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Birlikte Çalışarak;

• Operasyonel giderlerinizde azalma veya

• Giderler sabitken kapasite ve kazanımlarınızın artışı

Operasyonlarınızı en az %30 daha kazançlı hale getirebilirsiniz. 

• Müşteri iletişim noktalarında standardizasyon

• Memnuniyet ve tavsiye (NPS) skorlarında artış

Hizmet Kalitenizi en az %30 artırabilirsiniz. 
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* Çağrı merkezinizin analiz öncesi durumunda bağlı olarak ortalama %30 (%10 ila %70 arasında) bir verimlilik artışı sağlayacak önerilerin sunulması hedeflenmektedir.
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Analiz ve Danışmanlık Süreci

3

Mevcut durumun 
analizi ve 

değerlendirilmesi

Gelişim alanlarının 
tespiti 

Proje ve aksiyon 
önerileri

Öneri ve projelerin 
değerlendirilmesi

Uygulamaya 
geçirilmesi

Performans ve 
ilerleme takibi 

Uygulamaların 
kontrolü 

Yeni proje ve 
aksiyon önerileri

Revizyon ve 
Düzeltme

1 - ANALİZ 2 - DANIŞMANLIK

ANALİZ
AKSİYON VE 

PROJELENDİRME
UYGULAMA TAKİP / KONTROL DÜZELTME / GELİŞTİRME

https://www.linkedin/in/candemirag
https://www.candemirag.com/


Can Demirağ | candemirag@candemirag.com • 0 (532) 606 25 15 • linkedin/in/candemirag • www.candemirag.com

Çalışmanın Boyutları
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1. Analiz Çalışması

Biriminizin anlık fotoğrafı çekiliyor…

Mevcut durumun analizi ve değerlendirmesi

• Çalışma alanları açısından ne derecede performans 

gösterdiğiniz,  

• Gelişim alanlarının, potansiyel kazanç noktalarının 

belirlenmesi

Proje ve Aksiyon Önerileri

• Gelişim alanlarında sizi yukarıya taşıyacak aksiyon önerileri 

ve projeler

• Proje ve aksiyonlara ait taslak fizibilite çalışmaları

https://www.linkedin/in/candemirag
https://www.candemirag.com/
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Örnek Analiz Raporu

Verimlilik

•Ne kadar verimli 
çalışıyorsunuz? 

•Maliyet yaratan, artıran 
noktalar neler? 

• Çalışanların ve 
yöneticilerinin doluluk 
oran değerlendirmesi

• Boşa geçen zamanı 
azaltma veya daha 
verimli değerlendirme 
için ne yapmak gerekir? 

• Verimlilik kazancı 
sağlamak için neler 
yapmak gerekir? 

Hizmet kalitesi

• Maliyet düşürürken 
kaliteden ödün 
vermemek adına öneriler. 

• Müşteri/potansiyel 
müşteri kaybına yol açan 
hatalar

• Performans raporlarınız 
ne söylüyor? 
Standartların 
neresindesiniz? 

• Örnek çağrı/yazışma 
analizi, iletişim kalitesi 
raporu

• Hizmet kalitesini artışı 
için öneriler 

Teknoloji

• Kullanılan teknoloji 
yeterliliği nedir? 

• Raporlamanın ve 
raporlama araçlarının 
yeterliliği nedir?

• Çalışanların kullandığı 
bilgisayar, kulaklık, 
telefon, softphone gibi 
cihazların uygunluğu 
hakkında teknolojik 
değerlendirme

• İyileştirme önerileri

Çalışanlar

• Birebir görüşmeler 
sonrasında ekip 
çalışanlarının ve 
yöneticilerinin yetkinlik 
değerlendirme raporu

• Talep yoğunluğu ve 
potansiyel kampanyalar 
doğrultusunda eleman 
gereksinimleri

• Eleman sayısı 
yeterliliğinin bilimsel 
metotlar ile 
hesaplanması, işgücü 
sayısı raporu.

Ortam ve İmkanlar

• Temsilcilerin çalıştığı 
ortamın fiziksel 
yeterlilikleri, yalıtımları 
açısından durumu

• Çalışan motivasyonu 
açısından etkisi 
olabilecek ücretlendirme 
ve yan haklar stratejisi 
değerlendirmesi

• Bonus/prim sistemleri 
değerlendirmesi

• Motivasyon artırıcı 
öneriler. 

Öneri ve Projeler

• Yukarıdaki alanlar açısından gelişim alanlarının tespiti ve gelişim önerileri, proje ve aksiyon fikirleri, gereksinimler ve kritik noktalar

https://www.linkedin/in/candemirag
https://www.candemirag.com/
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2. Danışmanlık Hizmeti

Projeler hayata geçiyor…

Öneri ve Projelerin Uygulamaya Geçmesi

• Proje ve Önerilen aksiyonların uygulamaya geçirilmesi konusunda 

danışmanlık

Performans Takibi ve Aksiyonların Kontrolü

• Analiz Çalışma raporundaki maddelerin düzenli olarak takibi

• Hayata geçirilen proje ve aksiyonların ilerleme değerlendirmesi 

Düzeltme ve Yeni Proje Geliştirme

• Proje ve aksiyonlarda geliştirmeler, revizyonlar. 

