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en üst düzeye taşıdı

Başarı Öyküleri

Çağrı Merkezi teknolojisinin geliştirilmesi ve Dinamik IVR 
Projesinde Procat’i teknoloji ortağı olarak seçen Türkiye Finans, 
Procat’in IVR, ININ ve Speechouse’ın ses teknolojileri konusunda 
deneyiminden faydalanarak aldığı altyapı ve proje 
danışmanlıklarıyla en doğru teknolojiyi iş süreçlerine entegre 
ederek, operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini 
artırdı.



Türkiye'nin öncü katılım bankası Türkiye
Finans'ın Genel Müdür Yardımcı İkram Göktaş 

Müşterilerimizin değişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verirken biz de sahip olduğumuz
teknolojilerimizi değiştiriyor ve geliştiriyoruz. Müşteri İletişim Merkezi’nde yeni geliştirdiğimiz 
ve geliştirmeye devam edeceğimiz teknoloji kullanımı ve operasyonel verimlilik için Procat’in 
danışmanlığını almaktan ve iş ortaklığı yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.  

282 şubesi ve 4.500’ü aşkın çalışanıyla 
Türkiye Finans, 3 milyondan fazla 
müşterisine finans hizmeti sunuyor. Türkiye 
Finans, prensipleri doğrultusunda tüketim 
yerine artı değer oluşturmayı destekleyen 
faaliyetlerini fon sahipleri, çalışanları ve 
hissedarları ile adil ve şeffaf bir şekilde 
paylaşıyor.

Müşteri İletişim Merkezi (MİM) ise 2006 
yılından bu yana Türkiye Finans 
müşterilerine hizmet veriyor. İlk etapta 
Inbound çağrıları cevaplamak üzere kurulan 
MİM, ilerleyen süreçte outbound ve şube 
çağrıları yönetimi ekiplerinin kurulması ile 
birlikte üç ana alana odaklandı. Bugün 
Müşteri İletişim Merkezi, teknolojiye yaptığı 
yeni yatırımlar ve 150 kişilik personeli ile 
hizmet veriyor. 2013 yılında Türkiye’nin En İyi 
Çağrı Merkezi ödülünü alan Türkiye Finans 
Müşteri İletişim Merkezi, inbound ve 
outbound operasyonlarında “mükemmel 
müşteri deneyimi” ilkesiyle müşterilerine en 
hızlı ve kaliteli hizmeti vermek için çalışıyor.

İŞ MODELİ NASIL KURGULANDI?
Türkiye Finans MİM gelişen ihtiyaçları 
çerçevesinde, 2013 yılında Procat’i teknoloji 
sağlayıcısı olarak seçti. Çağrı Merkezi ve 
IVR teknolojisinin tasarımı, yazılım ve 
donanımının seçilmesine, uygulanmasından 
hayata geçirilmesine kadar tüm süreçler 
Procat tarafından Interactive Intelligance ve 
Nuance Speech teknolojisi ile gerçekleştirildi.  

NELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi ile Procat arasında 
çağrı merkezi teknolojileri alanında başlayan çözüm 
ortaklığı çerçevesinde öncelikle mevcut IVR analiz edildi ve 
self service olarak sunulabilecek uygulamalar belirlendi. 
IVR ağaç yapısı sadeleştirildi ve müşteri bakış açısından 
daha anlaşılır ve basit hale getirildi. IVR’da otomasyon 
yapılabilecek uygulama sayısının artırılması hedeflendi. 
Bunun yanı sıra müşterinin daha hızlı hizmet almasını 
sağlayacak ve müşteri deneyimini üst seviyelere çıkaracak, 
ses biyometrisi ve TTS gibi speech fonksiyonlarının 
kullanımına karar verildi.

Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi, inbound ve 
outbound operasyonlarındaki verimliliğini artırmaya yönelik 
çalışmalarında Procat ekibinin ININ teknolojileri 
konusundaki deneyimlerinden faydalanırken, Dinamik IVR 
projesinde speech teknolojileri konusunda da 
Speechouse’dan maksimum desteği aldı. 

Dinamik IVR’da Türkiye Finans  bankacılık sistemleri ve 
ödeme sistemleri ile IVR entegrasyon yapıldı, CIC 4.0 - 
dialer 4.0 (3.0’dan upgrade) geçişi, bütün outbound 
aramaları kurulan dialer sistemi üzerinden yürütülüyor, 
inbound tarafında müşteri agenta bağlanmadan işlem 
yapabiliyor duruma geldi. Çağrı merkezi altyapısı ve IVR 
tamamen yenilendi.

