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ÇMD’DEN HABERLER...

Bahad›r Pekkan
ÇMD Yönetim
Kurulu Başkanı
www.cagrimerkezleridernegi.org

ÇSGB’ye ba¤l› olan Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu(MYK) ile birlikte “Müflteri Temsilcili¤i

“ve “Tak›m Liderli¤i” meslekleri için "Ulusal
Meslek Standartlar›" n› haz›rlamak üzere bafl-
lad›¤›m›z çal›flmalar h›zla sürüyor.
MYK’dan görevlendirilen Proje Sorumlusu
ve AB taraf›ndan görevlendirilen Proje 
Dan›flmanlar›yla ilk bilgilendirme toplant›m›z›
gerçeklefltirdik. 
Üye kurumlar›n yetkili isimlerinden oluflan
ÇMD UMS Proje Ekibi taraf›ndan haz›rlana-
cak çal›flma MYK taraf›ndan onayland›ktan
sonra Resmi Gazate'de yay›nlanacak.

Dernek olarak gençleri sektörümüz hakk›n-
da bilinçlendirmek üzere bu y›l da düzenle-
nen etkinliklere kat›lmaya  devam ediyoruz.
Marmara Üniversitesi ‹flletme Kulübü’nün
düzenledi¤i ''‹fl ve Kariyer Zirvesi'nde genç-
leri sektörümüz hakk›nda bilgilendirdik.'' 

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenle-
nen “Ça¤r› Merkezlerinin Dünü, Bugünü,

Yar›n›” konulu panele kat›ld›k. Yo¤un ilgi 
ve kat›l›m›n oldu¤u panelde Dernek üyesi
olan ve Erzurum’da lokasyonu bulunan 
Finansbank ve Turkcell Global Bilgi’nin de
yetkilileri ile birlikte sektörümüzün geçmifl-
ten bugüne gösterdi¤i geliflimi ve önemin-
den bahsederek gelece¤e dair öngörüleri-
mizi paylaflt›k. 

Merhaba,

Dernek olarak çal›flmalar›m›za her geçen gün bir yenisini
daha ekleyerek sektörümüzü daha ileriye tafl›may› amaçl›-
yoruz.

Bu vizyon do¤rultusunda sektörün bilgi merkezi olma 
hedefimizi hayat geçirmek üzere Ça¤r› Merkezleri Derne¤i
olarak haz›rlad›¤›m›z ve Temmuz ay› içinde yay›nlamay›
planlad›¤›m›z “Ça¤r› Merkezi Sektör Araflt›rmas›”n›n da
sektördeki tüm paydafllar›n proje ve hedeflerine ›fl›k 
tutaca¤›na inan›yoruz.

Nisan sonu itibariyle profesyonel bir araflt›rma firmas› ile
birlikte projemizi hayata geçirmek üzere yola koyulduk.
Ça¤r› merkezi sektöründe faaliyet gösteren firmalara,  
kamu kurumlar›na ve kamuoyuna sektöre iliflkin do¤ru ve
güncel bilgilerin aktar›lmas›n› amaçlayan bu genifl kapsaml›
raporun en iyi flekilde haz›rlanmas› için kamu kurum ve 
kurulufllar›n›n, özel sektörde faaliyet gösteren firmalar›n
maksimum ilgi ve kat›l›m›n›n olmas›n› çok önemli 
görüyoruz.

Derne¤imizin haz›rlad›¤› bu çal›flmaya  özellikle kamu kesi-
mindeki kurumlar›n kat›l›m›n› ve bilgi paylafl›m›n› teflvik 
etmek için T.C Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme 
Bakanl›¤› ile Bilgi Teknolojileri Kurumu yetkilileri ile görüfle-
rek desteklerini ald›k. Bu destek bizim için çok önemli 
çünkü kamu sektörü son dönemde h›zla geliflen ve yüksek 
potansiyele sahip bir sektör. Dolay›s›yla bu çal›flma, 
mevcut durumun tespiti ve ihtiyaçlar›n belirlenmesi anla-
m›nda hem kamu kurumlar›n›n hem de ça¤r› merkezi 
firmalar›n›n projeksiyonlar›n› belirlemeleri ad›na yol 
gösterici olacakt›r. Benzer flekilde özel sektördeki firmala-
r›n da kat›l›m› kuflkusuz çok de¤erli. 

Her y›l güncelleyerek yay›nlayaca¤›m›z bu önemli ve 
kapsaml› analize dahil olan tüm kamu kurum ve kuruluflla-
r›na, özel sektördeki firmalara bilgi paylafl›m› konusunda
gösterecekleri yaklafl›m için flimdiden teflekkürlerimi ilet-
mek istiyorum.

Di¤er yandan son dönemlerde en önemli gündemlerimiz
olan Yeni Teflvik Sistemi, Elektronik Ticaretin Düzenlen-
mesi Hakk›ndaki Kanun Tasar›s› ve Mesafeli Sat›fllara Dair
Yönetmelik hakk›nda Dernek olarak sektörümüz ad›na
bafllatt›¤›m›z giriflimlerin sürdü¤ünü ekleyerek geliflmeler-
den sizleri haberdar etmeye devam edece¤imizi belirtmek
istiyorum.

9-10 May›s ta-
rihlerinde Haliç
Kongre Merke-
zi’nde düzenle-
nen Call Center
Zirvesi’nin aç›l›fl
konuflmac›lar›n-
dan biri de 

Derne¤imizin Yönetim Kurulu Baflkan› 
Bahad›r Pekkan’d›. Pekkan konuflmas›nda
sektörün geliflimi için bu tür organizasyonlar›
çok önemli bulduklar›n› ve dernek olarak

her zaman destekleyeceklerini ifade etti. 

Fuaye alan›nda bulunan stand›m›zda 
ziyaretçileri Derne¤imiz, üyelerimiz ve faali-
yetlerimiz hakk›nda bilgilendirdik.

Dernek olarak sektörümüzde yayg›nlaflt›rma-
ya çal›flt›¤›m›z EN15838 Standard›n›n kapsa-
m›na dair detayl› bilgilendirme yapmak üzere
üye kurumlar›m›za özel bir e¤itim düzenledik.
Projede ifl orta¤›m›z olan Bureau Veritas
Türkiye’nin Bafl Denetçisi taraf›ndan verilen
e¤itimden kat›l›mc›lar oldukça memnun ayr›l-
d›lar.                                                       

Ulusal Meslek Standartlar› Çal›flmalar›m›z H›zla Sürüyor

Üniversite Etkinliklerinde Yer Almaya Devam Ediyoruz

Call Center Zirvesi’ndeydik
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