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ÇMD’DEN HABERLER...
EN15838 Standard›n› ÇMD’den 
Alan Firmalar›n Say›s› H›zla Art›yor

Ça¤r› Merkezleri Derne¤i / info@cagrimerkezleridernegi.org
Tel: 0216 - 633 11 95 - 633 15 11 / Faks: 0216 - 633 15 44 / www.cagrimerkezleridernegi.org

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

Avrupa Standardizasyon Komitesi
(CEN) taraf›ndan haz›rlanm›fl olan ve
ülkemizde ÇMD taraf›ndan hayata geçi-
rilerek yayg›nlaflt›r›lan EN15838 “Müflte-
ri ‹letiflim Merkezleri Hizmet Belgelen-
dirmesi” denetim sürecini RGN Ça¤r›
Merkezi de baflar› ile tamamlayarak bel-
ge almaya hak kazand› ve ÇMD taraf›n-

dan sertifikaland›r›lan kurumlar aras›nda
yerini ald›.

Ça¤r› merkezleri için özel haz›rlanm›fl
bir içeri¤e sahip olan  EN15838 Stan-
dard› uluslararas› geçerlili¤e de sahip bu-
lunuyor. ÇMD ve Bureau Veritas’›n bir-
likte yürüttü¤ü  belgelendirme süreci
için baflvurular ÇMD’ye yap›l›yor.

Sektör temsilcisi olarak h›zla yo¤unlaflan
faaliyetlerine paralel olarak ÇMD içinde-
ki idari ve organizasyonel yap›da da yeni
düzenlemeler yap›ld›. Bu düzenlemelere
ba¤l› olarak dernek içinde;

Demet Koçkal, "Operasyon Yönetmeni"
Eda Da¤delen, "Operasyon Yönetmen
Yard›mc›s›" 
Gamze Karadeniz "Uzman Yard›mc›s›"
görevine atanm›flt›r.

ÇMD Organizasyonunda Yeni Atamalar Gerçekleflti

Ça¤r› Merkezleri Derne¤i; 28 Eylül 2011
tarihinde Ankara-Swissotel’de Kamu
Ça¤r› Merkezlerinin 2023 Vizyonu Kon-
ferans›, 18 Ekim’de Haliç Kongre Merke-
zi’nde Kamu Call Center Zirvesi ve 25-
26 Ekim 2011’de Lütfi K›rdar Kongre
Merkezin’deki Ça¤r› Merkezi Fuar›’na ka-
t›l›m gösterdi.

Ulaflt›rma Bakan› Sn.Binali Y›ld›r›m ve
BTK Baflkan› Sn Tayfun Acarer ile birlik-

te birçok üst düzey kamu yetkilisinin ha-
z›r bulundu¤u Ankara Kamu Ça¤r› Mer-
kezi 2023 Vizyonu Konferans›’n›n aç›l›fl
konuflmas› ÇMD Yönetim Kurulu Baflka-
n› Bahad›r Pekkan taraf›ndan yap›ld›. 

Ça¤r› merkezi sektörü hakk›nda kamu-
oyunu ve de¤iflik paydafllar› bilinçlendir-
meyi misyon edinen Ça¤r› Merkezleri
Derne¤i, düzenlenen sektörel etkinlikler-
de stand açarak haz›r bulundu.

Sektörel Etkinliklerde ÇMD Stand› Yo¤un ‹lgi Gördü

ÇMD üyesi olarak güçbirli¤ini hedefleyen firmalar›n say›s› artmaya
devam ediyor. Tepe Servis ve Yönetim A.fi.’nin de aram›za kat›lmas›
ile derne¤imize üye olan kurum say›s› 33’e ulaflt›.

Merhaba,

Ça¤r› Merkezleri Derne¤i olarak 2008 y›l› Kas›m ay›nda sektörümü-
zün geliflimine katk› sa¤lamak hedefiyle ç›kt›¤›m›z yolda 3 y›l› geride
b›rakt›k. Bugün geldi¤imiz noktada 33 üye kurum ile sektörün %65’ini
temsil eder konuma ulaflarak, kurulufl hedeflerimiz do¤rultusunda h›z-
la ilerliyor olmaktan büyük memnuniyet duymaktay›z. 

Devam eden projelerimizin yan› s›ra 2012 y›l›nda; dernek içindeki ko-
misyonlar›m›z›n belirledikleri ana gündemler üzerinde çal›flarak, yeni
ve çok önemli geliflmelere imza atmaya devam edece¤iz. H›zla geli-
flen sektörümüzün kuflkusuz baz› düzenlemelere ihtiyac› var. Bu ne-
denle gelecek dönemlerde özellikle sektörel regülasyonlar kapsam›n-
da; hizmet standartlar›, mesafeli sat›fllar, izinli pazarlama konular›nda
ilgili kamu kurumlar› ile yak›n temaslar›m›z› sürdürece¤iz. Derne¤imi-
zin süreçlere yine dahil edilmesiyle birlikte, bu kapsamda önerece¤i-
miz ifl modellerinin ve süreçlerin dikkate al›nmas›n› sa¤layaca¤›z. Ama-
c›m›z kamuoyunun da bilinçlendirilmesi ile, vatandafl›n yan›s›ra hem
çal›flanlar›n hem de sektördeki firmalar›n yarar görecekleri sonuçlar
al›nmas›.

Di¤er yandan ülkemizin yak›n co¤rafya üzerinde bölgesel güç olma
potansiyeli hususunda, devletin ilgili kurumlar›n› detayl› olarak bilgilen-
dirmek gibi önemli bir gündemimiz daha var. Çevre ülkelerdeki f›rsat-
lar› do¤ru de¤erlendirerek, ülke ekonomisine sa¤lad›¤›m›z katk›y› art-
t›rmay› ve Türkiye’nin bu bölgelerde daha aktif yer almas›n› istiyoruz.
Bu kapsamda odaklan›lacak ülkelere uygun stratejilerle ve insan kay-
na¤›na yat›r›m yap›lmas› ile, uzun vadede Türkiye’nin çok önemli ge-
liflmeler kaydedece¤ine inanc›m›z sonsuz.

ÇMD olarak aram›za kat›lan her yeni üye kurum ile daha genifl bir ai-
le olman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz. Son dönemde, aram›za yeni kat›lan
Tepe Servis ve Yönetim A.fi. ‘ye “Aram›za Hoflgeldiniz” diyorum.

ÇMD Geliflim Akademisi Yeni Dönem 
E¤itimleri Bafllad›

Ça¤r› Merkezleri Derne¤i bünyesinde
gerçeklefltirilen ÇMD Geliflim Akademi-
si’nde yeni dönem tak›m lideri e¤itimleri
15 Kas›m 2011 tarihinde bafllad›. 

Ocak ay›nda tamamlanacak  Tak›m Li-
deri Temel Sertifika Program› dahilinde
kat›l›mc›lar; etkili sunum becerileri, yük-
sek performansl› tak›mlar oluflturma, et-
kin ça¤r› merkezi teknikleri, yetkinlik

bazl› mülakat teknikleri ve daha birçok
konuda e¤itim almaktalar. 

ÇMD Geliflim Akademisi e¤itimleri ‹s-
tanbul d›fl›ndaki illerde de verilebilmek-
tedir. ÇMD Geliflim Akademisi 2012 y›l›
ilk dönem e¤itimleri için baflvurular
Ocak sonuna kadar  http://www.cagri-
merkezleridernegi.org/gelisim-akademisi/
adresli web sitesinden yap›labiliyor.


