
“Türkiye’nin en iyi
               müşteri hizmetleri şirketi’’

olma hedefine UNIQ ile yürüyor.

Pronet,

2012 yılında müşteri ilişkilerinde büyük bir 
dönüşüm hareketi başlatan Pronet, müşteri 
hizmetlerinin uçtan uca stratejik yeniden 
yapılanması konusunda danışmanlık, 
değerlendirme merkezi ve eğitim 
hizmetlerini UNIQ’den alıyor. Yapılan 
çalışmaların iş sonuçlarına yansımaya 
başladığı Pronet’te turn over düştü, 
müşteri şikayetleri ve iptal oranları azaldı, 
müşteri memnuniyetinde artış sağlandı.

Pronet’te ihtiyaç neydi?
Türkiye’de elektronik güvenlik sektörünün 
öncü firmaları arasında bulunan Pronet, 
kurulduğu günden bu yana hızlı bir büyüme 
trendi yakaladı ve başarı hikayesi yazdı. 
2006-2012 yılları arasında yılda ortalama 
%35-40’lık abone artışı sağladı. 2012 yılın-
daki ortaklık değişimi ile her alan masaya 
yatırıldı, alt yapı ve insan kaynağının hızlı 
büyümeye yetişmekte zorlandığı ve bir 
değişime ihtiyaç olduğu tespit edildi. Böy-
lelikle dönüşüm süreci başladı. Sürecin iş 
bazında çok çeşitli hedefleri olmasının 
yanında nihai hedef, geçmişte olduğu gibi 
“mutlu ve taraftar müşteri’’ hikayeleri yarat-
mak  ve bunları artırmaktı.
 
Esas olarak bir hizmet şirketi olan Pronet’te 
müşteriye dokunulan her alanda değişime 
başladıklarını belirten Pronet Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Engin Kurtay süreci şöyle 
anlatıyor;
“Üç ana başlık belirledik: Süreçler, Alt Yapı 
ve İnsan Kaynakları. Bu üç alanda yapılma-
sı gerekenler analiz edildi ve önceliklendir-
me yapılarak her departmana yayıldı. İlk 
olarak süreçler, ardından alt yapı gözden 

başarı öyküleri

geçirildi. Çalışanların müşteri ile konuşur-
ken kullandıkları ara yüzler, programlar, 
müşteri bilgilerine ulaşılması, raporlama 
sistemleri ve müşteriye yansıyan tüm 
süreçleri yenilendi. Son olarak da çalışanla-
rın gelişimi konusu ele alındı.’’

Neden UNIQ?
UNIQ ile Pronet’in yolları geçmişte kurumun 
Tele-marketing bölümünün kurulumunda 
kesişmiş ve başarılı sonuçlanmıştı. Müşteri 
hizmetlerinin uçtan uca stratejik yeniden 
yapılanması konusunda danışmanlık, değer-
lendirme merkezi ve eğitim hizmetleri konu-
larında da UNIQ ve Alp Kohen ile birlikte 
çalışma kararı alındı. UNIQ CEO’su Alp 
Kohen, sürecin başlangıcını şöyle anlatıyor; 
“Önce inceledik, organizasyon şemasına 
baktık, tüm takım liderlerini değerlendirme 
merkezine (Assessment Center) aldık ve 
değişimin neresinde yer alabileceklerini, 
sahip oldukları yetkinlikleri analiz ettik. 
Pronet yönetiminde değişim arzusu ve 
heyecanı, çalışanların ise gelişime ihtiyaç 
duyduğu noktalar vardı. Tüm bunlar ışığında 
süreç dizaynı yaptık, stratejiyi belirledik ve 
kuruma özgü eğitimler tasarladık.’’
 

Fark yaratan akademiler,
potansiyeli keşfedilen çalışanlar
Pronet’in çağrı merkezinde organizasyon; 
müdür, birim yöneticisi, takım lideri ve müş-
teri temsilcisi olarak yapılanıyor. Her takım 
lideri 15 müşteri temsilcisi yönetiyor. 2013 
yılında başlayan süreçte öncelikle takım 
liderleri değerlendirme sürecine alındı, 
yetkinlikleri UNIQ’in uzman danışmanları 
tarafından ölçümlendi. Ardından yaklaşık 1 
yıl süren Yönetici Gelişim Akademisi 
eğitimleri ile gelişim süreci devam etti. Bu 
sürecin sonunda takım liderleri arasından 
yeni birim yöneticileri terfi etti. Aynı süreç 
müşteri temsilcisi kademesinde de gerçek-
leştirilerek, onların arasından da yeni takım 
liderleri çıkartıldı ve Yönetici Gelişim Aka-
demisine katıldılar. Böylelikle Pronet, UNIQ 
ile birlikte sadece mevcut yöneticilerine 
değil, potansiyel yönetici adaylarına da 
yatırım yaptı.
 
