
UNIQ Yönetici Gelişim Akademisi,
Takım Liderinin hem iş, hem özel hayatında

değişim yarattı.

TURKASSET,

UNIQ Eğitim ve Danışmanlık, Varlık 
Yönetim sektörünün öncü şirketlerinden 
TURKASSET’te çalışan Takım 
Liderlerine Yönetici Gelişim Akademisi 
eğitimleri verdi. Akademi mezunlarının 
hem iş, hem de özel hayatlarında çok 
önemli bir değişim gerçekleşti.

Varlık Yönetim sektörünün öncü şirketlerin-
den TURKASSET, sektöründeki ve iş hac-
mindeki gelişmeyle hızlı bir büyüme döne-
mine girdi. Bu hızlı büyüme içerisinde 
Takım Liderlerine Yönetici Gelişim Akade-
misi ile eğitim desteği verildi.  
 
TURKASSET İnsan Kaynakları ve İletişim 
Direktörü Zeynep Bilgiç kurumdaki hızlı 
büyümeye paralel olarak çağrı merkezinde 
doğan ihtiyacı şöyle anlatıyor; “2009’da 
sadece 1 takım varken, çok hızlı bir 
büyüme ile 18 takıma ulaştık. Bugün geriye 
dönüp baktığımda o dönemde henüz tam 
olarak hazır olmayan arkadaşlarımızı Takım 
Lideri yaptığımızı görüyorum. Ara geçişte 
bir eğitim desteği versek de çok ciddi bir 
fark yaratmadığını düşündüğümüz için 
daha kapsamlı bir eğitime ihtiyaç duyuyor-
duk. Bu noktada yolumuz UNIQ ve Yöneti-
ci Gelişim Akademisi ile kesişti.’’
 
UNIQ ve TURKASSET’in bir araya gelmesi 
ile birlikte iki ekibin yaptığı toplantılar, iş 
başı gözlemler ve çalışanlarla birebir 

başarı öyküleri

görüşmeler sonucunda eğitim içeriği ve 
metodolojisi belirlendi. TURKASSET’te 
Takım Liderlerine özel olarak geliştirilen, 5 
adımdan oluşan ve yaklaşık 8 ay süren 
Yönetici Gelişim Akademisi programı 
uygulandı.  
 
18 Takım Liderinin katıldığı Yönetici Geli-
şim Akademisi programında UNIQ Danış-
manları tarafından önce eğitim ihtiyaçları 
analizi yapıldı, ardından Akademinin adım-
ları, eğitim içerikleri, ödevler ve takip adım-
larının nasıl yapılacağı oluşturuldu.

UNIQ Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdür 
Yardımcısı Ayşegül Açıkgöz, en önemli 
aşamanın Akademi programının kurumun 
ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak tasar-
lanması olduğunu söylüyor; “18 kişilik bu 
ekip yetkinlikleri açısından oldukça karma 
bir gruptu.  Temel liderlik ve koçluk  davra-
nışları, rakamlarla iş yönetimi, ekibi motive 
eden ve hedefe koşturan yaratıcı uygula-
malar ile aksiyon alma konusunda gelişme-
leri gerekiyordu.’’

Ödev ve Takip Programları ile 
Ölçümlenme Yapıldı
Program kapsamında Takım Liderlerine 
liderlik, koçluk, geribildirim, ekibini motive 
etme, performansını artırma gibi konularda 
eğitimler verilirken, öğrendikleri bilgileri 
mevcut işlerinde uygulamaları takip adımları 
ile sağlandı. Akademinin tüm adımlarında 
eğitimlerin ve katılımcıların başarısı ölçüm-
lendi ve üst yönetime projenin sonuçları 
sunuldu.
 
Başarının Nedeni Gönüllülük ve 
Sahiplenme
UNIQ Danışmanı Selmin Gök Has progra-
mın başarılı olmasının önemli nedenlerinden 
birisinin de  katılımcıların gönüllülüğü oldu-
ğunu söylüyor; “Programın başarılı olması-
nın en önemli sebeplerinden bir tanesi de 
eğitime katılan Takım Liderlerinin enerjileri 
ve pozitif bakış açılarıydı. Akademiye gönül-
lülük ve sahiplenme vardı. Gerek özel gerek-
se iş hayatları ile ilgili sorulara, danışmanlık 
almak istedikleri alanlara, yaptıkları uygula-
malara anında geri bildirim almaları çok 

etkili oldu. İki taraflı iletişimin çok iyi akması, 
interaktivitenin hem sınıf içinde hem sınıf 
dışında çok etkili olmasını sağladı. Proje; 
derste öğretilenlerin pratiğe dökülerek, 
hayata entegre edilerek, onların geri dönüş-
lerini alarak ilerlediği için 8 ay sürdü. Ödevler 
vererek ödevlerin geri dönüşünü alarak, 
sunumlar hazırlatarak yol aldık.’’
 
