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2013 yılında uygulamaya alınan Call Steering projesi ile Garanti 
Bankası, müşteri deneyimini kesintisiz olarak sürdürme vizyonu 
çerçevesinde önemli adımlar attı. Eski nesil IVR sistemlerinin 
tuşları içerisinde kaybolan, istediği adımı rahatlıkla bulamadığı için 
işlem süresi uzayan müşterilerin deneyimi ‘’Sesle Yönlendirme’’ 
ile iyileştirildi. 



Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık 
Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven;  
Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven; ‘’Köklü bir değişiklik 
yapmayı hedefliyorsanız, iş ortağınızı seçerken gerçekten titiz davranmanız gerekiyor. Ses 
teknolojilerinin en büyük global temsilcilerinden biri olan Nuance ve Türkiye partneri 
Speechouse ile yollarımızın kesişiyor olması bir tesadüf değil. Bu tarzda kapsamlı projeleri 
başarıyla uygulayabilen, dünyanın sayılı kurumlardan biri olabilmemizin en büyük etkeni yerel 
iş ortağımız. Her zaman çözüm odaklı ve bizim bir parçamız gibi çalışıyorlar.’’

Yurt içinde 987 şube, Kıbrıs’ta 6, Lüksemburg ve 
Malta’da birer olmak üzere yurt dışında 8 şube, 
Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer 
temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip 
4.025 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet 
ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok 
kanallı dağıtım ağıyla Garanti Bankası; 19 
binden fazla çalışanı ile 12,8 milyondan fazla 
müşterisinin her türlü �nansal ihtiyacına cevap 
veriyor.* Garanti, dinamik çalışma modeli, 
yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği 
öncü teknolojisiyle fark yaratıyor ve 
müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. 

SES TEKNOLOJİLERİ SERÜVENİ 
2001’DE BAŞLADI
Bugün ses teknolojilerini etkin kullanan Garanti 
için aslında IVR’da ses teknolojilerinin kullanımı 
yeni bir süreç değil. 2001 yılında Alo Garanti’de 
Paragaranti uygulaması devreye alınarak 
başlandı bu serüvene. Müşterilerin IVR’da 
self-servis olarak hisse senedi �yatlarını, döviz 
kurlarını anında öğrenebildiği bir konuşma 
tanıma uygulaması geliştirildi. Önceden bu 
bilgileri almak için müşteri temsilcisine 
bağlanmak zorunda olan müşteriler, hiç 
beklemeden bu hizmeti alabildiler. Halen 
devam eden uygulamayla birlikte kullanıcı 
deneyimi artarken müşteri temsilcilerinin 
zamanlarından da tasarruf elde edilmiş oldu. Bu 
anlamda, Garanti, 14 yıl önce ASR teknolojisini 
kullanarak piyasa bilgileri veren ilk �nansal 
kurum oldu. 

işlemini uygulamaya başladı. Bugün �nansal işlemlerde %31 
pazar payı ile 1.4 milyonun üzerinde aktif mobil bankacılık 
müşterisi var. Genel fotoğrafı incelediğinizde müşterinin 
ihtiyacına, sadece Çağrı Merkezi diye kanal bazlı bakmak doğru 
olmuyor. Eskiden ‘’internet bankacılığında bunu yap veya 
şubeden de yapabilirsiniz’’ diyorduk. “Veya”lar ortadan kalktı. 
Sadece “ve”lerin üzerine kurulu bir dünya olmaya başladı. 
Müşterinin hangi kanaldan geldiğinin bir önemi yok. 
Garanti’den hizmet alabilmek için geliyor. Bu bakış açısıyla 
ilerliyoruz.’’

MÜŞTERİNİN İHTİYACI NEYDİ?
Ses teknolojilerinin çağrı merkezinde kullanımı projesi de bu 
temel müşteri ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesiyle ortaya 
çıkıyor. IVR sistemlerinde, tuşlamalı menüler çok iyi dizayn 
edilmiş olsalar dahi, çok fazla işlemin söz konusu olduğu Çağrı 
Merkezi kanallarında, bu menüler her zaman beklenen etkiyi ve 
verimi yaratamıyor. Her şeyden önce, belli bir yatay ve dikey 
derinlik seviyesini korumak gerekiyor. Bu da yapılabilecekleri 
oldukça sınırlıyor. Öte yandan müşteriler için karmaşık, 
aradığını bulmakta zorlayan ve müşteri dilini kullanmayan bir 
yapı. Tuşlar için belirlediğiniz isimler genelde bankacılık bakış 
açısıyla belirlendiği ve çoğu zaman müşteri dilini 
kullanmadıkları için, müşterilerin yapmak istedikleri işlemin 
hangi adım altında olduğunu bulmalarında zorluk yaşamasına 
neden oluyor. Müşteriler nasıl bir banka şubesine gittiklerinde 
kendi ifadeleriyle ihtiyaçlarını anlatıp çözüm bulabiliyorsa, aynı 
şeyi telefonda konuşurken de yapabilmeyi istiyor. 

Bu analizi ortaya koyan Garanti, 2012 yılında çağrı merkezini  
incelemeye aldı. Türkiye’nin en büyük �nans çağrı 
merkezlerinden biri olarak, gelen milyonlarca çağrı 
değerlendirildi ve müşterinin sorununu çözeceği noktaya daha 
etkin yönlendirilmesi halinde müşteri deneyiminin en üst 
seviyeye çıkacağı öngörüldü. Bu noktada da; tuşların içerisinde 
kaybolan, istediği adımı rahatlıkla bulamadığı için işlem süresi 
uzayan müşterilerin deneyimini ‘’Call Steering/ Sesle 
Yönlendirme’’ ile iyileştirmeye karar verdi. 

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTİYORSANIZ 
İŞ ORTAĞINIZI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE 
SEÇMELİSİNİZ
Call Steering projesini gerçekleştirmek için iş ortağı seçimi de 
büyük bir titizlikle yapıldı. Güven bu süreci şöyle anlatıyor; 
‘’Köklü bir değişiklik yapmayı hede�iyorsanız, gerçekten titiz 
davranmanız gerekiyor. Ses teknolojilerinin artık hayatımıza 
birçok noktada dokunması, müşterilerimizin alışkanlıklarını da 
etkilemiş durumda. Hem teknolojik olarak sağlam ve güvenilir 
bir altyapının temellerine oturan, hem de kullanıcı deneyimini 

en ön planda tutan uygulamalar geliştirmek gerekiyor. Bu 
anlamda vizyonu ve deneyimi ile bize değer katabilecek bir iş 
ortağı ile yola çıkmak istedik. Bu nedenle ses teknolojilerinin en 
büyük global temsilcilerinden biri olan Nuance ve Türkiye partneri 
Speechouse ile yollarımızın kesişiyor olması bir tesadüf değil. 
Speechouse, Nuance ile çalışabilmemiz için hem danışmanlık 
yaptı hem de yol gösterdi. Yurt dışında kurulu şirketlerden 
Türkiye’de lokal �rmaya verilen hizmetler arasında bazı farklar 
olabiliyor. Bence bu farklılığın kapatılmasındaki en büyük etken ve 
bizim bu işi belki de dünyada sayılı başarı ile uygulayabilen 
kurumlardan biri olabilmemizin ve hızlı hayata geçirebilmemizin 
en büyük etkeni yerel iş ortağımız. Türkiye’de ve dünyada bizim 
çalıştığımız toplam iş ortağı sayısı 60-65 arasında. Speechouse bu 
iş ortakları arasında bu alanda en iyi çalıştığımız iş ortağımız. Her 
zaman çözüm odaklı ve bizim bir parçamız gibi çalışıyorlar. Bu 
bizim için çok önemli.’’

psikoloji biraz da sanat var. Garanti müşterisinin psikolojisi , 
beklentisi nedir? Biz önce bunu keşfettik, ardından da buna 
uygun hizmetler ortaya koyduk. Bu gibi önemli  
dönüşümler için çaba sarf etmek ve insanlara bunu kabul 
ettirmek o kadar kolay bir şey değil. Uzun ve meşakkatli bir 
süreç ama sonuçları buna değer.’’

İş ortağı seçiminin ardından proje için başarı kriterleri 
belirlenmesi aşamasına geçildi. İlk başta iki temel başarı 
kriteri belirlendi: Müşteriyi en doğru şekilde gitmek istediği 
noktaya götürmek ve IVR’a gelen ve kaybolan müşteri 
sayısını en aza indirmek. Bu kriterler için Garanti Bankası 
şubesiz bankacılık, çağrı merkezi, Garanti Teknoloji ekipleri, 
Speechouse ve Nuance bir araya gelerek rakamsal hede�er 
ortaya koyduk. 

Ardından projeyi tamamladıktan sonra hayata geçirme 
sürecinde müşteri geri bildirimlerini iyi hissedebilmek için 
küçük bir pilot grup ile sistem devreye alındı. 4 ay süren 
pilot süreci yavaş yavaş kullanıcı kitlesi genişletilerek 
arttırıldı. Bu süreç içinde inbound ve outbound’da 
müşterilerden sık sık geri bildirim alınarak ilerlendi. 