Çalışanlar direnç göstermedi 
aksine değişimden heyecan 
duydu
Peki bu süreçte çalışanlar herhangi bir 
direnç göstermedi mi? UNIQ Genel Müdür 
Yardımcısı Ayşegül Açıkgöz, çalışanları 
sürece ortak ederek adım adım ilerledikleri-
ni söylüyor; “Her departman ile 3-4 kez 
müşteri algısını değiştirmek üzere “Fark 
Yarat ve Değer Kat’’ isimli seminerler 
düzenledik. Hikayelerle, örnek olaylar ile 
önce kendi hayatlarından başlayan fark 
yaratan ve değer katan değişimi, sonrasın-
da müşterinin memnuniyetini ve onun 
hayatını bu seminerlerimizde konuştuk, 
anlattık. Çalışanlar bu seminerlerden çok 
etkilendi, değişimden heyecan duydu. 
Onlarla birlikte yürümek istediğimizi anladı-
lar ve bu nedenle direnç görmedik.’’
 
Engin Kurtay, çalışan bağlılığını sağlamala-
rının dönüşümün en can alıcı noktası oldu-
ğunun altını çiziyor; “Değişimi sürekli kılmak 
için hem çalışanların düşüncelerini değiştir-
mek hem de doğru insanları doğru yerlere 
koymak gerektiğini düşündük. UNIQ ile 
teknik eğitimler dışında müşteriye yaklaşı-
mın değiştiği, daha fazla deneyime odak-
landığımız bir eğitim dizayn ettik. Burada 
UNIQ’in akademik yaklaşımı kritik başarı 
faktörümüz oldu. “Mutlu Müşteri Akademi-
si’’ ile de müşteriye dokunulan her noktada 

gelişim hedefledik. UNIQ’in fark yarattığı 
noktalardan biri de dönüşümü amaçlayan 
ve uzun soluklu bir takip programını da 
içinde barındıran, ödev ve workshoplar ile 
katılanların eğitimi yaşamasını sağlayan 
programlar tasarlaması. Bu süreç önce 
davranışlara sonra iş sonuçlarına yansıdı.’’
 
Dönüşüm süreci devam ederken üst yöne-
timde de görev değişikliği gerçekleşti. Satış 
Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığına Kartal Tıknaz gelir-
ken, Engin Kurtay Satış Genel Müdür 
Yardımcısı oldu. Değişimin içine gelen 
Tıknaz, ortamı şöyle tarif ediyor; “Temellerin 
atıldığı, belli bir aşamaya geldiği ve çalış-
malardan sonuçların alınmaya başladığı 

noktada görevi devraldım. Ekibin tüm üye-
leri yapılan çalışmaların sürdürülebilir 
olması gerektiğine inanıyor. Ben de öyle. 
Pronet, satışları ile büyüyen, müşterileri 
mutlu oldukça mutlu olan bir şirket. Verdiği-
miz hizmet ile özdeşleşen bir müşteri dene-
yimi yaratabilmek için çalışıyoruz.’’

Peki nasıl sonuçlar elde edildi?
Öncelikle Alarm Merkezi tarafında diğer 
birimlere göre yüksek olan turnover’da 
önemli bir iyileşme sağlandı. Çalışan aidiye-
tinin artması ve müşteri odaklı yaklaşımın 
benimsenmesi rakamlara da yansıdı. Her 
çeyrekte müşteri memnuniyeti araştırması 
yaptıran Pronet, son araştırmada müşteri 
memnuniyetinin arttığını, şikayetlerin 3’te 1 
oranında düştüğünü ve iptal oranındaki 
farklılaşmayı gördü.
 

Başarının sırrı neydi?
Alp Kohen her alanda aynı anda dönüşme-
ye çalışan şirketlerde yaşanabilen sıkıntıla-
rın Pronet’te yaşanmamasının nedeninin 
tüm kurumun değişime inanması olduğunu 
söylüyor.
 
