
2012 yılında Çağrı Merkezi çalışanlarının 
satış becerilerini ve hizmet odaklarını 
geliştirmek amacıyla Vodafone Red 
Academy ve UNIQ Eğitim ve Danışmanlık 
işbirliği ile geliştirilen “Zirveye Doğru Satış” 
eğitimleri işe yeni başlayan her müşteri 
temsilcisinin oryantasyonunun en önemli 
parçasını oluşturuyor.

Vodafone Red Academy, Vodafone çalışan 
ve yöneticileri için Vodafone’un stratejileri-
ne paralel olarak kurumun gelişimini hedef-
leyen bir yapı. İç eğitmenler ve stratejik 
gelişim ortaklarıyla işbirliği yapılarak Voda-
fone çalışanlarının uzmanlık ve yetkinlik 
gelişimine odaklanan bu yapı, en uygun ve 
modern eğitim yöntemleri ile hizmet vere-
rek kurumsal üniversite olma yolunda hızla 
ilerlemektedir.
 
Vodafone Red Academy Kıdemli Müdürü 
Gezin Cankat, yaklaşık 11 bin kişilik bir 
ekosisteme eğitim ve gelişim konusunda 
destek verdiklerini ifade ediyor; ‘’Birlikte 
çalıştığımız bölümlerin hedeflerini, strateji-
lerini çok iyi biliyor olmak bizim en önemli 
önceliğimizdir. Özellikle şirket nereye koşu-
yor, şirketimizin ana stratejisi nedir bunu 
bilerek hareket etmekteyiz. Bu hedefe 
giden tüm çalışanlarımızı da hem mesleki 
anlamda hem de gerekli yetkinliklerin geliş-
tirilmesinde donanımlı kılmaya çalışıyoruz. 
İşimizi en iyi şekilde gerçekleştirebilmemiz 
için almamız gereken mesleki eğitimleri ve 
davranış değişikliğini tetikleyen gelişim 
programlarını hayata geçirmekteyiz.’’

başarı öyküleri

İhtiyaç nasıl tespit edildi?
2012 yılında Vodafone, şirket stratejileri ve 
öncelikleri doğrultusunda çağrı merkezinin 
önemli bir satış kanalı olması nedeniyle 
çağrı merkezi çalışanlarının satış konusun-
daki yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik 
bir ihtiyaç tespit etti. Bu ihtiyacı karşılamak 
üzere UNIQ Eğitim ve Danışmanlık, Red 
Academy ile birlikte Müşteri Hizmetleri Aka-
demisi altında “Zirveye Doğru Satış” 
eğitimlerini hayata geçirdi. 2012 yılında 
başlayan bu eğitim program sürekli hale 
geldi. Bugüne kadar yaklaşık 350 kişinin 
katıldığı eğitim programı halen devam 
etmektedir. Vodafone çağrı merkezine giren 
her müşteri temsilcisi bu eğitimlere katıl-
maktadır.
 
Eğitimden önce iyi bir ihtiyaç 
analizi çalışması şart!
Eğitim programını oluşturmadan önce yapı-
lan saha çalışmasının çok önemli olduğunu 
vurgulayan UNIQ Eğitim ve Danışmanlık 
Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Açıkgöz; 
programın kurgulanışı hakkında şunları söy-
lüyor; ‘’UNIQ ve Vodafone uzun yıllardır iş 
ortaklığı yapmaktalar. UNIQ’e satış odaklı 

strateji doğrultusunda çağrı merkezindeki 
ihtiyaç iletildiğinde öncelikle iyi bir saha 
çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 gün 
boyunca ön analiz çalışması yaparak, tüm 
ekiplerin ihtiyaçlarını tek tek ele aldık. Her 
birinin sattığı ürünler ve hizmet verdiği müş-
teriler farklı olduğundan, satış yapılan ürün-
leri, müşterileri iyi tanıdık. Ekibin gelişim 
alanlarını ve güçlü oldukları noktaları belirle-
dik. Eğitim öncesinde kalite departmanıyla 
birlikte çalıştık. Her kademedeki çalışanlar-
la bireysel görüşmeler yaptık, süpervizör-
lerle vakit geçirdik. İyi bir analiz sonucunda 
da eğitim her bir bölüme özel olarak tasar-
landı.’’
 
Zirveye Doğru Satış eğitimleri öncelikle 
süpervizörler ile başlatıldı. 4 sınıfa ayrılan 
yaklaşık 60 süpervizör önce satış eğitimi, 
ardından satış koçluğu eğitimi aldı. Bunun 
en önemli nedeni müşteri temsilcilerine 

daha iyi geri bildirim verebilmelerini ve 
koçluk yapabilmelerini sağlamaktı. Bu da, 
eğitim sürecinin başarılı olmasında kilit nok-
talardan biri oldu.