Sürecin en önemli aşamalarından biri de Garanti ye özel bir 
anlam kütüphanesinin oluşturulması oldu. 10 binlerce çağrı 
manuel olarak dinlendi, teknolojik süreçlerden geçirildi ve 
Garanti müşterisinin taleplerini algılayan bir yapı 
oluşturuldu. Özellikle ses tanıma gibi yeni bir teknolojiyi 
bankacılık sektöründe uygularken hede�ere uygun kaliteli 
bir hizmet kurgulayıp hayata geçirmenin çok kritik 

Peki Call Steering’e "Sesle Yönlendirme" geçmeye 
nasıl karar verildi? Garanti Bankası Şubesiz 
Bankacılık Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven 
konuya kanal bazlı bakmadıklarını, müşteri ihtiyacını 
tanımladıklarını ve omni channel stratejisiyle 
hareket ettiklerini anlatıyor; ‘Garanti Bankası 
internet bankacılığını 1997’de kurdu. Bugün �nansal 
işlemlerde %23 pazar payına sahip. Bugün 2.7 
milyonun üzerinde aktif İnternet Şubesi müşterisi 
var.  2000 yılında ilk mobil uygulamalarını geliştirdi. 
2004 yılında cep telefonundan para transferi 

Speechouse CEO’su Tarkan Ersubaşı da başarılı projeler için iyi bir 
takım çalışması gerekliliğinin altını çiziyor; ‘’Doğru bir takım 
olmadığı sürece ne olursa olsun çalışmanız bir değere 
dönüşmüyor. Bu çalışmada beni en çok heyecanlandıran ve 
mutlu eden Garanti, Nuance ve Speechouse ekipleri olarak iyi bir 
takım kurup sonuca ulaşmak oldu. Zorluklar da oldu. Ama önemli 
olan o zor anlarda da kenetlenip tekrar devam edebilmek. 
Karşınızda sizi anlayan, algılayan, uygulamaya geçirirken yapıcı ve 
katılımcı bir anlayışın olması projeyi başarıya götüren en önemli 
etken. Bu gibi projeler sadece teknoloji içermiyor içinde biraz 

olduğunu söyleyen Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık 
Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven, bu konuda 
hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor; ‘’Bu tür 
teknolojiler gelişmekle yükümlü. Bıraktığınızda aynen o 
şekilde devam edemezsiniz. Çıkan olası durumlara göre 
anında aksiyonlar almanız lazım. Bu sürekli devam eden 
bir süreç. Bir söylem belirli bir neden ile anlaşılmıyorsa 
ilgili ekiplerimiz bunları değerlendiriyor ve ilgili 
iyileştirme çalışmalarını yapıyorlar. Bu iyileştirme 
çalışmaları belirli dönemlerde yapılıyor. Bu sürecin 
yaşayan bir servis olabilmesi için en kritik şeylerden bir 
tanesi de bu süreç.’’

Self-Servis işlemlerde önemli artış elde edildi. Call 
Steering projesi ile birlikte Garanti Bankası müşterilerine  
‘’kendi dillerinde hizmet alma’’ fırsatı sağladı. Müşteriler 
artık IVR’da tuşlaması gereken ürün veya hizmetin ismini 
hatırlamasına gerek kalmadan, ilgili işlemi kendi 
algıladığı şekilde ifade ederek, istediği adıma kolayca 
yönlendiriliyor. 

Self-Servis olarak tamamlanan işlemlerde önemli bir 
artış elde edildi. Önceden aradığı işlemin hangisi 
olduğuna emin olmadığı için tuşlamalı menü içerisinde 
kaybolan müşteriler, artık herhangi bir adım seçmek 
zorunda kalmadan, ilgili işleme direkt ulaşabiliyorlar. 
Öte yandan, uygun işlemi bulmak için, uzun DTMF 
menülerini dinlemek zorunda kalmadıkları için, 
müşterilerin yönlendirilme ve hizmet alma sürelerinde 
büyük bir iyileştirme gerçekleşti.  

Güven başta koydukları hede�eri kısa sürede 
geçtiklerini ve daha yukarılara çıktıklarını söylüyor; 
‘’Projenin sonunda ilk koyduğumuz temel başarı 
kriterinden çok yukardaydık. Şimdi geldiğimiz noktada 
çok daha yukarıdayız. Müşteriyi doğru yönlendirme 
anlamında koyduğumuz hede�n üzerinde bir sonuç 
elde ettik. Bu sonuç iyileştirme çalışmaları ile daha da 
yukarıya doğru gidiyor. Önemli olan bunu %100’e 
mümkün olduğunca yaklaştırabilmek. Müşterinin IVR’ın 
içerisinde kaybolması kısmında ise oran, sesle 
yönlendirmenin olmadığı dönemlerin %7-8 aşağısında. 
Bu bizim için çok kıymetli. Bizim gibi aylık çağrı 
rakamları on milyonlarla ölçülen çağrı merkezlerinde 
%7-8’lere ulaşabilmek çok büyük bir etki yaratıyor. Hem 
müşteri memnuniyeti anlamında hem de yaptığınız işi 
daha efektif olarak yönetme anlamında.’’

Ersubaşı da çıkış noktalarının müşteri anlamak 
olduğunu söylüyor; ‘’Çıkış noktamız zaten ‘’müşteri niye 
bizi arıyor anlamak’’tı. Bunu anladıktan sonra 
geliştirdiğimiz hizmetler Garanti müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmayı hede�edik. Self-servis deneyimdeki 
iyileşme ile  bir yandan da önemli bir tasarruf noktası. Bu 
sonuç da müşteri deneyimini yukarıya çekerken kurum 
verimliliğini de artırıyor’’

PROJE SONUÇLARI
2013 Şubat ayında devreye alınan ve kullanıcı 
adaptasyonu sürekli ölçülen ve iyileştirilmeler yapılan 
Call Steering uygulamasıyla birlikte; 
• Öncelikle Sesle Yönlendirme’nin en önemli başarı 
parametrelerinden biri olan “Çağrıların doğru 
yönlendirme oranı”nı (CRR) %94 oldu. Düzenli olarak 
yapılan her iyileştirme süreci sonrasında bu oran tekrar 

tekrar ölçülüyor. İyileştirilmesi gereken noktalar birebir 
müşteri çağrılarını dinleyerek saptanıyor. 
• Herhangi bir işlem gerçekleşmeden, müşteri tarafından 
sonlandırılan çağrı sayılarında tuşlamalı menüye göre 
büyük bir iyileşme sağlandı. Tuşlamalı menünün getirdiği 
sınırlamanın kalkması ile birlikte, birçok yeni self-servis 
menü oluşturma fırsatı yakalandı ve self-servis işlemlerde 
artış sağlandı. 
• Bu sayede müşteriler işlemlerini müşteri temsilcisine 
aktarılmak zorunda kalmadan gerçekleştirirken, müşteri 
temsilcilerine aktarılan çağrıların azalması ile, çağrı merkezi 
ekibi açısından önemli ölçüde maliyet avantajı sağlandı. 
• Müşterilerin söylemlerinden yola çıkarak, bankacılık 
hizmet ve ürünlerini nasıl anlayıp algıladıkları daha net 
anlaşıldı, tüm banka süreçlerini ve kanallarını kapsayacak 
şekilde yeni inovatif projelerin ve düzenlemelerin yolu 
açıldı. 

SES TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMA DEVAM 
EDİLECEK
Peki Garanti Bankası’nda ses teknolojileri çözümleri 
bununla mı sınırlı kalacak? Güven, Garanti’nin nihai 
amacının müşterilerine herhangi bir tuşlama yaptırmadan 
tamamıyla sesiyle uçtan uca hizmet alabilmesini sağlamak 
olduğunu belirtiyor. İsterseniz araba kullanırken, ister 
yürürken, isterseniz oturduğunuz yerde... Bunu gerçek 
kılabilmek için de çeşitli projeler geliştiriliyor. 

Bu projelerden biri de Speechouse’la geliştirilen ASR 
(Automatic Speech Recognition) projesi. 
Bir müşteri ekstre dönemini değiştirmek için çağrı 
merkezini aradığında bu talebini sesiyle ileterek ilgili 
bölüme yönlendiriliyor, işlemi tuşlayarak ya da müşteri 
temsilcisi noktasında tamamlayabiliyor. Bu deneyimi 
başlanan şekilde yani kesintisiz bir deneyim yaşatabilmek 
için kurgulanan projede müşteriler sesle başladıkları 
işlemlerini sesle bitirebilecek. Bugün 8 farklı sorgulama 
işlemi için devrede olan projede yapılabilecek işlem sayısı 
artarak devam edecek. Güven amaçlarının ‘’müşterinin 
çağrı merkezine bağlandığı ilk noktadan son noktaya kadar 
işlemini sesle gerçekleştirmek istiyorsa, self servisle işlemini 
halledebiliyorsa bunu uçtan uca kesintisiz bir biçimde 
sunmak olduğunu belirtiyor.’’

