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“BİREYSEL PERFORMANS ARTIŞI VE
GELİŞEN TAKIM RUHU SAYESİNDE
TAHSİLAT YÜZDEMİZDE TAKDİR 
EDİLEN BİR BAŞARI YAKALADIK.”

Av. Betal Özay, Özay Hukuk Bürosu Yöneticisi

40 yılı aşkın bir süredir hizmet 

veren Özay Hukuk Bürosu, UNIQ ile 

Tahsilat Gelişim Akademisi projesini 

birlikte yürüttü. Bu proje kapsamın-

da ilk eğitim programına “Tahsilat 

için Etkili Konuşma Teknikleri” eğiti-

mi ile başlandı. Özay Hukuk Bürosu 

Yöneticisi Av. Betal Özay projenin 

başlangıcını şöyle anlatıyor: “Avu-

katlık büromuz UNIQ danışmanları 

tarafından ziyaret edilip, farklı 

kademelerde çalışanlarımızla görü-

şülerek ve görüşme kayıtlarını 

dinlenerek detaylı bir saha çalışma-

sı yapıldı. Böylelikle mevcut duru-

mumuz ve ihtiyaçlarımız analiz 

edilerek bize özel bir gelişim harita-

sı ortaya çıkarıldı.”Av. Betal Özay, Özay Hukuk Bürosu Yöneticisi

Tahsilat Gelişim Akademisi projesi, borçlu ile konuşma dilini geliştirip, deva-

mında da Etkili Tahsilat Teknikleri öğreterek tahsilat performanslarını artır-

maya yönelikti. Tüm bunları yaparken amaç; eğitim tekrarları, bireysel 

görüşmeler ve eğitim sonrası yakın takip süreci ile öğrenilenlerin alışkanlık 

haline dönüşmesini sağlamaktı.



KATMA DEĞER
Av. Betal Özay, Akademinin kurumda yarattığı katma değeri şu şekilde  

değerlendiriyor: “Öncelikle çağrı kullanılarak gerçekleştirilen tahsilat süreç-

lerinin; doğru iletişim ve ikna becerilerini kullanmanın yanı sıra kendine has 

yetkinlikleri olan farklı bir iş uzmanlığı olduğu anlaşıldı. Bu farkındalık 

mevcut operasyon üzerinde yönetici olarak daha etkin denetim geliştirme-

mize yararken, aynı zamanda çalışanlarımızın gelişim alanları ile bağlantılı 

motivasyon araçlarını doğru tespit etmemizi sağladı. Sonuçta elde edilen 

bireysel performans artışı ve gelişen takım ruhu sayesinde tahsilat yüzde-

mizde takdir edilen bir başarı yakaladık. ”

Eğitimin kişisel gelişiminiz ve yaptığınız iş açısında en büyük katkısı ne 
oldu? 
Müşterilerimize arkadaş canlısı gibi değil bu işi nasıl profesyonelce yapabi-
leceğimizi göstermeme ve sihirli kelimeleri yerinde kullanıp doğru bir 
iletişim kurmama yardımcı oldu.
Tuğba Akçay

Günlük konuşma dilinden sıyrılıp, profesyonel anlamda konuya hakim 
yaklaşmamı sağladı.
Büşra Orhan

Doğru bildiklerimizin yanlış olduğunu ve nasıl düzeltebileceğimizin yollarını 
öğrendik.
Anıl Zafer Kaynar

İnteraktif bir eğitim biçiminin yanısıra görsel materyaller ile desteklenmesi 
daha kalıcı ve kolay anlaşılır bir hal almasına neden olmuş.
Pelin Doğan

Ne olursa olsun hep pozitif davranmayı, karşındaki insanla empati kurup 
onun duygularını anlamaya çalışmam gerektiğini öğrendim.
Selfinaz Yamik
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

“Bu farkındalık mevcut operasyon üzerinde 
yönetici olarak daha etkin denetim 
geliştirmemize yaradı.”


