
2012 yılından beri Türkiye’de hizmet veren Odeabank, UNIQ ile 8 ay süren 
"Yönetici Gelişim Akademisi" programına dahil oldu. Bu program ile hedef 
yeni takım liderlerinin temel yöneticilik ve liderlik becerilerini öğrenmeleri; 
orta düzey yöneticilerin ise bilgilerini tazeleme ve çalışanlarının yönetim 
becerilerini değerlendirme imkanı elde etmeleriydi. Akademiye ‘Biz’ kültü-
rünü oluşturmak için çalışanların, kurumu ve uygulamalarını nasıl gördükle-
rinin ortaya konduğu bir workshopla başlandı.  Ardından Etkin Çağrı Merke-
zi Yönetimi eğitimi, liderlik, koçluk becerileri ile ekiplerini başarıya götürme 
yöntemlerini içeren çeşitli eğitimlerle devam edildi.
 

Odeabank İletişim Merkezi Grup Müdürü Akın Adıyaman programın içeriği 
ile ilgili şu bilgileri aktarıyor: ‘’Akademide eğitimleri, yöneticiliğe yeni aday 
olmuş ve sahada yöneticiliği öğrenmeye başlamış takım liderlerimiz,  iş ve 
insan yönetimi konusunda uzmanlığı olan orta düzey yöneticilerimiz olmak 
üzere 2 grupta aldık.’’  Eğitim sürecinde kitaplar okundu, çeşitli alıştırmalar 
yapıldı, öğrenme çok kez sınıf dışına taşındı ve hayata geçirilenler sınıf 
içinde paylaşıldı.  
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İSTEK VE ENERJİMİZE
AKADEMİK BİLGİLER
EKLEME FIRSATI YAKALAMIŞ OLDUK.”

“YENİ VE GENÇ BİR EKİP OLARAK

Akın Adıyaman, Odeabank İletişim Merkezi Grup Müdürü



KATMA DEĞER
Akın Adıyaman Yönetici Gelişim Akademisini şöyle değerlendiriyor: 

‘’Bu program ile yeni takım liderleri temel yöneticilik ve liderlik becerilerini 

öğrenme, orta düzey yöneticiler ise bilgilerini tazeleme ve birlikte çalıştığı 

yöneticilerin yetkinliklerini daha detaylı görme fırsatı yakaladı. Çağrı Merke-

zi matematiğinin anlatıldığı eğitim ortak bakış açısına sahip olan tüm 

çalışanların ortak bilgi seviyesine gelmesine katkısı oldu. Yeni ve genç bir 

ekip olarak istek ve enerjimize akademik bilgiler ekleme fırsatı yakalamış 

olduk.’’

Eğitimin kişisel gelişiminiz ve yaptığınız iş açısında en büyük katkısı ne
oldu?
Kişisel gelişimde farkındalığımı arttırdı. İş hayatında proaktif düşünce etkisi-
ni artırdı.
Gonca Güleç

Kesinlikle çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bulunduğumuz 
ortamı yorumlama, davranış modelimizi belirleme ,uygun davranışı bulma 
ve uygulama konularında gelişimime katkı sağladı. Doğru geri bildirim 
verme ve nokta atışı yapma konusunda katkısı oldu.
Merve Meral

Eğitim çok faydalı, güven geliştiriyor, farkındalık artıyor, nerede olduğunu 
görebiliyorsun. Sistematik ve verilere sayısal olarak yaklaşımda katkısı 
büyük.
Ece Hoş

Ekibimde çalışan kişilerin performansını çok daha doğru bir şekilde ölçebi-
leceğim.

Zeynep Güdek

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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“Eğitimin; ortak bakış açısına sahip olan 
tüm çalışanların, ortak bilgi seviyesine 
gelmesine katkısı oldu.”