Başarının sırrı eğitimlerin iç 
iletişimini iyi yapmaktan geçiyor
Gezin Cankat, Red Academy olarak eğitim-
lerin iç iletişimini yapmalarının da önemli bir 
başarı kriteri olduğunu vurguluyor; ‘’Red 
Academy olarak hangi fonksiyona eğitim 
yaparsak yapalım bir iletişim planı olan, 
farklı öğrenme tekniklerini uyguladığımız ve 
zamana yayılan modüler gelişim program-
ları tasarlıyoruz. Akademilerin en büyük 
farkı sürekliliğin olması, zamana yayılması 
ve ölmemesi. Ve en önemlisi sonuçlarının 
üst yönetimin de olduğu platformlarda pay-
laşılıyor olması, yani sonuçlarının stratejiye 

etki etmesidir. Akademi sadece eğitimden 
oluşmuyor. Öncesinde bir iletişim planının 
yapılması çok önemli bir aşamadır. Neyi 
neden yaptığımızı hedef kitleye anlatmak 
çok kritik bir konu. İç iletişim planının görsel 
materyaller, posterle desteklenmesi progra-
mın bilinirliğini de artırıyor.”
 
“Satışta kültür değişimini yaratmak bizim 
projedeki temel hedeflerimizden bir tanesiy-
di’’ diyor Ayşegül Açıkgöz; ‘’Çalışanların 
satışa daha fazla sahip çıkması, satıştaki 
istekliliğin ve heyecanın artması bu eğitim 
programındaki temel hedeflerdi. Bunu başa-
rabildikten sonra, satış tekniklerini aktarmak 
gayet kolay. Akademi şeklinde olması aslında 
birkaç şeye hizmet etti. Öncelikle bu bakış 
açısı değişikliğine yani artık daha satış odaklı 
bir bakış açısı, daha istekli bir yaklaşım sergi-
lemelerini sağladı. İkincisi, bir takip çalışması-
nın olması. Yani bir ay sonra atölye çalışmaları 
yaparak aynı çalışanlarla danışmanların tekrar 
bir araya gelmesi.’’
 
Neden UNIQ?
Vodafone Red Academy Kıdemli Müdürü 
Gezin Cankat bu noktada UNIQ ile iş ortak-
lıklarının projenin başarısında önemli bir 
etkisi olduğunu vurguluyor; ‘’UNIQ dediği-

nizde sektörde konusuna çok hakim olan 
danışmanlar aklınıza geliyor. Dolayısıyla hiç 
tereddüt etmeden özellikle Vodafone Red 
Academy’i çağrı merkezi süreçleri ve 
eğitimlerle ilgili de yönlendirecek olan 
UNIQ’i seçtik. Çünkü bizim beklentimiz 
sadece sınıf içi eğitimleri düzenlemek değil, 
aslında öncesinde  bizi yönlendirmeleri 
sonrasında da birtakım takip süreçleriyle 
öğrenilenlerin işe nasıl yansıdığı konusunda 
geri bildirim vermeleriydi. UNIQ ile bunu 
çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 
Eğitimden önce eğitim verilecek konu ya da 
ürünü deneyimleme, gelişim alanlarını 
görme ve eğitimi bunun üzerine inşa etme-
leri yönünde bir yaklaşımları bulunuyor. 
Sanıyorum UNIQ ile yaptığımız eğitimlerin 
başarı sırrı da burada yatıyor.’’
 
Vodafone Red Academy eğitim programla-
rının güncelliğini sağlayabilmek amacıyla 
eğitim memnuniyetini ve davranışa etkisini 
ölçüyor. Bu eğitimlere katılan müşteri tem-
silcilerinden de geri bildirim alındı. Eğitime 
katılan müşteri temsilcileri son derece yapı-
landırılmış ve amaca yönelik bir eğitim 
aldıklarını, pratik şansı buldukları için de 
çok çabuk davranışa dönüştürdüklerini 
belirttiler.

“Zirveye Doğru Satış” eğitimleri ile
 çağrı merkezinde fark yaratıyor.

Vodafone Red Academy,
UNIQ Eğitim ve Danışmanlık ile birlikte gerçekleştirdiği 
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Vodafone Red Academy Kıdemli 
Müdürü Gezin Cankat;
“Anlatılanların jenerik 
içeriklerden ibaret olmaması, 
danışmanların iş süreçlerine ve 
alt yapıya hakimiyeti, sınıfta 
katılımcılardan alınan geri 
bildirimlerin sınıfta kalmaması, 
bunların danışmanlar aracılığı ile 
Red Academy ve ilgili yöneticiler 
ile paylaşılıyor olması ve 
sonrasında takip edilip iş 
süreçlerine yansımasının 
sağlanması UNIQ’in en önemli 
farklarıdır.’’

UNIQ Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdür 
Yardımcısı Ayşegül Açıkgöz, eğitim sonunda 
verdikleri raporlara eğitimin başarısına ne kadar 
önem verdiklerinin altını çiziyor; ‘’Bizim 
Vodafone’da iyi ele aldığımız noktalardan biri 
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yapılarak, eğitimin sonunda gelişimi ölçümlü-
yor olmamızın  başarımızı sağlayan en önemli 
üç etken olduğunu düşünüyorum.”

