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Çağrı merkezleri pazarı, dünyada 340 Dolar, 
Türkiye’de 2 milyara dayandı

Dünyada geçen yıl 340 milyar Dolar, Türkiye’de ise 1,8 milyar 
TL pazar büyüklüğüne erişen çağrı merkezleri sektörü, 
küresel çapta önemli bir istihdam yaratıp kritik bir rol 
üstleniyor. Hızlı büyümesine karşın henüz küçük olduğuna 
dikkat çekilen, dünyada toplam 130 bin merkez ve 9 milyon 
masayla hizmet veren sektör, Türkiye’de yaklaşık 55 bin kişiye 
istihdam sağlıyor.

Fatma Ağaç

Son yıllarda özellikle Türkiye’de hızla 
büyüyüp önemli bir istihdam kapısı olan 
çağrı merkezleri sektörünün daha ne kadar 

büyüyebileceği belli değil.  Çağrı merkezleri, artık 
Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. 
Çağrı merkezlerinin dünya ve Türkiye’deki mevcut 
durumu, gelişmesi, beklenti ve öngörülerini Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Bilişim Dergisi’nin 145. 
sayısında (Temmuz-Ağustos) inceledik. “Dosya” 
sayfalarımız kapsamında, çağrı merkezlerinin hangi 
hizmetleri verdilerini, pazar paylarının ne olduğunu, 
otomatik yanıt veren sistemlerle robot kullanımının 
orta ve uzun vadede çağrı merkezlerinin kapanmasına 
yol açıp açmayacağı ve istihdamın düşüp düşmeyeceği 
sorularına yanıt aradık. Bu çerçevede Çağrı 
Merkezleri Derneği (ÇMD), Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK), Okan Üniversitesi, CMC Çağrı 
Merkezi ve Procat’in kardeş şirketi Call Center Hotel 
yöneticileriyle görüşüp bilgi aldık.
“Müşteri ilişkilerinde yaratılan katma değer” olarak 
nitelendirilen çağrı merkezleri, dünyada ilk olarak 
1960’ların sonlarında istek ve şikâyet iletme aracı 
olarak ortaya çıktı. Müşteriler ile temas etmek, onları 
hissetmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak için 
en ideal platformu sunan çağrı merkezleri, bugün 
kurumsal müşterilerinin markaları için kritik bir 
rol üstleniyor. Hızlı büyüme ve gelişmesine karşın 
uzmanlar sektörün henüz küçük olduğa dikkat 
çekiyorlar. 
Dünyada çağrı merkezleri sektörünün 2011’de 
pazar büyüklüğünün 340 milyar Dolar olduğu 
belirtiliyor. Sektörde bazı bölgeler (özellikle 
Hindistan) milyarlarca Dolar gelir sağlıyor. Çağrı 
merkezi pazarında dünya genelinde 130 bin çağrı 
merkezinin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Bu çağrı 
merkezlerinde toplam 9 milyon çağrı masasıyla 
hizmet veriliyor olması bu endüstrinin küresel çapta 
ne kadar önemli bir istihdam yarattığını da ortaya 
koyuyor. Dünyada 100 ila 400 kişiye bir çağrı masası 
hizmet veriyor. 
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Masa sayısının, 2012 yılında 9,4 milyona ulaşması bekleniyor. 2013’te 
ise, çağrı merkezi sayısının 150 bin, çağrı masası sayısının da 10 
milyon olacağı öngörülüyor. 
Gençlerin istihdamı için iyi bir çözüm alternatifi sunan çağrı 
merkezleri, işsizlik oranının yüksek olduğu Türkiye’de de, en önemli 
sektörlerinden biri haline geldi. Yaklaşık 17 yıllık geçmişiyle artık 
Türkiye’nin en genç ve hızla büyüyen sektörlerinden biri çağrı 
merkezleri. Çağrı merkezleri sektöründeki yatırımlar İstanbul, Ankara 
ve İzmir dışında Anadolu’nun birçok ilinde artmaya devam ediyor.  
Türkiye’de çağrı merkezilerinin küresel ekonomik krizin etkilerine 
rağmen büyümesini sürdürmesi dikkat çekiyor. 
Çağrı merkezlerinin oluşturduğu pazar Türkiye’de, 2011 verilerine 
göre toplam 1,8 milyar TL’lik ekonomik büyüklüğe ulaştı. 2011 
verilerine göre, Türkiye’de sektör genelinde 55 bin kişi istihdam edildi. 
Son 5 yılda 200 milyon TL’lik yatırım yapılan sektördün, önümüzdeki 5 
yıl içinde toplam 100 bin kişiye iş olanağı sağlayacağı tahmin ediliyor. 
2008 yılında çağrı merkezleri sektörünün gelişimini sağlamak 
amacıyla kurulan Çağrı Merkezleri Derneği’nin (ÇMD), sektöre 
kazandırdığı, Avrupa Standardizasyon Komitesi (European Committee 
for Standardization-CEN) tarafından hazırlanan “EN 15838 Müşteri 
İletişim Merkezleri Hizmet Belgelendirmesi”nin uygulanması ve 
yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği (AB) Projesi 
olan Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu’nun 
hazırladığı,“Görme Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitim Sistemi ile 
Mesleki Eğitimi” isimli projede ortak olarak yer alan ÇMD, sektöre 
ilişkin bilgileri okurlarımızla paylaştı. ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Bahadır Pekkan, çağrı merkezlerinin işsizlik oranının yüksek olduğu 
ülkemizde, gençlerin istihdamı için iyi bir çözüm sunduğunu, pek çok 
alanda katma değer üreten en önemli sektörlerden biri olarak öne 
çıktığına değindi. Pekkan, Dernek içindeki komisyonlara kamudan 
yetkililerin de dahil olacağı bir sürece çok yakında gireceklerinin altını 
çizdi. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer ise, 31 Aralık 2011’de yürürlüğü giren “Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” ile mobil haberleşme, sabit 
haberleşme ve İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinin yanı sıra “çağrı 
merkezi hizmeti”ne ilişkin hizmet kalitesi konularının düzenlendiğini 
anlattı. 
Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Kariyer Merkezi Yöneticisi Ogün 
Mısır, Avrupa ve Türkiye’de ilk defa “Çağrı Merkezi Yönetimi” örgün 
öğretim programı başlattığını bildirdi. 
Dosyamıza Turkcell Global Bilgi’nin Genel Müdürlük Görevini de 
yürüten Bahadır Pekkan, CMC Çağrı Merkezi Genel Müdürü Metin 
Tarakçı ve Procat’in kardeş şirketi Call Center Hotel’in CEO Tarkan 
Ersubaşı, şirketlerinin sektördeki yeri ve faaliyetlerinden söz ederek 
katkı verdiler.  
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Çağrı merkezlerinin sorunları 
-Nitelikli eleman sıkıntısı
	 •Mesleki	eğitimin	yaygın	olmaması	
	 •Yabancı	dil	bilen	eleman	azlığı

