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UYGULAMA ALANLARI

Şikayet Yönetimi



Sosyal medya, web siteleri, haberler, bloglar gibi platformlar üzerinde kurumunuz 
ya da  işletmeniz hakkında neler konuşuluyor? Faaliyetleriniz ya da ürünleriniz 

hakkındaki geri dönüşler ne? Şikayetlere ne kadar hakimsiniz? 
 

 Geri dönüşlere kayıtsız kalmamanız ve kurum / işletme / yöneticiler hakkındaki 
konuşmalara hakim olmanız  itibar yönetiminiz için çok önemli.

 
MediaMon, pek çok mecradan sosyal medya takibinizi sağlayarak 

hedef kitlenize dokunabilmenize, şikayetleri yönetmenize ve kriz anlarında hemen 
aksiyon alabilmenize destek oluyor.



İzleme 1

Web siteleri
Haberler
Bloglar
Rakipler
Google sorguları

Farklı 
kaynaklardan
gelen bilgiler,
Arşiviniz

Aldığınız notlar
Çektiğiniz 
fotoğraflar 
Diğerleri

Sosyal Medya 
Facebook
Twitter
Instagram 
Diğerleri

İzleme,  anahtar kelimelerin çok farklı mecralardan toplanması, 
değerlendirilmesi, analizi ve raporlanması olarak tanımlanır.

Mecralar



MediaMon ile ilgisiz kelimeleri 
de tanımlayabilir
ve böylece çok sayıda sonuç 
içinden anlamlı
içeriklere daha kolay 
ulaşabilirsiniz. 

Aceleniz varsa, tanımladığınız 
kelime bulunduğu zaman
"hemen haberim olsun" 
diyebilirsiniz. MediaMon, 
bulduklarını size mail atacaktır.

Anahtar Kelimeler 2

Sektörünüz, ürün/hizmetleriniz ve rakiplerinizle ilgili
anahtar kelimeleri, kişileri, yerleri, ürün kodlarını ve belli sloganları tanımlayabilir,

dilediğiniz gibi sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.



Konum Bilgisi 3

MediaMon, konum tanıma 
ve parsel no tanıma gibi 
özellikleri ile belediyeler, 
kamu kurumları ve altyapı 
firmaları, dağıtım firmaları 
gibi işletmeler için önemli 
bir fark yaratıyor. 

Bir şikayet sitesinden 
veya Beyaz Masa'dan 
"155 ada 3 parsel için 
yaptığım ruhsat 
başvurusu..." mesajının 
gelmesi isteğin 
konumlanması için 
yeterli.

Konum için tweet'de konum 
olması gerekli değil, "112 
sokak" ya da"Ayaş 
Caddesi"denmesi yeterli.

Haberde ya da herhangi bir 
sosyal medya platformunda 
geçen park, sokak, mahalle 
ismi gibi içerikleri otomatik 

olarak haritada gösterir.



Kişi İsimlerini Tanıma  4

Klasik analiz araçları ile sadece sınırlı 
kişi adını kelime olarak 

tanımlayabilirsiniz.
Oysa çözümümüz kişi isimlerini 

dinamik olarak tanıyabiliyor.



Kişileri ve Olayları Tanıma  5

Böylelikle; medyada belediye 
başkanı, genel müdür gibi 
kişilerin  hangi mecrada, hangi 
dakikalar arası göründüğü ve 
ne hakkında konuştuğu 
bilgisine kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz.

Etiketleyerek, fotoğraf ya da 
videolardaki kişilerin, 
olayların otomatik olarak 
tanınmasını sağlayabilirsiniz. 



6Tek Noktadan Veriye Erişim  

Çözümümüz; markanız ya da 
kurumunuzla ilgili sosyal medya, 
haber siteleri, web, e-mail, beyaz 

masa, çağrı merkezi,  SMS başta 
olmak üzere giderek çeşitlenen 

ortamlardan gelen veriyi, tek noktada 
toplar, değerlendirir ve raporlar. .



Çözümümüz; sosyal medya, e-mail, 
beyaz masa, çağrı merkezi,  SMS 
başta olmak üzere giderek 
çeşitlenen ortamlardan gelen veriyi, 
tek noktadan izlememizi sağlar. 
Şikâyetin nereden, ne şekilde 
geldiğinin hiçbir önemi yok, şikâyeti 
önce okur anlamlandırır sonra da 
ilgili birime iş emri göndererek 
süreci başlatır.
 

7

Bir marka için ya da Belediye için 
takip yapıyor olabilirsiniz.  İzlemek 
yetmez; sosyal medya veya web'de 
konuşulanlara kayıtsız kalamazsınız.

Şikayetlerin Yönetimi



Saha Verilerini Paylaşma 8

"Paylaşım" konusunda hızlı bir çözüm 
sunuyoruz. Başkan'ın ziyaretleri, yeni 
yapılan park, alınan önlemler gibi 
işleri hem kayıt altına alabiliyorsunuz 
hem de sosyal medyada 
paylaşabiliyorsunuz.



Ağ analiziyle; şikayetlerin en 
çok geldiği mecra, en çok
şikayet gelen mahalle, en 
mutlu mahalle, hakkında en 
çok yazılan park gibi bilgileri 
görmeniz mümkün. 

Analiz 9

Kişiler, mekanlar, tarihler, medya, hastaglar 
arasındaki tüm ilişkileri tek bir tıkla 
sunuyoruz. 



Sürdürülebilirlik 10

Sürdürülebilirlik, MediaMon'ın en önemli 
hedeflerinden biridir. Sadece anahtar kelimeleri 
ve mecraları tanıtmanız yeterli. Ek kelime ve 
mecra ihtiyaçlarınızı kolayca entegre edersiniz. 
 
Hızlıca kurulur, hemen kullanmaya başlarsınız.



MediaMon, sosyal medya hesaplarınızı izlemenizi, kullanılan 
hashtag ve mention'ların analizini yapmanızı sağlar.

 
Manuel yapmanız gereken pek çok işi otomatik yaparak, 

operasyonlarınızı hızlandırır. 
 

Online dünyada kurumunuzun/firmanızın, yöneticileriniz hakkında 
konuşulanları kaçırmazsınız. 

Böylelikle etkin bir itibar yönetimi ile hedef kitlenizin 
sesine kulak verirsiniz. 
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