Bir diğer proje de iGaranti içinde yürütülüyor. iGaranti 2013 
yılında lanse edildiğinde Avrupa’da ilk örneği olan sesle 
navigasyon özelliği bulunuyordu. Ardından sesle işlem 
yapabilme özelliği eklendi. Müşterilerin sesle yapabildiği 
işlemler arttıkça bankasından taleplerinin de artacağını 
belirten Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü 
Birim Müdürü Deniz Güven, Uygulamalarımızı kullanıcı 
deneyimini en ön planda tutarak geliştiriyoruz, amacımız 
yalnızca inovasyon değil, müşterilerin gerçekten işine 
yarayacak, kullanıcı deneyimini artıracak geliştirmeler 
yapmaya çalışıyoruz. Dünya’daki ses teknolojileri hızlı bir 
gelişimin sürecinde, deneyim tamamen doğal konuşmaya 
odaklı. Karşınızda sizi anlayan bir müşteri temsilcisi varken 
nasıl doğal bir şekilde işliyorsa süreç, biz de kanallarımızda 
aynı kolaylık ve rahatlığı sunmayı hede�iyoruz. Hem çağrı 
merkezi hem mobil bankacılık kanallarımızda yaptığımız ve 
yapacağımız yatırımlarda en büyük hede�miz bu’’ diyor. 

*30 Eylül 2014 itibarıyla
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ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok 
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binden fazla çalışanı ile 12,8 milyondan fazla 
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yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği 
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Bugün ses teknolojilerini etkin kullanan Garanti 
için aslında IVR’da ses teknolojilerinin kullanımı 
yeni bir süreç değil. 2001 yılında Alo Garanti’de 
Paragaranti uygulaması devreye alınarak 
başlandı bu serüvene. Müşterilerin IVR’da 
self-servis olarak hisse senedi �yatlarını, döviz 
kurlarını anında öğrenebildiği bir konuşma 
tanıma uygulaması geliştirildi. Önceden bu 
bilgileri almak için müşteri temsilcisine 
bağlanmak zorunda olan müşteriler, hiç 
beklemeden bu hizmeti alabildiler. Halen 
devam eden uygulamayla birlikte kullanıcı 
deneyimi artarken müşteri temsilcilerinin 
zamanlarından da tasarruf elde edilmiş oldu. Bu 
anlamda, Garanti, 14 yıl önce ASR teknolojisini 
kullanarak piyasa bilgileri veren ilk �nansal 
kurum oldu. 

işlemini uygulamaya başladı. Bugün �nansal işlemlerde %31 
pazar payı ile 1.4 milyonun üzerinde aktif mobil bankacılık 
müşterisi var. Genel fotoğrafı incelediğinizde müşterinin 
ihtiyacına, sadece Çağrı Merkezi diye kanal bazlı bakmak doğru 
olmuyor. Eskiden ‘’internet bankacılığında bunu yap veya 
şubeden de yapabilirsiniz’’ diyorduk. “Veya”lar ortadan kalktı. 
Sadece “ve”lerin üzerine kurulu bir dünya olmaya başladı. 
Müşterinin hangi kanaldan geldiğinin bir önemi yok. 
Garanti’den hizmet alabilmek için geliyor. Bu bakış açısıyla 
ilerliyoruz.’’

MÜŞTERİNİN İHTİYACI NEYDİ?
Ses teknolojilerinin çağrı merkezinde kullanımı projesi de bu 
temel müşteri ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesiyle ortaya 
çıkıyor. IVR sistemlerinde, tuşlamalı menüler çok iyi dizayn 
edilmiş olsalar dahi, çok fazla işlemin söz konusu olduğu Çağrı 
Merkezi kanallarında, bu menüler her zaman beklenen etkiyi ve 
verimi yaratamıyor. Her şeyden önce, belli bir yatay ve dikey 
derinlik seviyesini korumak gerekiyor. Bu da yapılabilecekleri 
oldukça sınırlıyor. Öte yandan müşteriler için karmaşık, 
aradığını bulmakta zorlayan ve müşteri dilini kullanmayan bir 
yapı. Tuşlar için belirlediğiniz isimler genelde bankacılık bakış 
açısıyla belirlendiği ve çoğu zaman müşteri dilini 
kullanmadıkları için, müşterilerin yapmak istedikleri işlemin 
hangi adım altında olduğunu bulmalarında zorluk yaşamasına 
neden oluyor. Müşteriler nasıl bir banka şubesine gittiklerinde 
kendi ifadeleriyle ihtiyaçlarını anlatıp çözüm bulabiliyorsa, aynı 
şeyi telefonda konuşurken de yapabilmeyi istiyor. 

Bu analizi ortaya koyan Garanti, 2012 yılında çağrı merkezini  
incelemeye aldı. Türkiye’nin en büyük �nans çağrı 
merkezlerinden biri olarak, gelen milyonlarca çağrı 
değerlendirildi ve müşterinin sorununu çözeceği noktaya daha 
etkin yönlendirilmesi halinde müşteri deneyiminin en üst 
seviyeye çıkacağı öngörüldü. Bu noktada da; tuşların içerisinde 
kaybolan, istediği adımı rahatlıkla bulamadığı için işlem süresi 
uzayan müşterilerin deneyimini ‘’Call Steering/ Sesle 
Yönlendirme’’ ile iyileştirmeye karar verdi. 

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTİYORSANIZ 
İŞ ORTAĞINIZI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE 
SEÇMELİSİNİZ
Call Steering projesini gerçekleştirmek için iş ortağı seçimi de 
büyük bir titizlikle yapıldı. Güven bu süreci şöyle anlatıyor; 
‘’Köklü bir değişiklik yapmayı hede�iyorsanız, gerçekten titiz 
davranmanız gerekiyor. Ses teknolojilerinin artık hayatımıza 
birçok noktada dokunması, müşterilerimizin alışkanlıklarını da 
etkilemiş durumda. Hem teknolojik olarak sağlam ve güvenilir 
bir altyapının temellerine oturan, hem de kullanıcı deneyimini 

en ön planda tutan uygulamalar geliştirmek gerekiyor. Bu 
anlamda vizyonu ve deneyimi ile bize değer katabilecek bir iş 
ortağı ile yola çıkmak istedik. Bu nedenle ses teknolojilerinin en 
büyük global temsilcilerinden biri olan Nuance ve Türkiye partneri 
Speechouse ile yollarımızın kesişiyor olması bir tesadüf değil. 
Speechouse, Nuance ile çalışabilmemiz için hem danışmanlık 
yaptı hem de yol gösterdi. Yurt dışında kurulu şirketlerden 
Türkiye’de lokal �rmaya verilen hizmetler arasında bazı farklar 
olabiliyor. Bence bu farklılığın kapatılmasındaki en büyük etken ve 
bizim bu işi belki de dünyada sayılı başarı ile uygulayabilen 
kurumlardan biri olabilmemizin ve hızlı hayata geçirebilmemizin 
en büyük etkeni yerel iş ortağımız. Türkiye’de ve dünyada bizim 
çalıştığımız toplam iş ortağı sayısı 60-65 arasında. Speechouse bu 
iş ortakları arasında bu alanda en iyi çalıştığımız iş ortağımız. Her 
zaman çözüm odaklı ve bizim bir parçamız gibi çalışıyorlar. Bu 
bizim için çok önemli.’’

psikoloji biraz da sanat var. Garanti müşterisinin psikolojisi , 
beklentisi nedir? Biz önce bunu keşfettik, ardından da buna 
uygun hizmetler ortaya koyduk. Bu gibi önemli  
dönüşümler için çaba sarf etmek ve insanlara bunu kabul 
ettirmek o kadar kolay bir şey değil. Uzun ve meşakkatli bir 
süreç ama sonuçları buna değer.’’

İş ortağı seçiminin ardından proje için başarı kriterleri 
belirlenmesi aşamasına geçildi. İlk başta iki temel başarı 
kriteri belirlendi: Müşteriyi en doğru şekilde gitmek istediği 
noktaya götürmek ve IVR’a gelen ve kaybolan müşteri 
sayısını en aza indirmek. Bu kriterler için Garanti Bankası 
şubesiz bankacılık, çağrı merkezi, Garanti Teknoloji ekipleri, 
Speechouse ve Nuance bir araya gelerek rakamsal hede�er 
ortaya koyduk. 

Ardından projeyi tamamladıktan sonra hayata geçirme 
sürecinde müşteri geri bildirimlerini iyi hissedebilmek için 
küçük bir pilot grup ile sistem devreye alındı. 4 ay süren 
pilot süreci yavaş yavaş kullanıcı kitlesi genişletilerek 
arttırıldı. Bu süreç içinde inbound ve outbound’da 
müşterilerden sık sık geri bildirim alınarak ilerlendi. 

