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ÇMD’DEN HABERLER...

EN15838 Standard› Belgelendirme çal›fl-
malar› ÇMD ile Bureau Veritas Türkiye
iflbirli¤inde h›zla devam ediyor.  Sektö-
rün önde gelen firmalar›n›n denetim için
baflvurular› ve denetim süreçleri devam
ederken, belgelendirme sürecini baflar›y-
la tamamlayan Turkcell Global Bilgi, Va-
k›fbank, Asya Kat›l›m Bankas› ve Türkiye
‹fl Bankas›, ÇMD’ den EN15838 Hizmet
Sertifikas›n› alan firmalar aras›nda yerini
ald›. ÇMD’nin EN15838 Standard› bel-
gelendirmesinde baflvurulacak ilk kurulufl
olarak görülmesinin nedenleri aras›nda;

sektörün %65’ini temsil eden güvenilir
bir kurulufl olmas›,standard›n  temel ge-
rekliliklere yan›t verdi¤ini onaylamas›,pro-
fesyonel bir denetim sürecine sahip ol-
mas›, verilen belgenin  Avrupa ülkelerin-
de oldu¤u gibi 6 y›l geçerlili¤e sahip ol-
mas› yer almaktad›r. Di¤er yandan
ÇMD’nin üyesi oldu¤u ECCCO’nun
(European Confederation of Contact
Centre Organisations) Avrupa ülkelerin-
de yayg›nlaflt›rmak üzere üstlendi¤i mis-
yonu Türkiye’de üstlenmifl olmas› da yi-
ne önemli bir tercih nedeni olmaktad›r.

ÇMD, Kamu ile Temaslar›n› Yo¤unlaflt›rd›! 

ÇMD EN15838 Standartlar›n› H›zla Yayg›nlaflt›r›yor!
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DHL Express, RGN Ça¤r› Merkezi,
Turkcell Global Bilgi gibi Türkiye’nin ön-
de gelen ça¤r› merkezlerinin çal›flanlar›-
n›n ÇMD Geliflim Akademisi’nde kat›ld›-
¤› Tak›m Lideri Temel Sertifika Program›
mezunlar›n› verdi. Etkili sunum becerileri,
yüksek performansl› tak›mlar oluflturma,
etkin ça¤r› merkezi teknikleri, yetkinlik
bazl› mülakat teknikleri konular›nda e¤i-
tim alan mezunlar, sertifikalar›n› genifl ka-
t›l›ml› bir törenle ald›.

Sertifika töreninde konuflma yapan
ÇMD Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›-
s› ve Geliflim Akademisi Proje Yöneticisi
(DHL Türkiye & MENAT Müflteri ‹liflki-
leri Direktörü) Nil Keskin Kelefl flunlar›
ifade etti: “40 binden fazla kifliye istih-
dam sa¤layan sektörümüzün koflullar›n›n
daha iyiye gitmesi için ÇMD Geliflim

Akademisi e¤itimleri firmalar›n baflvura-
bilecekleri en önemli kaynak. Sektördeki
kurumlar›n e¤itimlerimize gösterdi¤i ilgi
her geçen gün art›yor. May›s sonu itiba-
riyle bafllatt›¤›m›z Tak›m Lideri Temel
Sertifika Program›, ülkemizin önde gelen
ça¤r› merkezlerinin çal›flanlar›n›n kat›l›-
m›yla tamamland›. Hedefimiz, ÇMD Ge-
liflim Akademisi e¤itimlerinden daha faz-
la say›da firman›n yararlanmas› ve sektör
geneline yönelik yaratt›¤›m›z de¤erin da-
ha da yükselmesi.”

T.C Ulaflt›rma Bakan› Sn Binali Y›ld›r›m’›n
yönlendirmesi ve BTK’n›n koordinatörlü-
¤ünde düzenli aral›klarla bir araya gelen
Sivil Toplum Kurulufllar› aras›na ça¤r›
merkezi sektörünü temsilen ÇMD’de de
dahil edildi.

Ça¤r› merkezi sektörünün temel s›k›nt›-
lar› için üye kurumlar›n›n katk›lar›yla olufl-
turulan çözüm önerilerinin Say›n Bakan’a
iletilmesinin ard›ndan, halihaz›rda dernek
içinde faaliyetlerini sürdüren komisyonla-
ra BTK’n›n deste¤i ile kamu taraf›ndan
da isimlerin dahil olmas› ile daha h›zl› so-
nuç al›nabilecek ciddi bir sürece girilmifl

oldu. Bu çok önemli geliflme ile birlikte;
sektöre verilen teflvik kapsam›n›n genifl-
letilmesi, ifl kanunlar› ve çal›flma koflullar›-
n›n sektöre uygun olacak flekilde düzen-
lenmesi, nitelikli ifl gücü için e¤itim ve
sertifika programlar›n›n artt›r›lmas› ile
sektörel hizmet standartlar›n›n oluflturul-
mas› konusundaki çal›flmalar kamu ile ifl-
birli¤i içinde yürütülecek.

