
Teknoloji lazım ama 
önce insan

İşi sadece “Müşteri” olan 
Türkiye’nin belki de en eski firması 
Tanı, bugün pek çok markanın 
müşteri deneyimi yolculuğunda  
yanında. Biz de Tanı CEO’su 
Hülya Varlık ile röportajımızda, 
geniş bir kavram olan müşteri 
deneyiminin çizgilerini ortaya 
çıkarmaya çalıştık. Varlık ile sizler 
için müşteri deneyiminin nereden 
başlayıp, nereye kadar uzandığını, 
içinde barındırdığı insan, 
teknoloji, çalışan  gibi unsurların 
pozisyonunu konuştuk. Özeti ise; 
teknoloji lazım ama önce insan… 

Müşteri deneyimi için; açtığınızdan ve hatta problem yaşarsanız servisle 

kurduğunuz iletişime kadar giden pek çok noktada, pek 

çok konuyu kapsar. 

Müşteri deneyiminden bahsediyorsak hikaye, 

“tanımak” ile başlar. Bir insanı tanımadan ilişkinizi 

yönetemezsiniz. Biz müşterilerimize diyoruz ki 

“Müşterinizi önce tanıyın ve ona kendi hikayenizi 

yaşatın” 

Müşteri tarafında ihtiyaç ve isteklerinin anlaşılmasıyla 

ilgili bir ihtiyaç vardır çoğu zaman. Teknolojinin 

gelişmesiyle bu daha da farklı bir boyuta geldi markalar 

açısından. Şimdi müşterinizi her kanalda tanıyor 

olmanız lazım, bir noktada bıraktığı ilişkiyi diğer 

noktadan devam ettirebiliyor olmanız lazım.

Örneğin müşteri, mağazadan aldığı bir ürünle ilgili 

bilgiyi online dünyaya girdiği zaman takip edebilmeli 

ki siz ilgili veya tamamlayıcı bir başka ürünü teklif 

edebilin. Çağrı merkezini aradığındaysa bu zincirin 

tamamen müşteri temsilcisinin önünde olması lazım. 

“İnsanî boyutunu unutmayın, kalp 
kazanmanız lazım”. 

Müşteri deneyimi ve CRM konularının çağrı merkezi 

veya başka bir birimin işi gibi algılandığı olmuştur. Konu 

tek birim olamaz, zincirin bütünsel halidir.  

Konu sadece teknoloji de olamaz, örneğin veriyi bir 

yerde toplayabilirsiniz ama önemli olan bu veri ile ne 

yaptığınızdır. Bu veri ile müşteri için anlam yaratmanız 

gerekir. Teknolojinin elbette çok desteği var. Özellikle 

analitik her zaman dünyamızda olmuştur ama son 

zamanlarda özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka 

kurguları çok yardımcı oluyor bizlere. Ama hep şunu 

da söylemeyi ihmal etmiyoruz; “İnsanî boyutunu 

unutmayın, kalp kazanmanız lazım”. 

Kalplere dokunduğunuz noktada ilişki derinleşiyor. 

Müşterinin gerçekten ihtiyaç duyduğu ânı 

çözebilirseniz çok değerlisiniz. Sosyal medyadan 

esprisine tatlı bir dönüş yapabilmek ya da problemi 

varken o söylemeden çözmeye çalışmak gibi proaktif 

davranmak ya da sadece kişiselleştirme ile kendisi 

için çok önemli olmayan teklif ve önerileri önüne 

getirmemek, örneklerden sayılabilir. 

Tanı olarak siz zincirin neresinde yer alıyorsunuz? 

Aslında merkezinde diyebiliriz. Bu noktada farklı 

şeyler yapıyoruz; öncelikle veriyi bütün kanallardan 

müşterilerimiz için topluyoruz, merkezileştiriyoruz. 

Bu birinci gereklilik. Üzerine analitik katmanlarla 

kişiselleştirmeyi koyabiliyoruz, bir de mümkün 

olduğunca işin içine insanî katmanı da ekliyoruz. 

Buna dair sizin için özel olan örnekler var mıdır? 

Mesela, analitik çalışmalarımızın sonunda müşteriyi 

mağazaya davet ederken yaratıcı kurgularla 

süsleyebiliyoruz. Örneğin bir müşterimiz için, 

ayakkabıyı müşteriye gönderdik ve “Diğer teki 

mağazada sizi bekliyor” diyerek Sindirella kurgusu 

yaptık. Bu projemizle ödüller aldık. 

Yakın zamandan bir başka bir örnek daha verebilirim; 

Müşterinin uzun zamandır gelmediğini görüyoruz, 

onun geçmişine bakarak, seveceği bir ürün paketi 

hazırlayıp, mağazaya davet ediyoruz. Sadece o ürünü 

almakla kalmayıp gelmişken bir ciro da yaratıyoruz. 

Burada online ve offline’ı birleştirerek hareket etmiş 

oluyoruz. 

Ya da bir başka markamızın da gençlerle, öğrencilerle 

ilgili bir konusu vardı; o kitleyi tanıyoruz, sınav 

süreçlerinde “markan senin yanında” dedirtecek, 

sempatik dokunuş yaptık ve “ayakta tutan kutusu” 

gönderdik, içinde kahve gibi malzemeler vardı gibi…  

Bunu gençler sosyal medyada paylaştı, ağızdan ağıza 

yöntemiyle gençler arasında markanın duyulmasını 

sağladık. 

Çünkü hikaye kalp kazanma işi. Bunun için de 

teknolojiyi kullanacaksınız.