Sürecin en önemli aşamalarından biri de Garanti ye özel bir 
anlam kütüphanesinin oluşturulması oldu. 10 binlerce çağrı 
manuel olarak dinlendi, teknolojik süreçlerden geçirildi ve 
Garanti müşterisinin taleplerini algılayan bir yapı 
oluşturuldu. Özellikle ses tanıma gibi yeni bir teknolojiyi 
bankacılık sektöründe uygularken hede�ere uygun kaliteli 
bir hizmet kurgulayıp hayata geçirmenin çok kritik 

Peki Call Steering’e "Sesle Yönlendirme" geçmeye 
nasıl karar verildi? Garanti Bankası Şubesiz 
Bankacılık Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven 
konuya kanal bazlı bakmadıklarını, müşteri ihtiyacını 
tanımladıklarını ve omni channel stratejisiyle 
hareket ettiklerini anlatıyor; ‘Garanti Bankası 
internet bankacılığını 1997’de kurdu. Bugün �nansal 
işlemlerde %23 pazar payına sahip. Bugün 2.7 
milyonun üzerinde aktif İnternet Şubesi müşterisi 
var.  2000 yılında ilk mobil uygulamalarını geliştirdi. 
2004 yılında cep telefonundan para transferi 

Speechouse CEO’su Tarkan Ersubaşı da başarılı projeler için iyi bir 
takım çalışması gerekliliğinin altını çiziyor; ‘’Doğru bir takım 
olmadığı sürece ne olursa olsun çalışmanız bir değere 
dönüşmüyor. Bu çalışmada beni en çok heyecanlandıran ve 
mutlu eden Garanti, Nuance ve Speechouse ekipleri olarak iyi bir 
takım kurup sonuca ulaşmak oldu. Zorluklar da oldu. Ama önemli 
olan o zor anlarda da kenetlenip tekrar devam edebilmek. 
Karşınızda sizi anlayan, algılayan, uygulamaya geçirirken yapıcı ve 
katılımcı bir anlayışın olması projeyi başarıya götüren en önemli 
etken. Bu gibi projeler sadece teknoloji içermiyor içinde biraz 

olduğunu söyleyen Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık 
Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven, bu konuda 
hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor; ‘’Bu tür 
teknolojiler gelişmekle yükümlü. Bıraktığınızda aynen o 
şekilde devam edemezsiniz. Çıkan olası durumlara göre 
anında aksiyonlar almanız lazım. Bu sürekli devam eden 
bir süreç. Bir söylem belirli bir neden ile anlaşılmıyorsa 
ilgili ekiplerimiz bunları değerlendiriyor ve ilgili 
iyileştirme çalışmalarını yapıyorlar. Bu iyileştirme 
çalışmaları belirli dönemlerde yapılıyor. Bu sürecin 
yaşayan bir servis olabilmesi için en kritik şeylerden bir 
tanesi de bu süreç.’’

Self-Servis işlemlerde önemli artış elde edildi. Call 
Steering projesi ile birlikte Garanti Bankası müşterilerine  
‘’kendi dillerinde hizmet alma’’ fırsatı sağladı. Müşteriler 
artık IVR’da tuşlaması gereken ürün veya hizmetin ismini 
hatırlamasına gerek kalmadan, ilgili işlemi kendi 
algıladığı şekilde ifade ederek, istediği adıma kolayca 
yönlendiriliyor. 

Self-Servis olarak tamamlanan işlemlerde önemli bir 
artış elde edildi. Önceden aradığı işlemin hangisi 
olduğuna emin olmadığı için tuşlamalı menü içerisinde 
kaybolan müşteriler, artık herhangi bir adım seçmek 
zorunda kalmadan, ilgili işleme direkt ulaşabiliyorlar. 
Öte yandan, uygun işlemi bulmak için, uzun DTMF 
menülerini dinlemek zorunda kalmadıkları için, 
müşterilerin yönlendirilme ve hizmet alma sürelerinde 
büyük bir iyileştirme gerçekleşti.  

Güven başta koydukları hede�eri kısa sürede 
geçtiklerini ve daha yukarılara çıktıklarını söylüyor; 
‘’Projenin sonunda ilk koyduğumuz temel başarı 
kriterinden çok yukardaydık. Şimdi geldiğimiz noktada 
çok daha yukarıdayız. Müşteriyi doğru yönlendirme 
anlamında koyduğumuz hede�n üzerinde bir sonuç 
elde ettik. Bu sonuç iyileştirme çalışmaları ile daha da 
yukarıya doğru gidiyor. Önemli olan bunu %100’e 
mümkün olduğunca yaklaştırabilmek. Müşterinin IVR’ın 
içerisinde kaybolması kısmında ise oran, sesle 
yönlendirmenin olmadığı dönemlerin %7-8 aşağısında. 
Bu bizim için çok kıymetli. Bizim gibi aylık çağrı 
rakamları on milyonlarla ölçülen çağrı merkezlerinde 
%7-8’lere ulaşabilmek çok büyük bir etki yaratıyor. Hem 
müşteri memnuniyeti anlamında hem de yaptığınız işi 
daha efektif olarak yönetme anlamında.’’

Ersubaşı da çıkış noktalarının müşteri anlamak 
olduğunu söylüyor; ‘’Çıkış noktamız zaten ‘’müşteri niye 
bizi arıyor anlamak’’tı. Bunu anladıktan sonra 
geliştirdiğimiz hizmetler Garanti müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmayı hede�edik. Self-servis deneyimdeki 
iyileşme ile  bir yandan da önemli bir tasarruf noktası. Bu 
sonuç da müşteri deneyimini yukarıya çekerken kurum 
verimliliğini de artırıyor’’

PROJE SONUÇLARI
2013 Şubat ayında devreye alınan ve kullanıcı 
adaptasyonu sürekli ölçülen ve iyileştirilmeler yapılan 
Call Steering uygulamasıyla birlikte; 
• Öncelikle Sesle Yönlendirme’nin en önemli başarı 
parametrelerinden biri olan “Çağrıların doğru 
yönlendirme oranı”nı (CRR) %94 oldu. Düzenli olarak 
yapılan her iyileştirme süreci sonrasında bu oran tekrar 

tekrar ölçülüyor. İyileştirilmesi gereken noktalar birebir 
müşteri çağrılarını dinleyerek saptanıyor. 
• Herhangi bir işlem gerçekleşmeden, müşteri tarafından 
sonlandırılan çağrı sayılarında tuşlamalı menüye göre 
büyük bir iyileşme sağlandı. Tuşlamalı menünün getirdiği 
sınırlamanın kalkması ile birlikte, birçok yeni self-servis 
menü oluşturma fırsatı yakalandı ve self-servis işlemlerde 
artış sağlandı. 
• Bu sayede müşteriler işlemlerini müşteri temsilcisine 
aktarılmak zorunda kalmadan gerçekleştirirken, müşteri 
temsilcilerine aktarılan çağrıların azalması ile, çağrı merkezi 
ekibi açısından önemli ölçüde maliyet avantajı sağlandı. 
• Müşterilerin söylemlerinden yola çıkarak, bankacılık 
hizmet ve ürünlerini nasıl anlayıp algıladıkları daha net 
anlaşıldı, tüm banka süreçlerini ve kanallarını kapsayacak 
şekilde yeni inovatif projelerin ve düzenlemelerin yolu 
açıldı. 

SES TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMA DEVAM 
EDİLECEK
Peki Garanti Bankası’nda ses teknolojileri çözümleri 
bununla mı sınırlı kalacak? Güven, Garanti’nin nihai 
amacının müşterilerine herhangi bir tuşlama yaptırmadan 
tamamıyla sesiyle uçtan uca hizmet alabilmesini sağlamak 
olduğunu belirtiyor. İsterseniz araba kullanırken, ister 
yürürken, isterseniz oturduğunuz yerde... Bunu gerçek 
kılabilmek için de çeşitli projeler geliştiriliyor. 

Bu projelerden biri de Speechouse’la geliştirilen ASR 
(Automatic Speech Recognition) projesi. 
Bir müşteri ekstre dönemini değiştirmek için çağrı 
merkezini aradığında bu talebini sesiyle ileterek ilgili 
bölüme yönlendiriliyor, işlemi tuşlayarak ya da müşteri 
temsilcisi noktasında tamamlayabiliyor. Bu deneyimi 
başlanan şekilde yani kesintisiz bir deneyim yaşatabilmek 
için kurgulanan projede müşteriler sesle başladıkları 
işlemlerini sesle bitirebilecek. Bugün 8 farklı sorgulama 
işlemi için devrede olan projede yapılabilecek işlem sayısı 
artarak devam edecek. Güven amaçlarının ‘’müşterinin 
çağrı merkezine bağlandığı ilk noktadan son noktaya kadar 
işlemini sesle gerçekleştirmek istiyorsa, self servisle işlemini 
halledebiliyorsa bunu uçtan uca kesintisiz bir biçimde 
sunmak olduğunu belirtiyor.’’

Bir diğer proje de iGaranti içinde yürütülüyor. iGaranti 2013 
yılında lanse edildiğinde Avrupa’da ilk örneği olan sesle 
navigasyon özelliği bulunuyordu. Ardından sesle işlem 
yapabilme özelliği eklendi. Müşterilerin sesle yapabildiği 
işlemler arttıkça bankasından taleplerinin de artacağını 
belirten Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü 
Birim Müdürü Deniz Güven, Uygulamalarımızı kullanıcı 
deneyimini en ön planda tutarak geliştiriyoruz, amacımız 
yalnızca inovasyon değil, müşterilerin gerçekten işine 
yarayacak, kullanıcı deneyimini artıracak geliştirmeler 
yapmaya çalışıyoruz. Dünya’daki ses teknolojileri hızlı bir 
gelişimin sürecinde, deneyim tamamen doğal konuşmaya 
odaklı. Karşınızda sizi anlayan bir müşteri temsilcisi varken 
nasıl doğal bir şekilde işliyorsa süreç, biz de kanallarımızda 
aynı kolaylık ve rahatlığı sunmayı hede�iyoruz. Hem çağrı 
merkezi hem mobil bankacılık kanallarımızda yaptığımız ve 
yapacağımız yatırımlarda en büyük hede�miz bu’’ diyor. 