ÇMD Geliflim Akademisi Sektöre 
Diplomal› Tak›m Liderleri Kazand›rd›!

Türkiye ‹fl Bankas› ve HEM ‹letiflim (Net Call Center) in de aram›za
kat›lmas› ile derne¤imize üye olan kurum say›s› 32 oldu!

Merhaba,
Bültenimizin bu say›s›nda derne¤imizin ça¤r› merkezi sektörününün geli-
flimine katk› sa¤lamak üzere kamu kurumu ve kurulufllar› ile kurdu¤u ilifl-
kilerin geldi¤i noktay› ve geliflmeleri büyük memnuniyetle sizlerle paylafl-
mak istiyorum.
Bildi¤iniz üzere kuruluflumuzdan bu yana en büyük amaçlar›m›zdan biri;
sektörümüzün di¤er sektörler gibi devlet taraf›ndan tan›nmas›na ve des-
teklenmesine katk› sa¤lamakt›. Bu hedefimizi gerçeklefltirmek üzere çok
k›sa bir süre içinde oldukça önemli geliflmelere imza att›k. Nisan ay›nda
ça¤r› merkezi sektörünün teflvik kapsam›na dahil edilmesi sürecinde bafl-
latt›¤›m›z yak›n temaslar›m›z ve sektörümüz ile ilgili bilgi paylafl›mlar› geli-
flerek devam etti. T.C. Ulaflt›rma Bakan› Sn. Binali Y›ld›r›m’› makam›nda
ziyaret ederek yeni dönemde de görevde olmas› nedeniyle “Hay›rl› Ol-
sun” dileklerimizi ilettik. Bu görüflmeyi takiben 12 A¤ustos tarihinde Ç›-
ra¤an Saray›’nda Say›n Bakan’a, sektörümüzü, sorunlar›m›z› ve çözüm
önerilerimizi detayl› olarak paylaflma f›rsat› buldu¤umuz oldukça faydal›
bir toplant› daha gerçeklefltirdik. BTK Baflkan› Sn. Tayfun Acarer’in ve il-
gili di¤er sektörlerin Sivil Toplum Kurulufllar›n›n da haz›r bulundu¤u top-
lant›da, BTK koordinatörlü¤ünde düzenli aral›klarla bir araya gelinmesi
ve iletilen sorunlar›n çözümleri için dernek taraf›ndaki komisyonlara ka-
mudan da isimlerin dahil edilmesi yönünde kararlar al›nd›.
Üye kurumlar›m›z›n da deste¤i ve önerileri ile temel olarak afla¤›daki ko-
nular üzerinde devletin ilgili kurumlar›n› da komisyonlar›m›za dahil ede-
rek birlikte daha detayl› ve sonuç odakl› çal›flmalar gerçeklefltirece¤iz;
• Teflviklerin tüm ülke sath›na yay›lmas› ve kapsam›n›n geniflletilmesi, 
• ‹fl kanunlar› ve çal›flma koflullar›n›n ça¤r› merkezi dinamiklerine uygun

hale getirilmesi, 
• Nitelikli iflgücü ihtiyac› için e¤itim ve sertifika programlar›n›n oluflturu-

larak yayg›nlaflt›r›lmas›, 
• Sektörel hizmet standartlar›n›n belirlenmesi   
Sektör temsilci olarak geldi¤imiz konumdan ve çal›flmalar›m›z›n sonuçla-
r›n› bir bir al›yor olmaktan duydu¤um memnuniyeti bir kez daha ifade
ederek tüm üye kurumlar›m›za katk›lar› için teflekkürlerimi iletmek istiyo-
rum. Di¤er yandan dernek çat›s› alt›nda birleflen kurumlar›n say›s›n›n art-
mas› ile temsil gücümüz de art›yor ve her geçen gün daha genifl bir aile
oluyoruz. Son dönemde aram›za kat›lan yeni üyelerimiz Türkiye ‹fl Ban-
kas› A.fi. ve HEM ‹letiflim Ltd. fiti.ye (Net Call Center) “Aram›za Hofl-
geldiniz” demek istiyorum.


