
Speechouse ile birlikte Global Bilgi 
Turkcell Abonelerinin konuflmalar›n› anl›yor

Sonuç 
Turkcell Global Bilgi’nin Speechouse ile birlikte gelifltirdi¤i “Konuflma Tan›ma Sesli Yan›t
Sistemi”, sesli ifllemlerin ilk defa ödeme hizmetlerinde kullan›lmas›n› sa¤l›yor. 
Bu sistem sayesinde 8035’i arayan Turkcell aboneleri, müflteri temsilcisine 
ba¤lanmadan TL  yükleyebiliyor. 

Çözüm
Turkcell Global Bilgi ile sesli hizmet sistemlerinde dünya lideri Nuance Communicaitons’›n çözüm orta¤›
olan Speechouse taraf›ndan uygulamaya al›nan sistemle, ça¤r› merkezi müflteri temsilcilerinin daha 
kompleks konularla ilgilenmelerine ve müflterilerine daha etkin hizmet verebilmelerine imkân sa¤land›. 

Endüstri
Telekomünikasyon 

Hedef 
Turkcell Global Bilgi, Turkcell haz›r kart kullan›c›lar›n›n TL yükleme
ifllemlerini daha h›zl› bir flekilde yapacak yenilikçi yöntemleri hayata
geçirdi. Yaklafl›k 20 milyon haz›r kart abonesinin ifllemlerinin daha
pratik bir hale getirilmesiyle operasyonel verimlili¤in ve müflteri 
memnuniyetinin artmas› hedeflendi.



1999’da bir Turkcell Grup flirketi olarak kurulan Turkcell Global Bilgi,
Müflteri ‹liflkileri Yönetimi Merkezi olarak telekomünikasyon ve medya
sektörleri baflta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen firmalar›na hizmet
veriyor. Turkcell Global Bilgi ifl ortaklar›n›n nihai müflterileriyle iletiflim
kurduklar› tüm noktalar›, onlar ad›na çözümler sunarak yönetiyor. Firma,
ifl orta¤›n›n ihtiyac›n› belirlemek ad›na ‘Müflteri ‹liflkileri Yönetim
Merkezi’ konusunda dan›flmanl›ktan, bütünleflik kanal yönetimi
altyap›s›n›n (saha müflteri yönetimi, telefon, sesli yan›t sistemi, web,
SMS, e-posta, faks, mektup, WAP, kiosk, dijital TV, vb.) kurulumu ve 
yönetimine kadar genifl bir yelpaze de çözüm sunuyor. 

Müflteri ihtiyaçlar›na göre sürekli kendini gelifltiren Turkcell Global Bilgi,
WEB, IVR, Dijital Platform, SMS (k›sa mesaj) gibi self-servis kanallar›, 
e-posta yan›tlama operasyonlar› ve saha müflteri yönetimi ekiplerini
bünyesinde bar›nd›r›yor. Turkcell Global Bilgi, tüm müflteri iletiflim 
noktalar›n›n yönetimini tek merkezde toplayarak, Türkiye’nin en 
kapsaml› ‘Müflteri ‹liflkileri Yönetim Merkezi’ olma özelli¤i ile
çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu kapsamda müflteri iliflkileri süreçleri
Türkiye ve dünyadaki en yeni teknolojik geliflmelerle desteklenerek 
güncelleniyor. 

Turkcell Global Bilgi, Turkcell için ön ödemeli abonelerinin daha h›zl› ve
kolay kontör yüklemelerini sa¤layacak yenilikçi bir hizmeti daha hayata
geçirdi. Uygulama sayesinde 8035 numaras›n› çevirerek sevdiklerine ve
kendilerine TL yüklemek için Turkcell Global Bilgi Ça¤r› Merkezi’ni arayan
aboneler, müflteri temsilcisine ihtiyaç duymadan robot operatörler
arac›l›¤›yla ifllemini tamamlayabiliyor. 

Turkcell’in haz›r kart aboneleri bu hizmet kapsam›nda robot operatöre
kendi GSM numaras›n›, TL yüklemek istedi¤i GSM numaras›n› ve kaç TL
yüklenece¤ine dair bilgi veriyor. Toplam bedel abonenin bilgilerini
verdi¤i kredi kart›ndan tahsil edilebiliyor. TL yüklemeyi müflteri 
temsilcisi yard›m›yla yapmay› tercih eden aboneler diledikleri takdirde
bu flekilde hizmet almaya devam edebiliyor. Sistemin arka plan›nda
çal›flan teknoloji, uygulama sürecinde de sürekli olarak güncelleniyor. 
Turkcell Global Bilgi Müflteri Çözümleri Müdürü A. Fahri Arkan,
Speechouse'la hayata geçirdikleri proje için flunlar› söylüyor: 
" Günlük 300 binin üzerinde ça¤r› alan bir müflteri iliflkileri yönetimi
merkeziyiz. Müflteriye ifllem kolayl›¤› sa¤layarak hizmet sürelerinin
k›salmas› operasyonel verimlilik aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.
Speechouse ile çal›flmaya bafllarken, haz›rkart kullan›c›lar›m›z›n en k›sa
flekilde nas›l kredi yükleyebileceklerini düflünerek yola ç›kt›k. Bunu
yaparken güvenli¤i ve müflteri memnuniyetini de art›rmal›yd›k. Konuflma
tan›ma sistemi, Turkcell müflterilerine yepyeni bir deneyim sundu.
Amac›m›z kullan›c› al›flkanl›klar›na uyumlu yenilikler gelifltirmek. Kolayca
benimsenebilecek ve verimlilik sa¤layan uygulamalar, Turkcell ve
Turkcell Global Bilgi'nin teknoloji vizyonunun merkezinde yer al›yor.
Speechouse ile kurdu¤umuz bu geliflmifl sistem, ifl süreçlerimize k›sa
sürede önemli katk›lar sa¤lad›.”

Speechouse ile kurdu¤umuz bu geliflmifl 
sistem, Turkcell Global Bilgi'nin ifl 
süreçlerine k›sa sürede önemli 
katk›lar sa¤lad›.
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Speechouse CEO’su Tarkan Ersubafl› ve Turkcell Global Bilgi Müflteri Çözümleri Müdürü
A. Fahri Arkan, Turkcell IVR sisteminde en yayg›n kullan›lan uygulamalar› konuflma
teknolojisiyle güçlendirmek için iflbirliklerini sürdüreceklerini belirtiyor. 