-Devlet desteğinin olmaması
	 •Eleman	ve	teknolojik	yatırım	konusunda
   destek yok
	 •Vergiler	çok	yüksek
	 •Devlette	hizmet	ihracı	kavramı	az	yerleşmiş
	 •Dünya	Bankası	fonları	ve	AB	teşviklerinden	
	 yeterince	yararlanılamıyor
-Yüksek	maliyetler	(altyapı,	telekom)
-Dışkaynak	ihtiyacı	konusunda	farkındalık	olmaması;	
dışkaynağın yararının bilinmemesi
-Bazı	sektörlerde	hukuki	engeller	olması.	(Finans,	
Turizm)
-Sektör hakkında bilgi ve güven eksikliği
	 •Bilgi	güvenliği	endişesi
	 •İş	sonuçlarına	güven	duyulmaması
-Fiyat	rekabeti
	 •Yanlış	maliyet	hesabı	yapılarak	sektörün	
 küçültülmesi, düşük kârlılıklar
	 •Kalitenin	ikinci	planda	bırakılması
-Yüksek	çalışan	devinimi
	 •Çağrı	merkezi	operatörlüğünün	meslek	olarak
  görülmemesi
	 •Çağrı	merkezi	operatörlüğünün	saygınlığının	
 olmaması
	 •Sektörde	kariyer	planlamasının	yapılamaması

