
PROJE
Dünya standartlarında gelişmiş limanı ile konteyner, genel yük ve sıvı yük 

hizmetleri veren Yılport’un UNIQ ile birlikte yürüttüğü “Hizmet Gelişim Aka-

demisi” proje kapsamında ilk eğitim programına “Eşsiz Müşteri Deneyimi” 

eğitimi ile başlandı. Yılport İnsan Kaynakları Direkörü Elçin Uygun süreci 

şöyle anlatıyor: ‘Alanında yetkin ve son derece profesyonel olan UNIQ eğit-

menleri şirketimizi ziyaret edip, farklı kademelerde çalışanlarımızla görüşe-

rek ve görüşme kayıtlarını dinleyerek detaylı bir saha çalışması yaptılar. 

Böylelikle mevcut durumumuzu ve ihtiyaçlarımızı analiz ederek bize özel 

bir tasarımla projeye başladılar.’

Projenin amacı Yılport ile müşterileri arasında konuşma dilini geliştirip, eşsiz 

bir deneyim yaratmak; eğitim tekrarları, bireysel görüşmeler ve eğitim 

sonrası yakın takip süreci ile öğrenilenleri alışkanlık haline dönüştürmekti.

“HİZMET GELİŞİM AKADEMİSİNİN

EKİBİN GELİŞİMİNE KATKISI 
ÇOK BÜYÜK VE EŞSİZ OLDU.”

Elçin Uygun Yılport İnsan Kaynakları Direkörü
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KATMA DEĞER
‘UNIQ eğitmenleri tarafından yapılan detaylı saha çalışması ile tamamen 

ekibin ihtiyaçlarına özel, özgün bir eğitim programı tasarlandı’ diyor Yılport 

İnsan Kaynakları Direkörü Elçin Uygun. ‘Müşteri Hizmetleri ekibinin gelişimi-

ne katkısı bu nedenle çok büyük ve eşsiz oldu. Katılımcılar öğrendikleri 

tekniklerle hem kişisel ve işe dair farkındalıklarını artırdılar, hem de eğitim 

sonrasında bu öğrenilen becerileri birebir uygulama fırsatı bularak arzuladı-

ğımız davranışları sergilemeye başladılar.’ Uygun devam ediyor: ‘Ancak, 

tüm bunlara ilaveten en önemli katkısı ise eğitimden aylar sonra bile 

çalışanlarımızın eğitimle ve gelişimlerine katkıları ile ilgili motivasyonlarının, 

ilgilerinin devam etmesiydi. UNIQ eğitmeni de çalışanlarımızla iletişimini 

devam ettirdiğinden, eğitim sonrasında bile bu işbirliğinin devam ettiğini 

memnuniyetle söyleyebiliriz.’

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

Belirgin yaptığım hataları görmemi sağladı ve eğitim sonrasında hatalarımı 

daha aza indirgedim. Kullandığım yanlış kelimeleri hayatımdan çıkardım, 

sürüngen beynimi keşfettim.

Daha pozitif, proaktif, hakim ve güven verici olmayı öğrendim.

İşimizi nasıl daha doğru ve daha mutlu yapabilirizi öğrendik. 

Yapmış olduğumuz hataları görmemizi sağladı. Nasıl düzeltebileceğimiz 

konusunda bilgi sahibi oldum.

Sabırlı olmayı denemek. Çözüm odaklılık. Empati kurma ve bunu hayatın 

her alanına yansıtma. Değişime kendimden başlama. Bunları öğrendim.

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
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“Katılımcılar, eğitim sonrasında bu öğrenilen 
becerileri birebir uygulama firsatı bularak 
arzuladığımız davranışları sergilemeye 
başladılar.”