Speechouse tarafında yapılan çalışmalarda ise ses 
biyometrisi teknolojisi kullanılarak, şifre tuşlamaya veya 
anne kızlık soyadı gibi kişisel bilgileri söylemeye gerek 
kalmadan Türkiye Finans müşterileri, IVR’da sadece 
sesleri ile güvenlik adımından geçerek, daha hızlı ve daha 
güvenli hizmet alabilir konuma geldiler. Yeni anons 
metinleri basit, anlaşılır ve müşterileri kolayca 
yönlendirecek şekilde tasarlandı. Ayrıca; sistemde tanımlı 
cep telefonundan arandıgında müşteri tanıma ve isimle
hitap, İngilizce ve Arapça hizmet almak isteyen müşterileri
öncelikle yabancı dilde karşılayan özel IVR’lar, 
bireysel ve ticari müşteriler için özelleştirilmiş tek numarada 
iki ayrı sesli yanıtlama sistemi internet bankacılıgı veya kart
şifresi bloke olan müşteriler MİM’i aradığında öncelikle bu
hizmetlere yönlendirilme, kredi kartı şifresinin tek tuş ile 
diger kartlar için de geçerli olmasını saglama, sistem
tarafından tanındıktan sonra kart numarası girilmesine 
gerek kalmadan, sadece şifre girişi ile tüm işlemlerin 
kolayca gerçekleştirilebilmesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Gelinen noktada projelerde elde edilen başarılar ve 
operasyonel verimlilik, zaman kaybında azalma, müşteri 
memnuniyetindeki artış işbirliğini yeni projelere taşıma 
kararını beraberinde getirdi.  

işbirliği devam ediyor.
Türkiye Finansı için ININ ve Nuance teknolojilerini 
seçerek başarıya ulaştıklarını söyleyen Türkiye Finans 
Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı İkram Göktaş 
“Müşterilerimizin degişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına 
cevap verirken biz de sahip oldugumuz teknolojilerimizi 
degiştiriyor ve geliştiriyoruz. Müşteri İletişim 
Merkezi’nde yeni geliştirdigimiz ve geliştirmeye devam 
edecegimiz teknoloji kullanımı ve operasyonel verimlilik 
için Procat’in danışmanlıgını almaktan ve iş ortaklıgı 
yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Türkiye 
Finans Müşteri Iletişim Merkezi bundan sonraki projeleri 
olan, iş gücü yönetim programı ve aktif çalışan disaster 
merkezi konusunda da Procat’in danışmanlıgı ve
tecrübelerinden yararlanmayı istedigini belirtti.

İŞ ORTAKLIĞI NASIL DEVAM EDİYOR?
Türkiye Finans Müşteri İletişim Merkezi ile Procat arasında 
mevcut projelerin ve ININ programlarının kontrolü, 
geliştirilmesi ve eğitimlerin verilmesi için düzenli çalışmalar 
yapılıyor. Ayrıca acil ihtiyaç anında uzaktan ya da yerinde 
destek veriliyor. Mevcut projelerin dışında, teknolojik her türlü 
gelişmede Procat tarafından Türkiye Finans Müşteri İletişim 
Merkezi yöneticileri bilgilendiriliyor. Özel geliştirmeler için 
Procat ve Türkiye Finans  tarafında yoğun çalışmalar ve 

Procat CEO’su Tarkan Ersubaşı iyi bir proje için 
doğru zamanda doğru bir iş ortağı ile çalışmanın 
önemini vurguluyor, “İyi bir proje ortaya 
koyabilmek öncelikle doğru zamanda doğru iş 
ortakları ile birleşmeyi gerektiriyor, sonrasında 
başarı kaçınılmaz oluyor. Projemize ilk olarak 
teknoloji ve süreçlerini entegre ederek, müşteri 
memnuniyetini dikkate alarak başladık. Tüm 
süreç yaklaşık 1 yıl sürdü. Türkiye Finans için ilk 
kez bir projede hem Interactive Intelligance hem 
de Nuance teknolojilerini bir arada kullandık. Bu 
bizim için de farklı ve heyecan verici bir süreç 
oldu.’’
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