
PROJE
Akbank’ın UNIQ ile yürüttüğü “Hizmet Gelişim Akademisi” proje kapsamın-

da “Müşteri Memnuniyeti Eğitimi" ve atölyesi gerçekleştirildi. UNIQ danış-

manları Akbank’ı ziyaret edip, farklı kademelerde çalışanlarla görüşerek ve 

görüşme kayıtlarını dinleyerek detaylı bir saha çalışması yaptı. Böylelikle 

mevcut durum ve ihtiyaçlar analiz edilerek, kurumun vizyonuna ve ihtiyaç-

larına özel bir tasarımla yola çıkıldı.

Bu projenin kapsamı, müşteri ile sözlü iletişim dilini geliştirip, dinleme, 

anlama, empati kurma ve kişiye özel çözüm üreterek müşteri deneyimini 

etkin yönetmeye yönelikti. Program dahilinde eğitim sonrası atölye çalış-

maları ile öğrenilen tekniklerin alışkanlık haline gelmesi ve iş yapış şekline 

dönüşmesi amaçlandı.

“EKİP OLARAK BİLİNÇLENDİK 
VE KATMA DEĞERLERİ İŞ 
YAPIŞ ŞEKLİMİZE 
YANSITMAYA BAŞLADIK.”
Yesukan Akıntı, Akbank, Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü Müşteri Memnuniyeti Müdürü

İÇERİK

Proje Ortağı
AKBANK

Proje Süresi
2 ay

Katılımcı Sayısı
57



KATMA DEĞER
Akbank Kalite ve Süreç Bölümü Müşteri Memnuniyeti Müdürü Yesukan 
Akıntı süreci şöyle değerlendirdi: “Müşteri Memnuniyeti ekibi olarak yakla-
şık 15 farklı kanaldan müşterilerimizin şikayet, itiraz, talep ve önerilerini tek 
noktadan karşılıyor; uçtan uca proses ediyoruz. Eğitim içeriğini UNIQ 
danışmanımız ile birlikte hazırlamamız ve program sonrasındaki gelişimi 
atölye çalışması ile de desteklememiz projenin katkısını üst seviyede artır-
dı.” Yesukan Bey, projenin kuruma katkılarını şu şekilde sıraladı:
“Gerçekleştirdiğimiz proje ile;
- Değişen müşteri beklentilerinde iletişimle fark yaratma,
- Sözlü iletişimde “Anlamak, İpucu Yakalamak, Empati Kurmak , Etkilemek 
ve Çözümü Teyit Etmenin” müşteri deneyimine etkisi,
- En iyiyi üretmenin ötesinde fark yaratarak rekabette öne geçileceği,
- Sihirli ifadeler ile duyguya dokunmanın ve duyarlı olmanın önemi,
- Her bir Müşteri Memnuniyeti yetkilisinin etki alanını artırarak somut ve 
soyut müşteri beklentilerini bir arada yönetebileceği hususlarında tüm ekip 
olarak bilinçlendik ve katma değer yaratacak bu değerleri iş yapış şeklimize 
yansıtmaya başladık. ”

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

Bugüne kadar aldığım en öğretici ve eğlenceli eğitimdi. Somut pek çok yeni 
bilgi öğrendik, bilgilerimizi pekiştirdik. Nuray Erçelik (Yönetici)

Olaylara, şikayetlere, taleplere bakış açımı değiştirdi. Zerrin Kılıç

Sözlü iletişimin gücüne dair farkındalık kazandım. Katıldığım en iyi iletişim 
eğitimiydi. Kübra Gürsoy

Müşteri memnuniyeti sağlamak ile ilgili ince teknikleri belirledik. Elif Kılıç

Farkında olmadığımız yanlışlarımızı tespit ettik. Esin Kurtuluş

Yaptığım iş ile doğru orantılı hazırlanması, bizim kimler olduğumuzun anali-
zinin iyi yapılması. Bu nedenle çok başarılı buldum. İşimde kullanacağım 
çok önemli şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Esra Nacar
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

“Eğitim içeriğini UNIQ danışmanımız ile birlikte 
hazırlamamız ve program sonrasındaki gelişimi 
atölye çalışması ile de desteklememiz projenin 
katkısını üst seviyede artırdı.”


