
Pusula Call Center 2009 yılından bu yana Türkiye’de 8 ayrı lokasyonda, 
2500 koltuk kapasitesi ile çağrı merkezi dışkaynak hizmeti vermektedir. 
Pusula Call Center, yaklaşık 6 ay süren ‘Yönetici Gelişim Akademisi’ eğitim-
leri ve takip çalışmaları için UNIQ ile çalışma kararı aldı. Pusula Call Center 
Operasyon Direktörü Türker Dalmış projeyi şöyle tanımladı: “Her liderin 
muhakkak sahip olması gereken yetkinlikleri vardır. Bu yetkinliklerde, takım 
liderliği sürecinde olmazsa olmaz özellikleri içermekte olup, bu yetkinlikle-
rin güçlü olması, lideri daha iyi bir lider yapmaktadır. Biz de Pusula Call 
Center olarak takım liderlerinin  sahip olması gereken yöneticilik ve liderlik 
yetkinliklerinin farkındalığının sağlanması ile mevcutta var olan yetkinlikleri-
nin ayrıştırılması, öğrenilmesi ve geliştirilmesini hedefledik.”

 

Bu proje ile amaçlanan; takım liderlerinin koçluk becerilerini geliştirmek, 
takım ruhu oluşturmak ve liderlik yolculuğunda karşılaşılan durum ve olay-
ları değerlendirmelerini sağlamak; böylece yöneticilerin ekip üyelerini 
doğru koçluk metodolojileriyle geliştirebilmeleri ve ekip içinde bir sinerji 
yaratarak birbirilerine bağlı bir ekip olmalarını sağlayabilmekti.
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“YÖNETİCİ GELİŞİM AKADEMİSİ İLE
FARKINDALIĞIMIZI ARTIRDIĞINIZ YÖNLERİMİZLE,
YARATICILIĞIMIZI DA KULLANARAK, 
YÖNETİM BECERİLERİNDEKİ
YETKİNLİĞİMİZİ GELİŞTİRDİK” 



KATMA DEĞER
Türker Dalmış Yönetici Gelişim Akademisi ile ilgili değerlendirmesinde şöyle 
dedi: “Yönetici Gelişim Akademisi Programı, liderlik, koçluk becerileri, çağrı 
merkezi yönetimi matematiği ve ekiplerini ileriye taşıma yöntemlerini içeren 
çeşitli eğitimleri ve takip adımlarını içeriyordu. Bu program; takım liderlerimizin 
yaratıcılıklarının artırılması ve pek çok yönetsel alandaki yetkinlik gelişimlerinin 
desteklenmesi sayesinde, müşteri temsilcileriyle daha etkili ve verimli iletişim 
kurmalarına, geri bildirim verirken açık, net paylaşımlarda bulunmalarına 
hizmet etti. Böylelikle müşteri temsilcilerimizin, müşterilerimiz üzerinde en 
olumlu etkiyi oluşturacak dili kullanmalarına ve bireysel performanslarının 
artışına yardımcı oldu.” Pusula Call Center’in yöneticilerine yaptığı  gelişim 
yatırımı, firmayı bir de ödüle götürdü. Türker Dalmış bu etkiyi şöyle ifade etti: 
‘Yönetici Gelişim Akademisi ile farkındalığımızı artırdığınız yönlerimizle, yaratı-
cılığımızı da kullanarak, yönetim becerilerindeki yetkinliğimizi geliştirdik. Sonuç 
olarak bu sene 17.si düzenlenen European Contact Center & Customer Servi-
ce Awards (ECCCSAs) organizasyonunda  Pusula Call Center, 17 ülkeden 124 
proje içerisinde finale kaldı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 
İngiltere’nin başkenti Londra Battersea Park’ta düzenlenen törende ‘Jüri Özel 
Ödülü’ ve ‘En Beğenilen ve En İyi Çok Dilli İletişim Merkezi Ödülü’ nü almaya 
layık görüldü.’

Eğitimin kişisel gelişiminiz ve yaptığınız iş açısında en büyük katkısı ne
oldu?
Kendimle ilgili farkındalığımı artırdı. Gelişim alanlarım ve bunun için neler yapa-
bileceğimi anladım. Yaptığım işe daha fazla ne kadar katkıda bulunurum 
farkındalığım yükseldi.
Umut Uslular

Doğru geri bildirim nasıl verilir ve doğru performans nasıl hesaplanmalı, neler 
önemli sorularının cevaplarını aldım.
İsmail Türkoğlu

Farkındalık yarattı. Bu zamana kadar koçluk adı altında yaptığım ve yapmadığım 
şeyleri öğrendim. Aynı takımda yer aldığım kişilerle daha kolay ve bilgili olarak 
koçluk yapacağım.
Tayfun Korkmaz
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“Sonuç olarak bu sene European Contact Center & 
Customer Service Awards (ECCCSAs) 
organizasyonunda Pusula Call Center, 17 ülkeden 
124 proje içerisinde finale kaldı, ‘Jüri Özel Ödülü’ ve 
‘En Beğenilen ve En İyi Çok Dilli İletişim Merkezi 
Ödülü’nü aldı.”
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