Engin Kurtay da başarılı olma nedenlerini 
“Doğru danışman seçimi ve nihai hedefi 
belirleyerek işe başlamamız da başarıyı 
getirdi. Ayrıca özellikle gelişim ve yetkinlik-
lerin müşteri deneyimleri ile harmanlandığı 
programlar daha başarılı oluyor. Sanırım biz 
bunu bir araya getirerek başardık’’ diye 
özetliyor.

 
Değişim bitti mi?
UNIQ CEO’su Alp Kohen katma değer 
devam ettiği sürece gelişimin, değişimin 
devam edeceğini vurguluyor; “Çalışmayı 
planladık, uyguladık sonuçlarını da gördük. 
Dönüşüm önemli oranda tamamlandı. Şu 
an kontrol sürecindeyiz. Danışmanlıkta 
şirketler belli yetkinlikleri kazandıktan sonra 
devir esastır. Eğitim ise sürekli devam 
etmesi gereken bir süreç. Pronet’te çalış-
maların hayata geçmesi için herkesin gös-
terdiği çaba ve yaptığımız işin sonucunu 
görmek benim açımdan da çalışmayı daha 
keyifli kılıyor.’’
 
Süreci yönetmeye devam eden Satış Son-
rası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Kartal Tıknaz da %90 oranında 
memnuniyet sağlayan ve hizmet algısının 
çok yüksek olduğu Teknik Servis tarafına 
da yenilikler katmanın bundan sonraki 
hedefleri arasında olduğunu ekliyor.



Pronet’te ihtiyaç neydi?
Türkiye’de elektronik güvenlik sektörünün 
öncü firmaları arasında bulunan Pronet, 
kurulduğu günden bu yana hızlı bir büyüme 
trendi yakaladı ve başarı hikayesi yazdı. 
2006-2012 yılları arasında yılda ortalama 
%35-40’lık abone artışı sağladı. 2012 yılın-
daki ortaklık değişimi ile her alan masaya 
yatırıldı, alt yapı ve insan kaynağının hızlı 
büyümeye yetişmekte zorlandığı ve bir 
değişime ihtiyaç olduğu tespit edildi. Böy-
lelikle dönüşüm süreci başladı. Sürecin iş 
bazında çok çeşitli hedefleri olmasının 
yanında nihai hedef, geçmişte olduğu gibi 
“mutlu ve taraftar müşteri’’ hikayeleri yarat-
mak  ve bunları artırmaktı.
 
Esas olarak bir hizmet şirketi olan Pronet’te 
müşteriye dokunulan her alanda değişime 
başladıklarını belirten Pronet Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Engin Kurtay süreci şöyle 
anlatıyor;
“Üç ana başlık belirledik: Süreçler, Alt Yapı 
ve İnsan Kaynakları. Bu üç alanda yapılma-
sı gerekenler analiz edildi ve önceliklendir-
me yapılarak her departmana yayıldı. İlk 
olarak süreçler, ardından alt yapı gözden 

geçirildi. Çalışanların müşteri ile konuşur-
ken kullandıkları ara yüzler, programlar, 
müşteri bilgilerine ulaşılması, raporlama 
sistemleri ve müşteriye yansıyan tüm 
süreçleri yenilendi. Son olarak da çalışanla-
rın gelişimi konusu ele alındı.’’

Neden UNIQ?
UNIQ ile Pronet’in yolları geçmişte kurumun 
Tele-marketing bölümünün kurulumunda 
kesişmiş ve başarılı sonuçlanmıştı. Müşteri 
hizmetlerinin uçtan uca stratejik yeniden 
yapılanması konusunda danışmanlık, değer-
lendirme merkezi ve eğitim hizmetleri konu-
larında da UNIQ ve Alp Kohen ile birlikte 
çalışma kararı alındı. UNIQ CEO’su Alp 
Kohen, sürecin başlangıcını şöyle anlatıyor; 
“Önce inceledik, organizasyon şemasına 
baktık, tüm takım liderlerini değerlendirme 
merkezine (Assessment Center) aldık ve 
değişimin neresinde yer alabileceklerini, 
sahip oldukları yetkinlikleri analiz ettik. 
Pronet yönetiminde değişim arzusu ve 
heyecanı, çalışanların ise gelişime ihtiyaç 
duyduğu noktalar vardı. Tüm bunlar ışığında 
süreç dizaynı yaptık, stratejiyi belirledik ve 
kuruma özgü eğitimler tasarladık.’’
 