Çağrı merkezlerine düşen sorumluluklar 
ve devletten beklentiler 
-Maliyetler
	 •	Verimlilik	artışı	sağlamak
	 •	Uzun	vadede	maliyet	tasarrufu	getirecek	
 yatırımlar yapmak
	 •	Vergi	indirimleri
	 •	Düşük	fiyatlı	arsa	tahsisi
	 •	İnsan	kaynakları	maliyetlerinin	düşürülmesi
	 •	Teknoloji	kullanım	maliyetlerinin	düşürülmesi
	 •	Teknik	ekipmanların	ithalatında	kolaylık
-Teknolojik	altyapı	
	 •	İyileştirilmiş	teknolojik	altyapıya	paralel	
	 faaliyet	göstermek
	 •	Teknopark	ve	benzeri	yapılarla	dünya	
	 standartlarında	teknolojik	altyapı	yatırımı	
 yapmak
-İnsan	kaynağı
	 •	İstihdamı	arttıracak	projeler	üretmek
	 •	Engelli	istihdamını	arttıracak	politikaları	
 hayata geçirmek
	 •	İş	garantili	mesleki	eğitimlerle	insan	kaynağını	
	 çağrı	merkezleri	sektörüne	yönlendirecek	
	 eğitim	kurumları	açmak	(örn.	meslek	lisesi,	ön	
 lisans programları, lisans programı dersleri, 
	 sertifika	programları.)
-Fiziksel	çevre	
	 •	Çalışan	sağlığı	ve	iş	güvenliği	standartlarına	
 uyum göstermek
	 •	Sektöre	özel	oluşturulacak	bölgelerin	güvenlik	
 ve ulaşım standartlarını yüksek tutmak
	 •	Çalışanları	cezbedecek	konforlu	dış	çevre	
 yaratmak
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Şirket/kurum	bünyesinde	kurulacak	çağrı	merkezinin	yapacakları

Bilgilendirme	hizmetleri
*444 veya 800 lü tek bir hat üzerinden haftanın 7 günü 
müşteri ve diğer kişilere tek merkezden bilgilendirme 
*Tüm iletişim, kişilere ait bilgiler ve görüşme içeriği kayıt 
edilebilir
*E-mail mesajları tek merkezden aynı gün içinde cevaplama
*Toplu SMS ve e-mail gönderme
*Gazete ilanları üzerinde 444’lü numara ve ilan performansı 
ölçümü 
*Etkinlikler hakkında bilgi verme
*Etkinlik veya konferanslara katılacak kişilere LCV hizmeti

Dış arama hizmetleri
*Haftanın 7 günü müşteri ve diğer kişilere tek merkezden dış 
arama 
*Aynı gün içinde binlerce kişiye otomatik arama
*Potansiyel müşteri ve bayi kanalı geliştirme aramaları
*Ürün lansmanlarının yapılmasında

Web hizmetleri

*Online rezervasyon sistemi ( etkinliklere ve toplantılara 
katılım için ) 
*Web üzerinden e-mail database geliştirme
*Satın alma ve garanti vb. Web üzerinden takip etme ve 
iletişim merkezi ile entegre yönetme
*Kişiye özel e-mail gönderileri ile firma/kurum tanıtımı 

Database hizmetleri

*Kişilere ait tüm detaylar kayıt edilir isim, iletişim, e-mail, 
kurum, pozisyon, unvan, eğitim, kariyer, online başvuru 
formlar, katıldığı etkinlikler, ilgi alanları, hobiler, özel 
yetenekler vb.)
*Kurumlara ait tüm detaylar kayıt edilir ( Kurum adı, adres, 
iletişim, e-mail, sektör vb. )
*E-mail adresler gruplar halinde kategorize edilir (toplu e-

posta gönderimi için )
*Kurum tanıtım ve etkinlik duyuru gönderileri için hard copy 
etiket data sağlama 
*Etkinlik duyuruları için SMS ve mail data sağlama
*Tüm kurum database yapısını ortaklaştırma ve 
merkezileştirme 

Yazılım	Geliştirme

*Kurum bünyesinde tek bir yazılım ile ortak bir sistem 
*Birimler arası entegrasyon
*Kullanıcılara yetkileri doğrultusunda haklar verilmesi
*Tek ve ortak bir database 
*Eskalasyon süreçleri ( Bir istek ya da şikâyetin diğer birim-
lere yazılım üzerinden iletilmesi )
*Kurum bünyesinde oluşturulacak ya da dış kaynak 
kullanılarak üretilecek yazılım için danışmanlık
*Workflow Management 

Bilgi	tabanı	–	İntranet

*İletişim merkezi tarafından verilecek bilgilerin yerel bir 
serverda kayıt ve dizayn edilmesi
*Birimler ile ortak iş yapma biçimleri geliştirme ve bilgi 
akışı sağlama
*Kurumsal İntranet çalışmasına entegre olma veya altyapı 
kurma
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