
PROJE
Volkswagen Doğuş Finans (Vdf), 

marka araçların finansmanını 

yapmaktadır. Tek noktadan ve tek 

ödeme planı ile araç kredisi, sigorta 

ürünleri ve servis hizmetlerini bir 

arada sunmakta.

Kredi Takip ve Müşteri İlişkileri 

Müdürü Turhan Yücel, Vdf’nin UNIQ 

ile olan iş ortaklığını anlatıyor: ‘UNIQ 

ile 2014 ve 2015-2016 yıllarında 

“Hizmet Gelişim Akademisi” projesini 

yürüttük. Bu proje kapsamında uzun 

soluklu 2 Akademi programı yaptık. 

Eğitimlere başlamadan önce UNIQ 

şirketimizi ziyaret edip, farklı kade-

melerde çalışanlarımızla görüşerek ve 

görüşme kayıtlarını dinleyerek detaylı 

bir saha çalışması yaptı. Mevcut duru-

mumuzu ve ihtiyaçlarımızı analiz 

ederek bize özel bir eğitim programı 

tasarladı.’

İÇERİK

Proje Ortağı
VDF

Proje Süresi
4 ay ve 3 ay

Katılımcı Sayısı
18

“HİZMET GELİŞİM AKADEMİSİ
SUNMUŞ OLDUĞUMUZ HİZMET 
KALİTESİNDE VE BİREYSEL 
PERFORMANSLARIN GELİŞMESİNDE 
FARKLILIK YARATTI.”

Turhan Yücel, Vdf Kredi Takip ve Müşteri İlişkileri Müdürü

Turhan Yücel
Vdf Kredi Takip ve Müşteri İlişkileri Müdürü

Hizmet Gelişim Akademisi projesi, Müşteri Temsilcilerinin profesyonel 

iletişim kurarak müşteri memnuniyetini artıracak hizmet sunmasına yönelik-

ti. Tüm bunları yaparken, eğitim tekrarları, bireysel görüşmeler gibi çalışma-

larla öğrenilenlerin davranışa dönüşmesi desteklendi.



KATMA DEĞER
Turhan Yücel Akademi çalışması ile ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor: 

‘Proje sayesinde Müşteri Temsilcilerimizin daha profesyonel bir şekilde 

hizmet vermesi sağlandı. Kazanılan yetkinliklerle birlikte müşterilerimize 

sunmuş olduğumuz hizmet kalitesinde ve bireysel performansların geliş-

mesinde farklılık yarattı. Özellikle örneklemenin bizden, yaşanan gerçek 

olaylardan seçilmesi  işe yeni başlayan kişilerin de hızlı bir şekilde tecrübe 

kazanmasını sağladı.’

Eğitimin kişisel gelişiminiz ve yaptığınız iş açısında en büyük katkısı ne
oldu?

Gelişim alanlarım ile kendimi objektif olarak değerlendirme gibi konularda 

katkısı oldu. Oyunlarla, motivasyonlarıyla ve bilgileriyle hem çok eğlenceli 

hem de çok öğretici bir eğitimdi. 

Burçak Umar

Müşterilerle empati kurmak. Öncelikle sakin, sevecen bir şekile müşteriyi 

dinlemek ve çözüm odakli olmak. 

Hazal Çiçek

Düz anlatımdan ziyade oyun kurguları ve videolarla daha fazla odaklanma-

mı sağladı. 

İrem Güneş

Zamanın veya yıpranmışlığın verdiği yorgunlukla  kaybettiklerimi hayatıma 

geri almamı hatırlattı. 

Fatma Altun

Bir daha olsa bir daha gelmek isterim.

İbrahim Barış Umut

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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“Proje sayesinde Müşteri Temsilcilerimizin 
daha profesyonel bir şekilde hizmet 
vermesi sağlandı.”