Fark yaratan akademiler,
potansiyeli keşfedilen çalışanlar
Pronet’in çağrı merkezinde organizasyon; 
müdür, birim yöneticisi, takım lideri ve müş-
teri temsilcisi olarak yapılanıyor. Her takım 
lideri 15 müşteri temsilcisi yönetiyor. 2013 
yılında başlayan süreçte öncelikle takım 
liderleri değerlendirme sürecine alındı, 
yetkinlikleri UNIQ’in uzman danışmanları 
tarafından ölçümlendi. Ardından yaklaşık 1 
yıl süren Yönetici Gelişim Akademisi 
eğitimleri ile gelişim süreci devam etti. Bu 
sürecin sonunda takım liderleri arasından 
yeni birim yöneticileri terfi etti. Aynı süreç 
müşteri temsilcisi kademesinde de gerçek-
leştirilerek, onların arasından da yeni takım 
liderleri çıkartıldı ve Yönetici Gelişim Aka-
demisine katıldılar. Böylelikle Pronet, UNIQ 
ile birlikte sadece mevcut yöneticilerine 
değil, potansiyel yönetici adaylarına da 
yatırım yaptı.
 
Çalışanlar direnç göstermedi 
aksine değişimden heyecan 
duydu
Peki bu süreçte çalışanlar herhangi bir 
direnç göstermedi mi? UNIQ Genel Müdür 
Yardımcısı Ayşegül Açıkgöz, çalışanları 
sürece ortak ederek adım adım ilerledikleri-
ni söylüyor; “Her departman ile 3-4 kez 
müşteri algısını değiştirmek üzere “Fark 
Yarat ve Değer Kat’’ isimli seminerler 
düzenledik. Hikayelerle, örnek olaylar ile 
önce kendi hayatlarından başlayan fark 
yaratan ve değer katan değişimi, sonrasın-
da müşterinin memnuniyetini ve onun 
hayatını bu seminerlerimizde konuştuk, 
anlattık. Çalışanlar bu seminerlerden çok 
etkilendi, değişimden heyecan duydu. 
Onlarla birlikte yürümek istediğimizi anladı-
lar ve bu nedenle direnç görmedik.’’
 
Engin Kurtay, çalışan bağlılığını sağlamala-
rının dönüşümün en can alıcı noktası oldu-
ğunun altını çiziyor; “Değişimi sürekli kılmak 
için hem çalışanların düşüncelerini değiştir-
mek hem de doğru insanları doğru yerlere 
koymak gerektiğini düşündük. UNIQ ile 
teknik eğitimler dışında müşteriye yaklaşı-
mın değiştiği, daha fazla deneyime odak-
landığımız bir eğitim dizayn ettik. Burada 
UNIQ’in akademik yaklaşımı kritik başarı 
faktörümüz oldu. “Mutlu Müşteri Akademi-
si’’ ile de müşteriye dokunulan her noktada 

gelişim hedefledik. UNIQ’in fark yarattığı 
noktalardan biri de dönüşümü amaçlayan 
ve uzun soluklu bir takip programını da 
içinde barındıran, ödev ve workshoplar ile 
katılanların eğitimi yaşamasını sağlayan 
programlar tasarlaması. Bu süreç önce 
davranışlara sonra iş sonuçlarına yansıdı.’’
 
Dönüşüm süreci devam ederken üst yöne-
timde de görev değişikliği gerçekleşti. Satış 
Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığına Kartal Tıknaz gelir-
ken, Engin Kurtay Satış Genel Müdür 
Yardımcısı oldu. Değişimin içine gelen 
Tıknaz, ortamı şöyle tarif ediyor; “Temellerin 
atıldığı, belli bir aşamaya geldiği ve çalış-
malardan sonuçların alınmaya başladığı 

noktada görevi devraldım. Ekibin tüm üye-
leri yapılan çalışmaların sürdürülebilir 
olması gerektiğine inanıyor. Ben de öyle. 
Pronet, satışları ile büyüyen, müşterileri 
mutlu oldukça mutlu olan bir şirket. Verdiği-
miz hizmet ile özdeşleşen bir müşteri dene-
yimi yaratabilmek için çalışıyoruz.’’