*30 Eylül 2014 itibarıyla

Yurt içinde 987 şube, Kıbrıs’ta 6, Lüksemburg ve 
Malta’da birer olmak üzere yurt dışında 8 şube, 
Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer 
temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip 
4.025 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet 
ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok 
kanallı dağıtım ağıyla Garanti Bankası; 19 
binden fazla çalışanı ile 12,8 milyondan fazla 
müşterisinin her türlü �nansal ihtiyacına cevap 
veriyor.* Garanti, dinamik çalışma modeli, 
yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği 
öncü teknolojisiyle fark yaratıyor ve 
müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. 

SES TEKNOLOJİLERİ SERÜVENİ 
2000’DE BAŞLADI
Bugün ses teknolojilerini etkin kullanan Garanti 
için aslında IVR’da ses teknolojilerinin kullanımı 
yeni bir süreç değil. 2000 yılında Alo Garanti’de 
Paragaranti uygulaması devreye alınarak 
başlandı bu serüvene. Müşterilerin IVR’da 
self-servis olarak hisse senedi �yatlarını, döviz 
kurlarını anında öğrenebildiği bir konuşma 
tanıma uygulaması geliştirildi. Önceden bu 
bilgileri almak için müşteri temsilcisine 
bağlanmak zorunda olan müşteriler, hiç 
beklemeden bu hizmeti alabildiler. Halen 
devam eden uygulamayla birlikte kullanıcı 
deneyimi artarken müşteri temsilcilerinin 
zamanlarından da tasarruf elde edilmiş oldu. Bu 
anlamda, Garanti, 14 yıl önce ASR teknolojisini 
kullanarak piyasa bilgileri veren ilk �nansal 
kurum oldu. 

işlemini uygulamaya başladı. Bugün �nansal işlemlerde %31 
pazar payı ile 1.4 milyonun üzerinde aktif mobil bankacılık 
müşterisi var. Genel fotoğrafı incelediğinizde müşterinin 
ihtiyacına, sadece Çağrı Merkezi diye kanal bazlı bakmak doğru 
olmuyor. Eskiden ‘’internet bankacılığında bunu yap veya 
şubeden de yapabilirsiniz’’ diyorduk. “Veya”lar ortadan kalktı. 
Sadece “ve”lerin üzerine kurulu bir dünya olmaya başladı. 
Müşterinin hangi kanaldan geldiğinin bir önemi yok. 
Garanti’den hizmet alabilmek için geliyor. Bu bakış açısıyla 
ilerliyoruz.’’

MÜŞTERİNİN İHTİYACI NEYDİ?
Ses teknolojilerinin çağrı merkezinde kullanımı projesi de bu 
temel müşteri ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesiyle ortaya 
çıkıyor. IVR sistemlerinde, tuşlamalı menüler çok iyi dizayn 
edilmiş olsalar dahi, çok fazla işlemin söz konusu olduğu Çağrı 
Merkezi kanallarında, bu menüler her zaman beklenen etkiyi ve 
verimi yaratamıyor. Her şeyden önce, belli bir yatay ve dikey 
derinlik seviyesini korumak gerekiyor. Bu da yapılabilecekleri 
oldukça sınırlıyor. Öte yandan müşteriler için karmaşık, 
aradığını bulmakta zorlayan ve müşteri dilini kullanmayan bir 
yapı. Tuşlar için belirlediğiniz isimler genelde bankacılık bakış 
açısıyla belirlendiği ve çoğu zaman müşteri dilini 
kullanmadıkları için, müşterilerin yapmak istedikleri işlemin 
hangi adım altında olduğunu bulmalarında zorluk yaşamasına 
neden oluyor. Müşteriler nasıl bir banka şubesine gittiklerinde 
kendi ifadeleriyle ihtiyaçlarını anlatıp çözüm bulabiliyorsa, aynı 
şeyi telefonda konuşurken de yapabilmeyi istiyor. 

Bu analizi ortaya koyan Garanti, 2012 yılında çağrı merkezini  
incelemeye aldı. Türkiye’nin en büyük �nans çağrı 
merkezlerinden biri olarak, gelen milyonlarca çağrı 
değerlendirildi ve müşterinin sorununu çözeceği noktaya daha 
etkin yönlendirilmesi halinde müşteri deneyiminin en üst 
seviyeye çıkacağı öngörüldü. Bu noktada da; tuşların içerisinde 
kaybolan, istediği adımı rahatlıkla bulamadığı için işlem süresi 
uzayan müşterilerin deneyimini ‘’Call Steering/ Sesle 
Yönlendirme’’ ile iyileştirmeye karar verdi. 

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTİYORSANIZ 
İŞ ORTAĞINIZI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE 
SEÇMELİSINİZ
Call Steering projesini gerçekleştirmek için iş ortağı seçimi de 
büyük bir titizlikle yapıldı. Güven bu süreci şöyle anlatıyor; 
‘’Köklü bir değişiklik yapmayı hede�iyorsanız, gerçekten titiz 
davranmanız gerekiyor. Ses teknolojilerinin artık hayatımıza 
birçok noktada dokunması, müşterilerimizin alışkanlıklarını da 
etkilemiş durumda. Hem teknolojik olarak sağlam ve güvenilir 
bir altyapının temellerine oturan, hem de kullanıcı deneyimini 

en ön planda tutan uygulamalar geliştirmek gerekiyor. Bu 
anlamda vizyonu ve deneyimi ile bize değer katabilecek bir iş 
ortağı ile yola çıkmak istedik. Bu nedenle ses teknolojilerinin en 
büyük global temsilcilerinden biri olan Nuance ve Türkiye partneri 
Speechouse ile yollarımızın kesişiyor olması bir tesadüf değil. 
Speechouse, Nuance ile çalışabilmemiz için hem danışmanlık 
yaptı hem de yol gösterdi. Yurt dışında kurulu şirketlerden 
Türkiye’de lokal �rmaya verilen hizmetler arasında bazı farklar 
olabiliyor. Bence bu farklılığın kapatılmasındaki en büyük etken ve 
bizim bu işi belki de dünyada sayılı başarı ile uygulayabilen 
kurumlardan biri olabilmemizin ve hızlı hayata geçirebilmemizin 
en büyük etkeni yerel iş ortağımız. Türkiye’de ve dünyada bizim 
çalıştığımız toplam iş ortağı sayısı 60-65 arasında. Speechouse bu 
iş ortakları arasında bu alanda en iyi çalıştığımız iş ortağımız. Her 
zaman çözüm odaklı ve bizim bir parçamız gibi çalışıyorlar. Bu 
bizim için çok önemli.’’

psikoloji biraz da sanat var. Garanti müşterisinin psikolojisi , 
beklentisi nedir? Biz önce bunu keşfettik, ardından da buna 
uygun hizmetler ortaya koyduk. Bu gibi önemli  
dönüşümler için çaba sarf etmek ve insanlara bunu kabul 
ettirmek o kadar kolay bir şey değil. Uzun ve meşakkatli bir 
süreç ama sonuçları buna değer.’’

İş ortağı seçiminin ardından proje için başarı kriterleri 
belirlenmesi aşamasına geçildi. İlk başta iki temel başarı 
kriteri belirlendi: Müşteriyi en doğru şekilde gitmek istediği 
noktaya götürmek ve IVR’a gelen ve kaybolan müşteri 
sayısını en aza indirmek. Bu kriterler için Garanti Bankası 
şubesiz bankacılık, çağrı merkezi, Garanti Teknoloji ekipleri, 
Speechouse ve Nuance bir araya gelerek rakamsal hede�er 
ortaya koyduk. 

Ardından projeyi tamamladıktan sonra hayata geçirme 
sürecinde müşteri geri bildirimlerini iyi hissedebilmek için 
küçük bir pilot grup ile sistem devreye alındı. 4 ay süren 
pilot süreci yavaş yavaş kullanıcı kitlesi genişletilerek 
arttırıldı. Bu süreç içinde inbound ve outbound’da 
müşterilerden sık sık geri bildirim alınarak ilerlendi. 