Gezin Cankat

Ayşegül Açıkgöz
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ardından satış koçluğu eğitimi aldı. Bunun 
en önemli nedeni müşteri temsilcilerine 

daha iyi geri bildirim verebilmelerini ve 
koçluk yapabilmelerini sağlamaktı. Bu da, 
eğitim sürecinin başarılı olmasında kilit nok-
talardan biri oldu.

Başarının sırrı eğitimlerin iç 
iletişimini iyi yapmaktan geçiyor
Gezin Cankat, Red Academy olarak eğitim-
lerin iç iletişimini yapmalarının da önemli bir 
başarı kriteri olduğunu vurguluyor; ‘’Red 
Academy olarak hangi fonksiyona eğitim 
yaparsak yapalım bir iletişim planı olan, 
farklı öğrenme tekniklerini uyguladığımız ve 
zamana yayılan modüler gelişim program-
ları tasarlıyoruz. Akademilerin en büyük 
farkı sürekliliğin olması, zamana yayılması 
ve ölmemesi. Ve en önemlisi sonuçlarının 
üst yönetimin de olduğu platformlarda pay-
laşılıyor olması, yani sonuçlarının stratejiye 

etki etmesidir. Akademi sadece eğitimden 
oluşmuyor. Öncesinde bir iletişim planının 
yapılması çok önemli bir aşamadır. Neyi 
neden yaptığımızı hedef kitleye anlatmak 
çok kritik bir konu. İç iletişim planının görsel 
materyaller, posterle desteklenmesi progra-
mın bilinirliğini de artırıyor.”
 
“Satışta kültür değişimini yaratmak bizim 
projedeki temel hedeflerimizden bir tanesiy-
di’’ diyor Ayşegül Açıkgöz; ‘’Çalışanların 
satışa daha fazla sahip çıkması, satıştaki 
istekliliğin ve heyecanın artması bu eğitim 
programındaki temel hedeflerdi. Bunu başa-
rabildikten sonra, satış tekniklerini aktarmak 
gayet kolay. Akademi şeklinde olması aslında 
birkaç şeye hizmet etti. Öncelikle bu bakış 
açısı değişikliğine yani artık daha satış odaklı 
bir bakış açısı, daha istekli bir yaklaşım sergi-
lemelerini sağladı. İkincisi, bir takip çalışması-
nın olması. Yani bir ay sonra atölye çalışmaları 
yaparak aynı çalışanlarla danışmanların tekrar 
bir araya gelmesi.’’
 
Neden UNIQ?
Vodafone Red Academy Kıdemli Müdürü 
Gezin Cankat bu noktada UNIQ ile iş ortak-
lıklarının projenin başarısında önemli bir 
etkisi olduğunu vurguluyor; ‘’UNIQ dediği-

nizde sektörde konusuna çok hakim olan 
danışmanlar aklınıza geliyor. Dolayısıyla hiç 
tereddüt etmeden özellikle Vodafone Red 
Academy’i çağrı merkezi süreçleri ve 
eğitimlerle ilgili de yönlendirecek olan 
UNIQ’i seçtik. Çünkü bizim beklentimiz 
sadece sınıf içi eğitimleri düzenlemek değil, 
aslında öncesinde  bizi yönlendirmeleri 
sonrasında da birtakım takip süreçleriyle 
öğrenilenlerin işe nasıl yansıdığı konusunda 
geri bildirim vermeleriydi. UNIQ ile bunu 
çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 
Eğitimden önce eğitim verilecek konu ya da 
ürünü deneyimleme, gelişim alanlarını 
görme ve eğitimi bunun üzerine inşa etme-
leri yönünde bir yaklaşımları bulunuyor. 
Sanıyorum UNIQ ile yaptığımız eğitimlerin 
başarı sırrı da burada yatıyor.’’
 
Vodafone Red Academy eğitim programla-
rının güncelliğini sağlayabilmek amacıyla 
eğitim memnuniyetini ve davranışa etkisini 
ölçüyor. Bu eğitimlere katılan müşteri tem-
silcilerinden de geri bildirim alındı. Eğitime 
katılan müşteri temsilcileri son derece yapı-
landırılmış ve amaca yönelik bir eğitim 
aldıklarını, pratik şansı buldukları için de 
çok çabuk davranışa dönüştürdüklerini 
belirttiler.

Müşteri Hizmetleri Operasyonumuzu 
değişen ve gelişen piyasa koşullarında 
rekabetçi konumu koruması için satış 
aktivitesi önemli bir dönüm noktası 
oldu. Personellerimizin ve 
yöneticilerimizin bakış açısını 
değiştirmek, istekliliği arttırarak, çağrı 
içersinde satış aktivitesini 
içselleştirmelerini sağlamak için çok 
kritik bir noktaydı. UNIQ ile 
başlattığımız sağlam ve sürekli işbirliği, 
aramıza yeni katılan veya uzun süredir 
aramızda olan personellerimize satış 
konusunda ciddi bir destek sağladı. 
Eğitim sonrasında düzenlenen atölye 
çalışması, eğitimin etkinliği arttırdı. 
2012 de başlayan yolculuğumuza, her 
yıl yükselerek devam eden bir ivme ile 
ilerliyoruz.

Hakan Çelik

Bu projenin en önemli
hedefleri neydi? 
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