Peki nasıl sonuçlar elde edildi?
Öncelikle Alarm Merkezi tarafında diğer 
birimlere göre yüksek olan turnover’da 
önemli bir iyileşme sağlandı. Çalışan aidiye-
tinin artması ve müşteri odaklı yaklaşımın 
benimsenmesi rakamlara da yansıdı. Her 
çeyrekte müşteri memnuniyeti araştırması 
yaptıran Pronet, son araştırmada müşteri 
memnuniyetinin arttığını, şikayetlerin 3’te 1 
oranında düştüğünü ve iptal oranındaki 
farklılaşmayı gördü.
 

Başarının sırrı neydi?
Alp Kohen her alanda aynı anda dönüşme-
ye çalışan şirketlerde yaşanabilen sıkıntıla-
rın Pronet’te yaşanmamasının nedeninin 
tüm kurumun değişime inanması olduğunu 
söylüyor.
 
Engin Kurtay da başarılı olma nedenlerini 
“Doğru danışman seçimi ve nihai hedefi 
belirleyerek işe başlamamız da başarıyı 
getirdi. Ayrıca özellikle gelişim ve yetkinlik-
lerin müşteri deneyimleri ile harmanlandığı 
programlar daha başarılı oluyor. Sanırım biz 
bunu bir araya getirerek başardık’’ diye 
özetliyor.

 
Değişim bitti mi?
UNIQ CEO’su Alp Kohen katma değer 
devam ettiği sürece gelişimin, değişimin 
devam edeceğini vurguluyor; “Çalışmayı 
planladık, uyguladık sonuçlarını da gördük. 
Dönüşüm önemli oranda tamamlandı. Şu 
an kontrol sürecindeyiz. Danışmanlıkta 
şirketler belli yetkinlikleri kazandıktan sonra 
devir esastır. Eğitim ise sürekli devam 
etmesi gereken bir süreç. Pronet’te çalış-
maların hayata geçmesi için herkesin gös-
terdiği çaba ve yaptığımız işin sonucunu 
görmek benim açımdan da çalışmayı daha 
keyifli kılıyor.’’
 
Süreci yönetmeye devam eden Satış Son-
rası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Kartal Tıknaz da %90 oranında 
memnuniyet sağlayan ve hizmet algısının 
çok yüksek olduğu Teknik Servis tarafına 
da yenilikler katmanın bundan sonraki 
hedefleri arasında olduğunu ekliyor.

Engin Kurtay

Pronet Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Engin Kurtay; 
“UNIQ’in akademik yaklaşımı 
kritik başarı faktörümüz oldu. İlk 
olarak “Mutlu Müşteri 
Akademisi’’ çalışması yaptık. 
UNIQ’in fark yarattığı 
noktalardan biri de değişimi 
amaçlayan ve uzun soluklu bir 
takip programını da içinde 
barındıran, ödev ve workshoplar 
ile katılanların eğitimi iş 
hayatlarında yaşamasını sağlayan 
programlar tasarlaması. Bu süreç 
önce davranışlara, sonra iş 
sonuçlarına yansıdı.’’



Pronet’te ihtiyaç neydi?
Türkiye’de elektronik güvenlik sektörünün 
öncü firmaları arasında bulunan Pronet, 
kurulduğu günden bu yana hızlı bir büyüme 
trendi yakaladı ve başarı hikayesi yazdı. 
2006-2012 yılları arasında yılda ortalama 
%35-40’lık abone artışı sağladı. 2012 yılın-
daki ortaklık değişimi ile her alan masaya 
yatırıldı, alt yapı ve insan kaynağının hızlı 
büyümeye yetişmekte zorlandığı ve bir 
değişime ihtiyaç olduğu tespit edildi. Böy-
lelikle dönüşüm süreci başladı. Sürecin iş 
bazında çok çeşitli hedefleri olmasının 
yanında nihai hedef, geçmişte olduğu gibi 
“mutlu ve taraftar müşteri’’ hikayeleri yarat-
mak  ve bunları artırmaktı.
 