• Yeni proje ve aksiyon önerileri getirilmesi

https://www.linkedin/in/candemirag
https://www.candemirag.com/
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Genel Olarak

• Analiz çalışma raporunun düzenli olarak takibi ve 

ilerleme değerlendirmesi 

• Analiz çalışması sırasında belirlenen aksiyonlardan 

uygun görülenlerin hayata geçirilmesi konusunda 

destek sağlanması, gelişim durumu sunumları 

yapılması 

• Verimlilik, hizmet kalitesi, teknoloji, ortam, imkanlar 

ve çalışanlar açısından yeni proje ve aksiyon 

önerileri getirmek, fizibilite çalışmaları yapmak ve 

projeleri hayata geçirmek

• Düzenli personel toplantıları ve personel gelişim 

değerlendirmesi

• Şirket içinde ilgili her türlü toplantı katılımı ve fikir 

paylaşımı

• Hizmet aldığınız gün sayısından bağımsız olarak 

telefon ve e-posta desteğini herhangi bir ek ücret 

talep etmeden sağlayabiliyoruz.

Verimlilik, Hizmet Kalitesi, Teknoloji

• Performans ölçümlerinin takibi, tehlike sinyallerinin 

erkenden belirlenmesi, iyileşme hızlarının takibi

• Dış firma araştırma hizmetleri, iletişim kurulması ve 

toplantılara katılması

• Konuşma, yazışma ve satış scriptlerinin

düzenlenmesi 

Çalışanlar, Ortam ve İmkanlar

• İş üstünde eğitimler. İhtiyaca ve tercihe bağlı olarak 

özel eğitim seansları (Yönetici veya çalışan için) 

• Bonus ve Prim Sistemi oluşturma / geliştirme 

çalışmaları

• Ücret ve yan haklar stratejisi değerlendirme, 

geliştirme çalışmaları

• İşe alım görüşmeleri yapılması

• Ve danışmanlık destek ihtiyacınız olan her konu…
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Örnek Danışmanlık İçerikleri

https://www.linkedin/in/candemirag
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Çalışma Süresi

Analiz çalışması; 

• Operasyonunuzun büyüklüğüne göre 10 ila 15  
iş günü arasında sürmektedir. 

• Planlama ve Yönetim Açılış Toplantısı (0.5 
gün) 

• Temsilci, yönetici ve varsa ilgili diğer 
çalışanlar ile görüşülmesi (1 gün)

• Ortam ve operasyonel süreçlerin çalışma 
alanında incelemesi (4-6 gün)

• Örnek çağrıların dinlenmesi, yazışmaların 
incelenmesi (1-2 gün)

• Raporun Hazırlanması (3-5 gün)

• Kapanış Toplantısı, Rapor Sunumu ve 
Değerlendirme (0.5 gün)

Danışmanlık Hizmeti; 

• Düzenli sunulan bir hizmet olup bitiş tarihi 
bulunmamaktadır. 

• Çağrı Merkezi Analizi raporunun 
sunulmasından sonra başlar, 

• Aylık periyotlarda danışmanlık hizmeti 
sağlanması talep edildiği sürece devam eder.

• Proje ve aksiyonların sonuçlarının 
görülebilmesi için en az 6 ay sürmesi 
önerilmektedir.  

Aylık, sürekli
10-15 iş günü

https://www.linkedin/in/candemirag
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Danışman - Can Demirağ / Uzmanlık

1980 Samsun doğumlu olan Can Demirağ, 1997 yılında Samsun Anadolu Lisesi, 2001 yılında 

da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2001 yılından beri kurumsal hayatın içerisinde olan Can Demirağ. Garanti Emeklilik, Krep 

Danışmanlık, Axa Sigorta, BNP Paribas Cardif ve Cigna Sağlık Hayat Emeklilik şirketlerinde 

Pazarlama, Operasyon ve Çağrı Merkezi birimlerinde yönetsel pozisyonlarda önemli görevler 

aldı. 

Can Demirağ, 2015 yılından itibaren kurumların insan kaynağının daha yetkin olması, 

yöneticilerin yönetim kabiliyetlerinin gelişmesi ve yönetici adaylarının kariyer yolundaki 

kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için iş dünyası ve yönetim tecrübelerini paylaşmaktadır.

Kendi firmasının yanısıra, halen içlerinde Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV), ve Boğaziçi 

Enstitüsü’nün de bulunduğu çeşitli kurumlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, 

dönemsel olarak çeşitli dergi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır.

Anadil seviyesinde İngilizce konuşmaktadır. 

10

Uzmanlık Alanları

Yönetim ve Liderlik

Kişisel Gelişim

Operasyon ve Çağrı Merkezi

Sigorta ve Bireysel Emeklilik

Profesyonel Hizmetler

Eğitim, Webinar, Workshop

Kurumsal Danışmanlık

Bireysel Koçluk / Mentorluk

Konuşma (Motivasyon - Keynote)

https://www.linkedin/in/candemirag
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Kurumsal Çalışmalar / Referanslar

https://www.linkedin/in/candemirag
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Teşekkürler
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Can Demirağ
Linkedin.com/in/candemirag
Youtube.com/candemirag
candemirag@candemirag.com
0532 606 25 15
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