 Verdiğim romantik örneklerin yanında algoritmalar 

ile yapay zeka ve makine öğrenmesini çok yoğun 

kullandığımız kurgularımız da var. Hatta biriyle 

yurtdışında ödül aldık.

Bir müşterimizin bütün müşterilerinin segmentasyon 

ve davranış tahminlerini yaptıktan sonra günün 

sonunda da 7-8 modeli bir araya getirip, her birimiz 

bize tavsiyede bulunan bir modeli üstelik ve bunu 

Müşteri deneyimi nereden başlar? Bittiği bir yer var 

mıdır? Bu kavramı bize biraz açıklar mısınız?  

Müşteri deneyimi konusu bir bütünden oluşur; sadece 

teknoloji veya insanî dokunuş veya analitik konusu 

değildir. Bunların bütününden bir sonuç yaratırsınız. 

Müşteri deneyimi bir yolculuktur aslında ve markanın 

müşterisine ne duygu yaşattığıdır temel olan. İlk 

tanıştığınız andan, satın alma ve sonrası, ürünü ilk 

Müşteri deneyiminden bahsediyorsak hikaye, 

“tanımak” ile başlar.

Şimdi müşterinizi her kanalda tanıyor
olmanız lazım, bir noktada bıraktığı ilişkiyi diğer
noktadan devam ettirebiliyor olmanız lazım.

Hülya Varlık
Tanı CEO

Müşterisini kolay 
tanıyabilen
sektörler, müşteri
deneyiminde önde
gidiyor. Örneğin; telekom,
bankacılık, havayolları
gibi…
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Müşteri aslında markaları müşteri deneyimi çalışmaları yapmaya yönlendiriyor. 
Marka uzak durmak istese de öyle bir lüksü yok.

Ama deneyimlemeye cesaret etmek farklı. Hatta belki 

istenilen sonucu alamayınca geri çekilmek yerine başka 

bir şey denemeye devam etme güdüsü vizyona bağlıdır. 

Kritik olan bunu yapmak ve ekiplere imkan sağlamak. 

Ama tabii müşterisini görece daha kolay tanıyabilen 

sektörlerde burada önde gidiyor örneğin; telekom, 

bankacılık, havayolları gibi… Bir perakende markası için 

mağazaya giren veya online mağazayı kullanan birini 

tekil olarak görebilmeniz çok daha zordur.

Önce görmeniz lazım olduğu için onlar görebiliyorlar o 

nedenle ilk tasarım veya iyileştirmeleri o sektörlerde 

görebiliyoruz. 

“Tek bir birimin işi değil, orkestrasyon 
işidir”

Ama şimdi görüyoruz ki pek çok markada farklı isimler 

de olsa müşteri deneyimi yaratmaya yönelik ekipler var. 

Bu da onların atmak istedikleri adımı net ifade ediyor.

Aslında tam bu noktada bir gözlemimiz var. Bu tek 

başına bir departman işi değil. Birlikte bir orkestrasyon 

işi. Mağazadaki en uçta satış yapan kişinin diyoloğu da, 

merkezdeki birinin ölçümlemeleri de bir parçasıdır. 

Tam da bunu söylemişken, çalışan deneyiminin 

müşteri deneyimindeki rolünden bahseder misiniz? 

Olumlu çalışan deneyimi olumlu müşteri deneyimi 

yaratır görüşüne katılıyorum. En başta zaten 

insanî dokunuş var dedim size. Gerçekten çalışanın 

memnuniyeti ve mutluluğu karşıya geçer. 

Diğer taraftan bu iş için hayal etmek, tasarlamak, 

veriden bir şeyler çıkarmak, ruhunu katmak gerekir. 

“Kendimden daha fazla şey katmak istiyorum, ben 

dinleniyorum, buna da değer veriliyor, ben de değer 

görüyorum” diyorsa çalışan, ona kısıtlanmamış, özgürce 

düşünebildiği, tartışabildiği ortamı sağlayabiliyorsanız, 

oradan çıkıyor zaten deneyim. 

her gün çalıştırıyoruz. Yani her gün o müşteriye ne 

söyleneceği veya belki de hiçbir şey söylenmeyeceği, 

ne söylenirse ne davranışın ortaya çıkacağına a kadar 

gelen, aslında markanın müşteri ile olan ilişkisini 

tasarlamasında, sonrasında da bunu günlük işler hale 

getirmesine yardımcı olan bir çalışmaydı. 

Buraya kadar olan sohbetimizden markaların 

müşteri deneyimi adına çalışmalar yapma bilincine 

haiz oldukları anlayabiliyoruz. Fakat bahsettiğiniz 

romantik veya teknoloji dolu olsa da ülkemizde 

markalar bu yaratıcı tasarımlara ne kadar yatkınlar 

veya hevesliler? 

Çok farklı sektörlerle çalışıyoruz, öncelikle bu konuda 

sektörel bir ayırım yapamayız. Müşteri aslında 

markaları bu çalışmaları yapmaya yönlendiriyor. Marka 

uzak durmak istese de öyle bir lüksü yok. O yüzden 

imkanı olan herkes bu yolda yürümek istiyor. 

Araştırma

“Diğer taraftan bu iş için 
hayal etmek, tasarlamak, 
veriden bir şeyler çıkarmak, 
ruhunu katmak gerekir. 
‘Kendimden daha fazla 
şey katmak istiyorum, ben 
dinleniyorum, buna da 
değer veriliyor, ben de değer 
görüyorum’ diyorsa çalışan, 
ona kısıtlanmamış, özgürce 
düşünebildiği, tartışabildiği 
ortamı sağlayabiliyorsanız, 
oradan çıkıyor zaten 
deneyim. “
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