Esas olarak bir hizmet şirketi olan Pronet’te 
müşteriye dokunulan her alanda değişime 
başladıklarını belirten Pronet Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Engin Kurtay süreci şöyle 
anlatıyor;
“Üç ana başlık belirledik: Süreçler, Alt Yapı 
ve İnsan Kaynakları. Bu üç alanda yapılma-
sı gerekenler analiz edildi ve önceliklendir-
me yapılarak her departmana yayıldı. İlk 
olarak süreçler, ardından alt yapı gözden 

geçirildi. Çalışanların müşteri ile konuşur-
ken kullandıkları ara yüzler, programlar, 
müşteri bilgilerine ulaşılması, raporlama 
sistemleri ve müşteriye yansıyan tüm 
süreçleri yenilendi. Son olarak da çalışanla-
rın gelişimi konusu ele alındı.’’

Neden UNIQ?
UNIQ ile Pronet’in yolları geçmişte kurumun 
Tele-marketing bölümünün kurulumunda 
kesişmiş ve başarılı sonuçlanmıştı. Müşteri 
hizmetlerinin uçtan uca stratejik yeniden 
yapılanması konusunda danışmanlık, değer-
lendirme merkezi ve eğitim hizmetleri konu-
larında da UNIQ ve Alp Kohen ile birlikte 
çalışma kararı alındı. UNIQ CEO’su Alp 
Kohen, sürecin başlangıcını şöyle anlatıyor; 
“Önce inceledik, organizasyon şemasına 
baktık, tüm takım liderlerini değerlendirme 
merkezine (Assessment Center) aldık ve 
değişimin neresinde yer alabileceklerini, 
sahip oldukları yetkinlikleri analiz ettik. 
Pronet yönetiminde değişim arzusu ve 
heyecanı, çalışanların ise gelişime ihtiyaç 
duyduğu noktalar vardı. Tüm bunlar ışığında 
süreç dizaynı yaptık, stratejiyi belirledik ve 
kuruma özgü eğitimler tasarladık.’’
 

Fark yaratan akademiler,
potansiyeli keşfedilen çalışanlar
Pronet’in çağrı merkezinde organizasyon; 
müdür, birim yöneticisi, takım lideri ve müş-
teri temsilcisi olarak yapılanıyor. Her takım 
lideri 15 müşteri temsilcisi yönetiyor. 2013 
yılında başlayan süreçte öncelikle takım 
liderleri değerlendirme sürecine alındı, 
yetkinlikleri UNIQ’in uzman danışmanları 
tarafından ölçümlendi. Ardından yaklaşık 1 
yıl süren Yönetici Gelişim Akademisi 
eğitimleri ile gelişim süreci devam etti. Bu 
sürecin sonunda takım liderleri arasından 
yeni birim yöneticileri terfi etti. Aynı süreç 
müşteri temsilcisi kademesinde de gerçek-
leştirilerek, onların arasından da yeni takım 
liderleri çıkartıldı ve Yönetici Gelişim Aka-
demisine katıldılar. Böylelikle Pronet, UNIQ 
ile birlikte sadece mevcut yöneticilerine 
değil, potansiyel yönetici adaylarına da 
yatırım yaptı.
 
Çalışanlar direnç göstermedi 
aksine değişimden heyecan 
duydu
Peki bu süreçte çalışanlar herhangi bir 
direnç göstermedi mi? UNIQ Genel Müdür 
Yardımcısı Ayşegül Açıkgöz, çalışanları 
sürece ortak ederek adım adım ilerledikleri-
ni söylüyor; “Her departman ile 3-4 kez 
müşteri algısını değiştirmek üzere “Fark 
Yarat ve Değer Kat’’ isimli seminerler 
düzenledik. Hikayelerle, örnek olaylar ile 
önce kendi hayatlarından başlayan fark 
yaratan ve değer katan değişimi, sonrasın-
da müşterinin memnuniyetini ve onun 
hayatını bu seminerlerimizde konuştuk, 
anlattık. Çalışanlar bu seminerlerden çok 
etkilendi, değişimden heyecan duydu. 
Onlarla birlikte yürümek istediğimizi anladı-
lar ve bu nedenle direnç görmedik.’’
 