Sürecin en önemli aşamalarından biri de Garanti ye özel bir 
anlam kütüphanesinin oluşturulması oldu. 10 binlerce çağrı 
manuel olarak dinlendi, teknolojik süreçlerden geçirildi ve 
Garanti müşterisinin taleplerini algılayan bir yapı 
oluşturuldu. Özellikle ses tanıma gibi yeni bir teknolojiyi 
bankacılık sektöründe uygularken hede�ere uygun kaliteli 
bir hizmet kurgulayıp hayata geçirmenin çok kritik 

Peki Call Steering’e (Sesle Yönlendirme) geçmeye 
nasıl karar verildi? Garanti Bankası Şubesiz 
Bankacılık Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven 
konuya kanal bazlı bakmadıklarını, müşteri ihtiyacını 
tanımladıklarını ve omni channel stratejisiyle 
hareket ettiklerini anlatıyor; ‘Garanti Bankası 
internet bankacılığını 1997’de kurdu. Bugün �nansal 
işlemlerde %23 pazar payına sahip. Bugün 2.7 
milyonun üzerinde aktif İnternet Şubesi müşterisi 
var.  2000 yılında ilk mobil uygulamalarını geliştirdi. 
2004 yılında cep telefonundan para transferi 

Speechouse CEO’su Tarkan Ersubaşı da başarılı projeler için iyi bir 
takım çalışması gerekliliğinin altını çiziyor; ‘’Doğru bir takım 
olmadığı sürece ne olursa olsun çalışmanız bir değere 
dönüşmüyor. Bu çalışmada beni en çok heyecanlandıran ve 
mutlu eden Garanti, Nuance ve Speechouse ekipleri olarak iyi bir 
takım kurup sonuca ulaşmak oldu. Zorluklar da oldu. Ama önemli 
olan o zor anlarda da kenetlenip tekrar devam edebilmek. 
Karşınızda sizi anlayan, algılayan, uygulamaya geçirirken yapıcı ve 
katılımcı bir anlayışın olması projeyi başarıya götüren en önemli 
etken. Bu gibi projeler sadece teknoloji içermiyor içinde biraz 

olduğunu söyleyen Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık 
Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven, bu konuda 
hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor; ‘’Bu tür 
teknolojiler gelişmekle yükümlü. Bıraktığınızda aynen o 
şekilde devam edemezsiniz. Çıkan olası durumlara göre 
anında aksiyonlar almanız lazım. Bu sürekli devam eden 
bir süreç. Bir söylem belirli bir neden ile anlaşılmıyorsa 
ilgili ekiplerimiz bunları değerlendiriyor ve ilgili 
iyileştirme çalışmalarını yapıyorlar. Bu iyileştirme 
çalışmaları belirli dönemlerde yapılıyor. Bu sürecin 
yaşayan bir servis olabilmesi için en kritik şeylerden bir 
tanesi de bu süreç.’’

Self-Servis işlemlerde önemli artış elde edildi. Call 
Steering projesi ile birlikte Garanti Bankası müşterilerine  
‘’kendi dillerinde hizmet alma’’ fırsatı sağladı. Müşteriler 
artık IVR’da tuşlaması gereken ürün veya hizmetin ismini 
hatırlamasına gerek kalmadan, ilgili işlemi kendi 
algıladığı şekilde ifade ederek, istediği adıma kolayca 
yönlendiriliyor. 

Self-Servis olarak tamamlanan işlemlerde önemli bir 
artış elde edildi. Önceden aradığı işlemin hangisi 
olduğuna emin olmadığı için tuşlamalı menü içerisinde 
kaybolan müşteriler, artık herhangi bir adım seçmek 
zorunda kalmadan, ilgili işleme direkt ulaşabiliyorlar. 
Öte yandan, uygun işlemi bulmak için, uzun DTMF 
menülerini dinlemek zorunda kalmadıkları için, 
müşterilerin yönlendirilme ve hizmet alma sürelerinde 
büyük bir iyileştirme gerçekleşti.  

Güven başta koydukları hede�eri kısa sürede 
geçtiklerini ve daha yukarılara çıktıklarını söylüyor; 
‘’Projenin sonunda ilk koyduğumuz temel başarı 
kriterinden çok yukardaydık. Şimdi geldiğimiz noktada 
çok daha yukarıdayız. Müşteriyi doğru yönlendirme 
anlamında koyduğumuz hede�n üzerinde bir sonuç 
elde ettik. Bu sonuç iyileştirme çalışmaları ile daha da 
yukarıya doğru gidiyor. Önemli olan bunu %100’e 
mümkün olduğunca yaklaştırabilmek. Müşterinin IVR’ın 
içerisinde kaybolması kısmında ise oran, sesle 
yönlendirmenin olmadığı dönemlerin %7-8 aşağısında. 
Bu bizim için çok kıymetli. Bizim gibi aylık çağrı 
rakamları on milyonlarla ölçülen çağrı merkezlerinde 
%7-8’lere ulaşabilmek çok büyük bir etki yaratıyor. Hem 
müşteri memnuniyeti anlamında hem de yaptığınız işi 
daha efektif olarak yönetme anlamında.’’

Ersubaşı da çıkış noktalarının müşteri anlamak 
olduğunu söylüyor; ‘’Çıkış noktamız zaten ‘’müşteri niye 
bizi arıyor anlamak’’tı. Bunu anladıktan sonra 
geliştirdiğimiz hizmetler Garanti müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmayı hede�edik. Self-servis deneyimdeki 
iyileşme ile  bir yandan da önemli bir tasarruf noktası. Bu 
sonuç da müşteri deneyimini yukarıya çekerken kurum 
verimliliğini de artırıyor’’

PROJE SONUÇLARI
2013 Şubat ayında devreye alınan ve kullanıcı 
adaptasyonu sürekli ölçülen ve iyileştirilmeler yapılan 
Call Steering uygulamasıyla birlikte; 
• Öncelikle Sesle Yönlendirme’nin en önemli başarı 
parametrelerinden biri olan “Çağrıların doğru 
yönlendirme oranı”nı (CRR) %94 oldu. Düzenli olarak 
yapılan her iyileştirme süreci sonrasında bu oran tekrar 

tekrar ölçülüyor. İyileştirilmesi gereken noktalar birebir 
müşteri çağrılarını dinleyerek saptanıyor. 
• Herhangi bir işlem gerçekleşmeden, müşteri tarafından 
sonlandırılan çağrı sayılarında tuşlamalı menüye göre 
büyük bir iyileşme sağlandı. Tuşlamalı menünün getirdiği 
sınırlamanın kalkması ile birlikte, birçok yeni self-servis 
menü oluşturma fırsatı yakalandı ve self-servis işlemlerde 
artış sağlandı. 
• Bu sayede müşteriler işlemlerini müşteri temsilcisine 
aktarılmak zorunda kalmadan gerçekleştirirken, müşteri 
temsilcilerine aktarılan çağrıların azalması ile, çağrı merkezi 
ekibi açısından önemli ölçüde maliyet avantajı sağlandı. 
• Müşterilerin söylemlerinden yola çıkarak, bankacılık 
hizmet ve ürünlerini nasıl anlayıp algıladıkları daha net 
anlaşıldı, tüm banka süreçlerini ve kanallarını kapsayacak 
şekilde yeni inovatif projelerin ve düzenlemelerin yolu 
açıldı. 

SES TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMA DEVAM 
EDİLECEK
Peki Garanti Bankası’nda ses teknolojileri çözümleri 
bununla mı sınırlı kalacak? Güven, Garanti’nin nihai 
amacının müşterilerine herhangi bir tuşlama yaptırmadan 
tamamıyla sesiyle uçtan uca hizmet alabilmesini sağlamak 
olduğunu belirtiyor. İsterseniz araba kullanırken, ister 
yürürken, isterseniz oturduğunuz yerde... Bunu gerçek 
kılabilmek için de çeşitli projeler geliştiriliyor. 

Bu projelerden biri de Speechouse’la geliştirilen ASR 
(Automatic Speech Recognition) projesi. 
Bir müşteri ekstre dönemini değiştirmek için çağrı 
merkezini aradığında bu talebini sesiyle ileterek ilgili 
bölüme yönlendiriliyor, işlemi tuşlayarak ya da müşteri 
temsilcisi noktasında tamamlayabiliyor. Bu deneyimi 
başlanan şekilde yani kesintisiz bir deneyim yaşatabilmek 
için kurgulanan projede müşteriler sesle başladıkları 
işlemlerini sesle bitirebilecek. Bugün 8 farklı sorgulama 
işlemi için devrede olan projede yapılabilecek işlem sayısı 
artarak devam edecek. Güven amaçlarının ‘’müşterinin 
çağrı merkezine bağlandığı ilk noktadan son noktaya kadar 
işlemini sesle gerçekleştirmek istiyorsa, self servisle işlemini 
halledebiliyorsa bunu uçtan uca kesintisiz bir biçimde 
sunmak olduğunu belirtiyor.’’

Bir diğer proje de iGaranti içinde yürütülüyor. iGaranti 2013 
yılında lanse edildiğinde Avrupa’da ilk örneği olan sesle 
navigasyon özelliği bulunuyordu. Ardından sesle işlem 
yapabilme özelliği eklendi. Müşterilerin sesle yapabildiği 
işlemler arttıkça bankasından taleplerinin de artacağını 
belirten Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü 
Birim Müdürü Deniz Güven, Uygulamalarımızı kullanıcı 
deneyimini en ön planda tutarak geliştiriyoruz, amacımız 
yalnızca inovasyon değil, müşterilerin gerçekten işine 
yarayacak, kullanıcı deneyimini artıracak geliştirmeler 
yapmaya çalışıyoruz. Dünya’daki ses teknolojileri hızlı bir 
gelişimin sürecinde, deneyim tamamen doğal konuşmaya 
odaklı. Karşınızda sizi anlayan bir müşteri temsilcisi varken 
nasıl doğal bir şekilde işliyorsa süreç, biz de kanallarımızda 
aynı kolaylık ve rahatlığı sunmayı hede�iyoruz. Hem çağrı 
merkezi hem mobil bankacılık kanallarımızda yaptığımız ve 
yapacağımız yatırımlarda en büyük hede�miz bu’’ diyor. 

Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık 
Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven  

Speechouse CEO 
Tarkan Ersubaşı



Yurt içinde 987 şube, Kıbrıs’ta 6, Lüksemburg ve 
Malta’da birer olmak üzere yurt dışında 8 şube, 
Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer 
temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip 
4.025 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet 
ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok 
kanallı dağıtım ağıyla Garanti Bankası; 19 
binden fazla çalışanı ile 12,8 milyondan fazla 
müşterisinin her türlü �nansal ihtiyacına cevap 
veriyor.* Garanti, dinamik çalışma modeli, 
yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği 
öncü teknolojisiyle fark yaratıyor ve 
müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. 

SES TEKNOLOJİLERİ SERÜVENİ 
2000’DE BAŞLADI
Bugün ses teknolojilerini etkin kullanan Garanti 
için aslında IVR’da ses teknolojilerinin kullanımı 
yeni bir süreç değil. 2000 yılında Alo Garanti’de 
Paragaranti uygulaması devreye alınarak 
başlandı bu serüvene. Müşterilerin IVR’da 
self-servis olarak hisse senedi �yatlarını, döviz 
kurlarını anında öğrenebildiği bir konuşma 
tanıma uygulaması geliştirildi. Önceden bu 
bilgileri almak için müşteri temsilcisine 
bağlanmak zorunda olan müşteriler, hiç 
beklemeden bu hizmeti alabildiler. Halen 
devam eden uygulamayla birlikte kullanıcı 
deneyimi artarken müşteri temsilcilerinin 
zamanlarından da tasarruf elde edilmiş oldu. Bu 
anlamda, Garanti, 14 yıl önce ASR teknolojisini 
kullanarak piyasa bilgileri veren ilk �nansal 
kurum oldu. 

işlemini uygulamaya başladı. Bugün �nansal işlemlerde %31 
pazar payı ile 1.4 milyonun üzerinde aktif mobil bankacılık 
müşterisi var. Genel fotoğrafı incelediğinizde müşterinin 
ihtiyacına, sadece Çağrı Merkezi diye kanal bazlı bakmak doğru 
olmuyor. Eskiden ‘’internet bankacılığında bunu yap veya 
şubeden de yapabilirsiniz’’ diyorduk. “Veya”lar ortadan kalktı. 
Sadece “ve”lerin üzerine kurulu bir dünya olmaya başladı. 
Müşterinin hangi kanaldan geldiğinin bir önemi yok. 
Garanti’den hizmet alabilmek için geliyor. Bu bakış açısıyla 
ilerliyoruz.’’

MÜŞTERİNİN İHTİYACI NEYDİ?
Ses teknolojilerinin çağrı merkezinde kullanımı projesi de bu 
temel müşteri ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesiyle ortaya 
çıkıyor. IVR sistemlerinde, tuşlamalı menüler çok iyi dizayn 
edilmiş olsalar dahi, çok fazla işlemin söz konusu olduğu Çağrı 
Merkezi kanallarında, bu menüler her zaman beklenen etkiyi ve 
verimi yaratamıyor. Her şeyden önce, belli bir yatay ve dikey 
derinlik seviyesini korumak gerekiyor. Bu da yapılabilecekleri 
oldukça sınırlıyor. Öte yandan müşteriler için karmaşık, 
aradığını bulmakta zorlayan ve müşteri dilini kullanmayan bir 
yapı. Tuşlar için belirlediğiniz isimler genelde bankacılık bakış 
açısıyla belirlendiği ve çoğu zaman müşteri dilini 
kullanmadıkları için, müşterilerin yapmak istedikleri işlemin 
hangi adım altında olduğunu bulmalarında zorluk yaşamasına 
neden oluyor. Müşteriler nasıl bir banka şubesine gittiklerinde 
kendi ifadeleriyle ihtiyaçlarını anlatıp çözüm bulabiliyorsa, aynı 
şeyi telefonda konuşurken de yapabilmeyi istiyor. 

Bu analizi ortaya koyan Garanti, 2012 yılında çağrı merkezini  
incelemeye aldı. Türkiye’nin en büyük �nans çağrı 
merkezlerinden biri olarak, gelen milyonlarca çağrı 
değerlendirildi ve müşterinin sorununu çözeceği noktaya daha 
etkin yönlendirilmesi halinde müşteri deneyiminin en üst 
seviyeye çıkacağı öngörüldü. Bu noktada da; tuşların içerisinde 
kaybolan, istediği adımı rahatlıkla bulamadığı için işlem süresi 
uzayan müşterilerin deneyimini ‘’Call Steering/ Sesle 
Yönlendirme’’ ile iyileştirmeye karar verdi. 

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTİYORSANIZ 
İŞ ORTAĞINIZI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE 
SEÇMELİSINİZ
Call Steering projesini gerçekleştirmek için iş ortağı seçimi de 
büyük bir titizlikle yapıldı. Güven bu süreci şöyle anlatıyor; 
‘’Köklü bir değişiklik yapmayı hede�iyorsanız, gerçekten titiz 
davranmanız gerekiyor. Ses teknolojilerinin artık hayatımıza 
birçok noktada dokunması, müşterilerimizin alışkanlıklarını da 
etkilemiş durumda. Hem teknolojik olarak sağlam ve güvenilir 
bir altyapının temellerine oturan, hem de kullanıcı deneyimini 

en ön planda tutan uygulamalar geliştirmek gerekiyor. Bu 
anlamda vizyonu ve deneyimi ile bize değer katabilecek bir iş 
ortağı ile yola çıkmak istedik. Bu nedenle ses teknolojilerinin en 
büyük global temsilcilerinden biri olan Nuance ve Türkiye partneri 
Speechouse ile yollarımızın kesişiyor olması bir tesadüf değil. 
Speechouse, Nuance ile çalışabilmemiz için hem danışmanlık 
yaptı hem de yol gösterdi. Yurt dışında kurulu şirketlerden 
Türkiye’de lokal �rmaya verilen hizmetler arasında bazı farklar 
olabiliyor. Bence bu farklılığın kapatılmasındaki en büyük etken ve 
bizim bu işi belki de dünyada sayılı başarı ile uygulayabilen 
kurumlardan biri olabilmemizin ve hızlı hayata geçirebilmemizin 
en büyük etkeni yerel iş ortağımız. Türkiye’de ve dünyada bizim 
çalıştığımız toplam iş ortağı sayısı 60-65 arasında. Speechouse bu 
iş ortakları arasında bu alanda en iyi çalıştığımız iş ortağımız. Her 
zaman çözüm odaklı ve bizim bir parçamız gibi çalışıyorlar. Bu 
bizim için çok önemli.’’

psikoloji biraz da sanat var. Garanti müşterisinin psikolojisi , 
beklentisi nedir? Biz önce bunu keşfettik, ardından da buna 
uygun hizmetler ortaya koyduk. Bu gibi önemli  
dönüşümler için çaba sarf etmek ve insanlara bunu kabul 
ettirmek o kadar kolay bir şey değil. Uzun ve meşakkatli bir 
süreç ama sonuçları buna değer.’’

İş ortağı seçiminin ardından proje için başarı kriterleri 
belirlenmesi aşamasına geçildi. İlk başta iki temel başarı 
kriteri belirlendi: Müşteriyi en doğru şekilde gitmek istediği 
noktaya götürmek ve IVR’a gelen ve kaybolan müşteri 
sayısını en aza indirmek. Bu kriterler için Garanti Bankası 
şubesiz bankacılık, çağrı merkezi, Garanti Teknoloji ekipleri, 
Speechouse ve Nuance bir araya gelerek rakamsal hede�er 
ortaya koyduk. 

Ardından projeyi tamamladıktan sonra hayata geçirme 
sürecinde müşteri geri bildirimlerini iyi hissedebilmek için 
küçük bir pilot grup ile sistem devreye alındı. 4 ay süren 
pilot süreci yavaş yavaş kullanıcı kitlesi genişletilerek 
arttırıldı. Bu süreç içinde inbound ve outbound’da 
müşterilerden sık sık geri bildirim alınarak ilerlendi. 

