkezlerinde yaşanan pozitif 
veya negatif deneyimlerin markaya da doğru-
dan yansıdığını ortaya koymuştur. Çağrı mer-
kezindeki deneyiminden memnun olan her iki 
kişiden biri (%53) markayı tavsiye edebileceği-
ni belirtirken, marka sadakatini kaybedenlerin 
%81’inde çağrı merkezi deneyiminin etkili 
olduğu gözlemlenmektedir.
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B - Telefonla Satış ve Pazarlama
Çağrı Merkezi tarafından aranıldığında durum nasıl?
Araştırma sonuçlarına göre çağrı merkezi tarafından aranan her 10 
müşteriden 6’sı hiçbir işlem yapmazken, 3’ü dinlemeden telefonu 
kapatmakta, sadece 1 kişi işlemi tamamlamaktadır.
Çağrı merkezi tarafından aranma deneyiminden memnun ve çok 
memnun olanların oranı %36, neredeyse her 2 kişiden biri ise memnun 
olmadığını ifade etmektedir. Memnun olmayanların yarısı bu deneyimi-
ni paylaşırken, memnun olanların sadece %37’si memnuniyetini pay-
laşmaktadır.

C - Şikayet Yönetimi
Şikayetlere geri dönüş alınıyor mu?
Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri şikayet bırakanların sadece 
yarısının şikayetine geri dönüş aldığını söylemesidir. En büyük memnu-
niyetsizlik %35 oranıyla dönüş yapılmamasıdır. Şikayetine geri dönüş 
alanların yarısı, ilk 2 gün içinde dönüş alabilmişken, ortalama geri 
dönüş süresi 3 gündür.

Müşteri şikayeti sorun değil, fırsattır!
Araştırma, çağrı merkezlerinde şikayete geri dönüş yapılmasının öne-
mini de ortaya koymaktadır. Şikayet çağrılarına geri dönüldüğünde 
çağrı merkezinden duyulan memnuniyetin iki katına çıktığı görülmek-
tedir: Şikayetini iletmiş kişilerin %22’si memnunken, kendisine dönüş 
yapıldığından memnun olanlar %41’e yükselmiştir.

Türk tüketicisi daha iyi hizmet için daha çok öder mi?
Genel olarak daha iyi bir hizmet için müşteriler daha fazla ücret öde-
meye istekli değildir, diğer yandan çağrı merkezinden memnun olma-
yanların %16’sı ek ücret ödemeye eğilimlidir.

Aranmaktan bunalıyor muyuz?
Araştırma sonuçlarına göre aranılan müşterilerin memnuniyetsizlikleri-
nin en önemli nedeni; müşterinin ihtiyacı olmayan bir ürünün satılma-
ya çalışılmasıdır. Bunu, aranma zamanlaması ve müşteri temsilcisinin 
ısrarcı yaklaşımı izlemektedir. Her 10 kişiden 3’ü aranmak istemediğini 
söylemesine rağmen, 2’si tekrar aranmış ve 1 kişi ayda ortalama 7 kez 
arandığını belirtmiştir.