TURKASSET Bireysel Krediler Grup 
Müdürü Yıldız Yüksel ise başarıda iki 
önemli konunun altını çiziyor: eğitmen ve 
üst yönetim. “Çağrı merkezlerinde yöneti-
len işler özellikle duygusal bağlar isteyen 
işler oldukları için eğitmenin etkisi büyük. 
Eğitim sonrasında ‘Hayatımda aldığım en 
iyi yöneticilik eğitimi, gördüğüm en iyi 
Danışman’ gibi dönüşler aldık. Daha önce 
de benzer içerikte eğitim aldıkları için kıyas-

lama şansları oldu. Bunun yanı sıra UNIQ ile 
en başta çok iyi bir takım çalışması yaparak 
akademinin içeriğini doğru belirledik. Üst 
yönetiminin beklentilerine ve iş sonuçlarına 
paralel ilerledik ve tutarlı olduk.’’
 
Akademinin Ardından Büyük 
Bir Gelişim Gözlendi
TURKASSET çalışanlarının performansını 
skor kart sistemi ile ölçüyor. Bu skor kart’ta 
tahsilat, çağrı kalitesi, şikayete dönüşen 
çağrılar gibi teknik performans kriterleri var. 
Bu teknik veriler kişilerin yetenekleri ile 
birleştirilerek performans ölçülüyor.
 
TURKASSET İnsan Kaynakları ve İletişim 
Direktörü Zeynep Bilgiç “İyi bir soft skill 
eğitim, iyi bir tahsilat ve iyi sonuçlar getiri-
yor’’ diyor.

Tüm bu sistemin başarılı yürümesini sağla-
yacak Takım Liderlerinin yönetim becerileri-
ni destekleyen Yönetici Gelişim Akademisi, 
18 takım liderinde de çok önemli bir değişim 
yarattı. Yıldız Yüksel bu değişime dair göz-
lemlerini şöyle anlatıyor; “En önemli kriter 
sorgulamaktı. Bir işi körü körüne yapmaktan 
ziyade bunun dışına çıkıp, ‘Bunu daha farklı 
nasıl yapılabilirim’ diye sorgulamaya başla-
dılar. Ekip içi çalışmanın yanında bir de reka-
bet başladı. Herkes aynı seviyede lider fakat 
ben daha iyi olmak istiyorum ve bunu daha 
iyi nasıl yapabilirim duygusu her iki tarafı da 
etkiledi. Özgüvenleri yükseldi.’’
 
Zeynep Bilgiç ekliyor; “Öğrendiklerini 
gerçekten uygulamak istediler. Bugün gör-
düğümüz şey; herkesin gün içinde bir planı 
var. Fakat artık kendilerini farklılaştırmala-
rıyla birlikte, daha da yüksek performansla 
bunları yapıyorlar. Geri bildirim verme 
üslupları değişti. Özel hayatlarına da etkisi 
oldu. Kısa sürede daha da olgunlaştılar. 
Hiyerarşinin bir ünvan olmadığını aslında 
bilgi olduğunu görebildiler. Bilgiyle ilerleme-
nin yapay olmayan gerçek bir özgüven 
getirdiğini anladılar.’’
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Zeynep Bilgiç

TURKASSET İnsan Kaynakları ve 
İletişim Direktörü Zeynep Bilgiç;

“Bugün gördüğümüz şey; 
herkesin gün içinde bir planı 
var... Geri bildirim verme 
üslupları değişti. Özel hayatlarına 
da etkisi oldu. Kısa sürede daha 
da olgunlaştılar. Hiyerarşinin bir 
ünvan olmadığını aslında bilgi 
olduğunu görebildiler. Bilgiyle 
ilerlemenin yapay olmayan 
gerçek bir özgüven getirdiğini 
anladılar.’’

UNIQ Eğitim ve Danışmanlık Genel 
Müdür Yardımcısı Ayşegül Açıkgöz;
“En önemli aşama Akademi 
programının kurumun ihtiyaç ve 
taleplerine uygun olarak 
tasarlanmasıydı.”

Ayşegül Açıkgöz
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18 takım liderinde de çok önemli bir değişim 
yarattı. Yıldız Yüksel bu değişime dair göz-
lemlerini şöyle anlatıyor; “En önemli kriter 
sorgulamaktı. Bir işi körü körüne yapmaktan 
ziyade bunun dışına çıkıp, ‘Bunu daha farklı 
nasıl yapılabilirim’ diye sorgulamaya başla-
dılar. Ekip içi çalışmanın yanında bir de reka-
bet başladı. Herkes aynı seviyede lider fakat 
ben daha iyi olmak istiyorum ve bunu daha 
iyi nasıl yapabilirim duygusu her iki tarafı da 
etkiledi. Özgüvenleri yükseldi.’’
 
Zeynep Bilgiç ekliyor; “Öğrendiklerini 
gerçekten uygulamak istediler. Bugün gör-
düğümüz şey; herkesin gün içinde bir planı 
var. Fakat artık kendilerini farklılaştırmala-
rıyla birlikte, daha da yüksek performansla 
bunları yapıyorlar. Geri bildirim verme 
üslupları değişti. Özel hayatlarına da etkisi 
oldu. Kısa sürede daha da olgunlaştılar. 
Hiyerarşinin bir ünvan olmadığını aslında 
bilgi olduğunu görebildiler. Bilgiyle ilerleme-
nin yapay olmayan gerçek bir özgüven 
getirdiğini anladılar.’’

Yıldız Yüksel

UNIQ Danışmanı Selmin Gök Has; 

“İki taraflı iletişimin çok iyi 
akması, interaktivitenin hem sınıf 
içinde hem sınıf dışında çok etkili 
olmasını sağladı.”