Sürecin en önemli aşamalarından biri de Garanti ye özel bir 
anlam kütüphanesinin oluşturulması oldu. 10 binlerce çağrı 
manuel olarak dinlendi, teknolojik süreçlerden geçirildi ve 
Garanti müşterisinin taleplerini algılayan bir yapı 
oluşturuldu. Özellikle ses tanıma gibi yeni bir teknolojiyi 
bankacılık sektöründe uygularken hede�ere uygun kaliteli 
bir hizmet kurgulayıp hayata geçirmenin çok kritik 

Peki Call Steering’e (Sesle Yönlendirme) geçmeye 
nasıl karar verildi? Garanti Bankası Şubesiz 
Bankacılık Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven 
konuya kanal bazlı bakmadıklarını, müşteri ihtiyacını 
tanımladıklarını ve omni channel stratejisiyle 
hareket ettiklerini anlatıyor; ‘Garanti Bankası 
internet bankacılığını 1997’de kurdu. Bugün �nansal 
işlemlerde %23 pazar payına sahip. Bugün 2.7 
milyonun üzerinde aktif İnternet Şubesi müşterisi 
var.  2000 yılında ilk mobil uygulamalarını geliştirdi. 
2004 yılında cep telefonundan para transferi 

Speechouse CEO’su Tarkan Ersubaşı da başarılı projeler için iyi bir 
takım çalışması gerekliliğinin altını çiziyor; ‘’Doğru bir takım 
olmadığı sürece ne olursa olsun çalışmanız bir değere 
dönüşmüyor. Bu çalışmada beni en çok heyecanlandıran ve 
mutlu eden Garanti, Nuance ve Speechouse ekipleri olarak iyi bir 
takım kurup sonuca ulaşmak oldu. Zorluklar da oldu. Ama önemli 
olan o zor anlarda da kenetlenip tekrar devam edebilmek. 
Karşınızda sizi anlayan, algılayan, uygulamaya geçirirken yapıcı ve 
katılımcı bir anlayışın olması projeyi başarıya götüren en önemli 
etken. Bu gibi projeler sadece teknoloji içermiyor içinde biraz 

olduğunu söyleyen Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık 
Müdürlüğü Birim Müdürü Deniz Güven, bu konuda 
hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor; ‘’Bu tür 
teknolojiler gelişmekle yükümlü. Bıraktığınızda aynen o 
şekilde devam edemezsiniz. Çıkan olası durumlara göre 
anında aksiyonlar almanız lazım. Bu sürekli devam eden 
bir süreç. Bir söylem belirli bir neden ile anlaşılmıyorsa 
ilgili ekiplerimiz bunları değerlendiriyor ve ilgili 
iyileştirme çalışmalarını yapıyorlar. Bu iyileştirme 
çalışmaları belirli dönemlerde yapılıyor. Bu sürecin 
yaşayan bir servis olabilmesi için en kritik şeylerden bir 
tanesi de bu süreç.’’

Self-Servis işlemlerde önemli artış elde edildi. Call 
Steering projesi ile birlikte Garanti Bankası müşterilerine  
‘’kendi dillerinde hizmet alma’’ fırsatı sağladı. Müşteriler 
artık IVR’da tuşlaması gereken ürün veya hizmetin ismini 
hatırlamasına gerek kalmadan, ilgili işlemi kendi 
algıladığı şekilde ifade ederek, istediği adıma kolayca 
yönlendiriliyor. 

Self-Servis olarak tamamlanan işlemlerde önemli bir 
artış elde edildi. Önceden aradığı işlemin hangisi 
olduğuna emin olmadığı için tuşlamalı menü içerisinde 
kaybolan müşteriler, artık herhangi bir adım seçmek 
zorunda kalmadan, ilgili işleme direkt ulaşabiliyorlar. 
Öte yandan, uygun işlemi bulmak için, uzun DTMF 
menülerini dinlemek zorunda kalmadıkları için, 
müşterilerin yönlendirilme ve hizmet alma sürelerinde 
büyük bir iyileştirme gerçekleşti.  

Güven başta koydukları hede�eri kısa sürede 
geçtiklerini ve daha yukarılara çıktıklarını söylüyor; 
‘’Projenin sonunda ilk koyduğumuz temel başarı 
kriterinden çok yukardaydık. Şimdi geldiğimiz noktada 
çok daha yukarıdayız. Müşteriyi doğru yönlendirme 
anlamında koyduğumuz hede�n üzerinde bir sonuç 
elde ettik. Bu sonuç iyileştirme çalışmaları ile daha da 
yukarıya doğru gidiyor. Önemli olan bunu %100’e 
mümkün olduğunca yaklaştırabilmek. Müşterinin IVR’ın 
içerisinde kaybolması kısmında ise oran, sesle 
yönlendirmenin olmadığı dönemlerin %7-8 aşağısında. 
Bu bizim için çok kıymetli. Bizim gibi aylık çağrı 
rakamları on milyonlarla ölçülen çağrı merkezlerinde 
%7-8’lere ulaşabilmek çok büyük bir etki yaratıyor. Hem 
müşteri memnuniyeti anlamında hem de yaptığınız işi 
daha efektif olarak yönetme anlamında.’’

Ersubaşı da çıkış noktalarının müşteriyi anlamak 
olduğunu söylüyor; ‘’Çıkış noktamız zaten ‘’müşterinin neden 
bizi aradığını anlamak’’tı. Bunu anladıktan sonra 
geliştirdiğimiz hizmetlerle Garanti müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmayı hede�edik. Self-servis deneyimdeki 
iyileşme ile  bir yandan da önemli bir tasarruf noktası. Bu 
sonuç da müşteri deneyimini yukarıya çekerken kurum 
verimliliğini de artırıyor’’

PROJE SONUÇLARI
2013 Şubat ayında devreye alınan ve kullanıcı 
adaptasyonu sürekli ölçülen ve iyileştirilmeler yapılan 
Call Steering uygulamasıyla birlikte; 
• Öncelikle Sesle Yönlendirme’nin en önemli başarı 
parametrelerinden biri olan “Çağrıların doğru 
yönlendirme oranı”nı (CRR) %94 oldu. Düzenli olarak 
yapılan her iyileştirme süreci sonrasında bu oran tekrar 

tekrar ölçülüyor. İyileştirilmesi gereken noktalar birebir 
müşteri çağrıları dinleyerek saptanıyor. 
• Herhangi bir işlem gerçekleşmeden, müşteri tarafından 
sonlandırılan çağrı sayılarında tuşlamalı menüye göre 
büyük bir iyileşme sağlandı. Tuşlamalı menünün getirdiği 
sınırlamanın kalkması ile birlikte, birçok yeni self-servis 
menü oluşturma fırsatı yakalandı ve self-servis işlemlerde 
artış sağlandı. 
• Bu sayede müşteriler işlemlerini müşteri temsilcisine 
aktarılmak zorunda kalmadan gerçekleştirirken, müşteri 
temsilcilerine aktarılan çağrıların azalması ile, çağrı merkezi 
ekibi açısından önemli ölçüde maliyet avantajı sağlandı. 
• Müşterilerin söylemlerinden yola çıkarak, bankacılık 
hizmet ve ürünlerini nasıl anlayıp algıladıkları daha net 
anlaşıldı, tüm banka süreçlerini ve kanallarını kapsayacak 
şekilde yeni inovatif projelerin ve düzenlemelerin yolu 
açıldı. 

SES TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMA DEVAM 
EDİLECEK
Peki Garanti Bankası’nda ses teknolojileri çözümleri 
bununla mı sınırlı kalacak? Güven, Garanti’nin nihai 
amacının müşterilerine herhangi bir tuşlama yaptırmadan 
tamamıyla sesiyle uçtan uca hizmet alabilmesini sağlamak 
olduğunu belirtiyor. İsterseniz araba kullanırken, ister 
yürürken, isterseniz oturduğunuz yerde... Bunu gerçek 
kılabilmek için de çeşitli projeler geliştiriliyor. 

Bu projelerden biri de Speechouse’la geliştirilen ASR 
(Automatic Speech Recognition) projesi. 
Bir müşteri ekstre dönemini değiştirmek için çağrı 
merkezini aradığında bu talebini sesiyle ileterek ilgili 
bölüme yönlendiriliyor, işlemi tuşlayarak ya da müşteri 
temsilcisi noktasında tamamlayabiliyor. Bu deneyimi 
başlanan şekilde yani kesintisiz bir deneyim yaşatabilmek 
için kurgulanan projede müşteriler sesle başladıkları 
işlemlerini sesle bitirebilecek. Bugün 8 farklı sorgulama 
işlemi için devrede olan projede yapılabilecek işlem sayısı 
artarak devam edecek. Güven amaçlarının ‘’müşterinin 
çağrı merkezine bağlandığı ilk noktadan son noktaya kadar 
işlemini sesle gerçekleştirmek istiyorsa, self servisle işlemini 
halledebiliyorsa bunu uçtan uca kesintisiz bir biçimde 
sunmak olduğunu belirtiyor.’’

Bir diğer proje de iGaranti içinde yürütülüyor. iGaranti 2013 
yılında lanse edildiğinde Avrupa’da ilk örneği olan sesle 
navigasyon özelliği bulunuyordu. Ardından sesle işlem 
yapabilme özelliği eklendi. Müşterilerin sesle yapabildiği 
işlemler arttıkça bankasından taleplerinin de artacağını 
belirten Garanti Bankası Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü 
Birim Müdürü Deniz Güven, "Uygulamalarımızı kullanıcı 
deneyimini en ön planda tutarak geliştiriyoruz, amacımız 
yalnızca inovasyon değil, müşterilerin gerçekten işine 
yarayacak, kullanıcı deneyimini artıracak geliştirmeler 
yapmaya çalışıyoruz. Dünya’daki ses teknolojileri hızlı bir 
gelişimin sürecinde, deneyim tamamen doğal konuşmaya 
odaklı. Karşınızda sizi anlayan bir müşteri temsilcisi varken 
nasıl doğal bir şekilde işliyorsa süreç, biz de kanallarımızda 
aynı kolaylık ve rahatlığı sunmayı hede�iyoruz. Hem çağrı 
merkezi hem mobil bankacılık kanallarımızda yaptığımız ve 
yapacağımız yatırımlarda en büyük hede�miz bu’’ diyor. 


