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Özet 
Bu araştırmada marka müşterilerinin satın alıp kullandıkları ürünlerle ilgili istek 

ve şikayetlerini ilettikleri çevrimiçi yardım masalarıyla olan etkileşimi incelenerek 
markaların şikayetlere nasıl yanıt verdikleri ve uyguladıkları şikayet yönetiminin 
müşterilerin duygularındaki değişimi nasıl etkilediği araştırılmış ve sosyal medya 
ağlarından elde edilen veriler duygu analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada 
müşterilerin istek ve şikayetlerini ilettikleri paylaşımlarındaki tutumlarının duygusal 
değerinin ne olduğu, çevrimiçi yardım masasının konuyu nasıl ele aldığı ve çevrimiçi 
yardım masası ile olan etkileşimin uzunluğunun (soru ve cevap iletişiminin sayısı) 
tutum ve duygusal değeri nasıl etkilediği incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 
çalışmada ele alınan markaların kendilerine çevrimiçi yardım masaları üzerinden iletilen 
talep ve şikayetleri ivedilikle çözdükleri belirlenmiştir. Büyük markalar hizmet telafisi 
paradoksu teorisine göre hareket edip ürünleri hakkında sorun yaşamış ve ürün 
hakkında şikayette bulunmuş müşterilerini mutlu etmektelerdir. Böylece bu müşterilerin 
sadık müşterilere dönüştükleri sonucuna varılmaktadır. 
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Abstract 
The objective of this study is to investigate how the brands response to the 

customers’ complaints which are posted to brands’ social media help desk accounts and 
how the complaint managements affect the customers’ sentiments by examining the 
complaints and requests about the purchased products. In this regard, the data obtained 
from the social media network are evaluated by sentiment analysis. It is found that the 
sentiment value of the customers’ posts, the complaint management of social media help 
desk and the length of the engagement (the number of question and answer) affect the 
customers’ attitudes and posts’ sentiment value. The analysis results obviously showed 
that the brands discussed in this study immediately reply the requests and complaints 
posted to their social media help desk accounts. Huge brands act considering the 
service recovery paradox theory and make customers happy having problems with and 
complain about their products. Accordingly, these customers become loyal customers. 
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