Engin Kurtay, çalışan bağlılığını sağlamala-
rının dönüşümün en can alıcı noktası oldu-
ğunun altını çiziyor; “Değişimi sürekli kılmak 
için hem çalışanların düşüncelerini değiştir-
mek hem de doğru insanları doğru yerlere 
koymak gerektiğini düşündük. UNIQ ile 
teknik eğitimler dışında müşteriye yaklaşı-
mın değiştiği, daha fazla deneyime odak-
landığımız bir eğitim dizayn ettik. Burada 
UNIQ’in akademik yaklaşımı kritik başarı 
faktörümüz oldu. “Mutlu Müşteri Akademi-
si’’ ile de müşteriye dokunulan her noktada 

gelişim hedefledik. UNIQ’in fark yarattığı 
noktalardan biri de dönüşümü amaçlayan 
ve uzun soluklu bir takip programını da 
içinde barındıran, ödev ve workshoplar ile 
katılanların eğitimi yaşamasını sağlayan 
programlar tasarlaması. Bu süreç önce 
davranışlara sonra iş sonuçlarına yansıdı.’’
 
Dönüşüm süreci devam ederken üst yöne-
timde de görev değişikliği gerçekleşti. Satış 
Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığına Kartal Tıknaz gelir-
ken, Engin Kurtay Satış Genel Müdür 
Yardımcısı oldu. Değişimin içine gelen 
Tıknaz, ortamı şöyle tarif ediyor; “Temellerin 
atıldığı, belli bir aşamaya geldiği ve çalış-
malardan sonuçların alınmaya başladığı 

noktada görevi devraldım. Ekibin tüm üye-
leri yapılan çalışmaların sürdürülebilir 
olması gerektiğine inanıyor. Ben de öyle. 
Pronet, satışları ile büyüyen, müşterileri 
mutlu oldukça mutlu olan bir şirket. Verdiği-
miz hizmet ile özdeşleşen bir müşteri dene-
yimi yaratabilmek için çalışıyoruz.’’

Peki nasıl sonuçlar elde edildi?
Öncelikle Alarm Merkezi tarafında diğer 
birimlere göre yüksek olan turnover’da 
önemli bir iyileşme sağlandı. Çalışan aidiye-
tinin artması ve müşteri odaklı yaklaşımın 
benimsenmesi rakamlara da yansıdı. Her 
çeyrekte müşteri memnuniyeti araştırması 
yaptıran Pronet, son araştırmada müşteri 
memnuniyetinin arttığını, şikayetlerin 3’te 1 
oranında düştüğünü ve iptal oranındaki 
farklılaşmayı gördü.
 

Başarının sırrı neydi?
Alp Kohen her alanda aynı anda dönüşme-
ye çalışan şirketlerde yaşanabilen sıkıntıla-
rın Pronet’te yaşanmamasının nedeninin 
tüm kurumun değişime inanması olduğunu 
söylüyor.
 
Engin Kurtay da başarılı olma nedenlerini 
“Doğru danışman seçimi ve nihai hedefi 
belirleyerek işe başlamamız da başarıyı 
getirdi. Ayrıca özellikle gelişim ve yetkinlik-
lerin müşteri deneyimleri ile harmanlandığı 
programlar daha başarılı oluyor. Sanırım biz 
bunu bir araya getirerek başardık’’ diye 
özetliyor.

 
Değişim bitti mi?
UNIQ CEO’su Alp Kohen katma değer 
devam ettiği sürece gelişimin, değişimin 
devam edeceğini vurguluyor; “Çalışmayı 
planladık, uyguladık sonuçlarını da gördük. 
Dönüşüm önemli oranda tamamlandı. Şu 
an kontrol sürecindeyiz. Danışmanlıkta 
şirketler belli yetkinlikleri kazandıktan sonra 
devir esastır. Eğitim ise sürekli devam 
etmesi gereken bir süreç. Pronet’te çalış-
maların hayata geçmesi için herkesin gös-
terdiği çaba ve yaptığımız işin sonucunu 
görmek benim açımdan da çalışmayı daha 
keyifli kılıyor.’’
 
Süreci yönetmeye devam eden Satış Son-
rası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Kartal Tıknaz da %90 oranında 
memnuniyet sağlayan ve hizmet algısının 
çok yüksek olduğu Teknik Servis tarafına 
da yenilikler katmanın bundan sonraki 
hedefleri arasında olduğunu ekliyor.

Kartal Tıknaz

Alp Kohen

Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Kartal Tıknaz; 
“Ekibin tüm üyeleri yapılan 
çalışmaların sürdürülebilir olması 
gerektiğine inanıyor. Ben de 
öyle. Pronet, satışları ile 
büyüyen, müşterileri mutlu 
oldukça mutlu olan bir şirket. 
Verdiğimiz hizmet ile özdeşleşen 
bir müşteri deneyimi 
yaratabilmek için çalışıyoruz.’’


