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Okan Üniversitesi: 
Sektöre yönelik akademik yapı tercih edilmeli

Avrupa ve Türkiye’de 
ilk defa “Çağrı Merkezi 
Yönetimi” örgün öğretim 
programını başlatan Okan 
Üniversitesi’nden Kariyer 
Merkezi Birimi Yöneticisi 
Mısır, sektördeki firma/
kurum çalışanlarının 
bilinçlendirilmesi ve 
akademik yapının tercih 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

“Çağrı merkezleri” içerikli dosya sayfalarımız 
kapsamında, geleceğini şekillendirecek genç 
yönetici adaylarına akademik kariyer olanağı 
sunan, iş yaşamına yakınlığı ile bilinen Okan 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) 
Kariyer Merkezi Birimi Yöneticisi Ogün Mısır ile 
görüştük.  Mısır, sektöre diplomalı çalışanlar 
kazandırdıklarına dikkat çekti.
Okan Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda sektör 
çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesine sahip 
olmaları zorunluluğu getirileceği öngörüsü ve 
sektörün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak 
üzere Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü’nü 
hayata geçirdi. Çağrı Merkezleri Derneği’nin 
(ÇMD) desteği ile Okan Üniversitesi’nde 2010-
2011 öğretim yılında açılan bölümde ÇMD 
üyesi kurumlardaki yöneticiler, gönüllü olarak 
eğitmenlik yapıyor.
Okan Üniversitesi’nin Avrupa ve Türkiye’de ilk 
defa Çağrı Merkezi Yönetimi örgün öğretim 
programını başlattığını belirten Mısır, “iş 
yaşamına en yakın üniversite” sloganıyla yola 
çıkan üniversitenin, tüm program ve bölümlerinde 
sektör işbirlikleri ve desteğini yanına alarak iş 
garantili bir yapı izlediğini bildirdi. 
Mısır, sektörün dünyadaki pazar büyüklüğünün 
2010’da 340 milyar Dolar civarında olduğu ve 
bunun 2013’te 374 milyar dolara ulaşacağının 
tahmin edildiğini bildirdi. 
Mısır, “Dünyada her 100-500 kişiye, Türkiye’de 
ise 1.850 kişiye bir müşteri temsilcisi düşüyor. Bu 
sayı sektörün Türkiye’deki büyüme potansiyelini 
açık bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.  
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-Çağrı merkezleri sektörü nedir? 
Sektör hangi ihtiyaçtan doğdu?
-Sadece ürün ve hizmet üretmenin 
dışında bu ürün ve hizmetlerin 
kullanıcıları tarafından gelişen 
teknoloji ve müşteri beklentilerinin 
değişime uğraması ile ortaya 
çıkan bir sektördür, çağrı merkezi 
sektörü. Sektörlerde faaliyette olan 
diğer yarışmacıların, müşterilerine 
sunmak zorunda oldukları hizmete 
ayrılan zaman ve katlanılan maliyet 
kavramları ile daha ekonomik ve 
kaliteli yaşam ihtiyacı bu sektörün 
doğmasına ve hızla büyümesine 
sebep oldu. Çağrı merkezi ile ilgili 
alternatif tanımlar şöyle sıralanabilir: 
“Müşteri etkileşim merkezi, Müşteri 
temas merkezi, Müşteri kontakt 
merkezi, Müşteri destek merkezi, 
Müşteri haberleşme merkezi, 
Müşteri hizmetleri merkezi, Satış 
ve hizmet merkezi, Rezervasyon 
merkezi, Teknik destek merkezi, Bilgi 
masası, Yardım masası ve Müşteri ilgi merkezi.” 

Ortak bir tanım bulunmamasına rağmen, çağrı merkezi; kurumun 
kendisiyle temas etmesini istediği tüm partilerin (müşteriler, 
tedarikçiler, bayiler vs.) başta telefon olmak üzere diğer tüm temas 
biçimlerini (web, faks, e-mail vs.) kullanarak etkileşim içinde olmasını 
sağlayan “iletişim merkezlerine” verilen addır. 
Çağrı merkezinin tanımı, teknolojinin de gelişmesiyle gün geçtikçe 
değişiyor, ancak basit bir yaklaşımla, müşterinin bir çağrısının 
(telefon, e-mail, web, faks, IVR vs ile) bir merkez (nokta, alan, yer, kişi 
vs) tarafından ele alınmasıdır.

- Sektörün dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu, gelişmesi, 
beklenti ve öngörüler neler?
-Telefonun ilk olarak formel bir istek ve şikâyet iletme aracı olarak 
ortaya çıkması 1960’ların sonlarında gerçekleşti. O zamanlarda AT&T 
ilk çağrı merkezlerinin ortaya çıkmasına önayak oldu. Ve aradan geçen 
görece az zaman içinde çağrı merkezleri multi-milyar değerinde bir 
sektör haline geldi. 
Bu dönemde, ABD’de “ücretsiz hatlar” birçok şirket tarafından 
devreye alınmaya başladı ve bir hizmet statüsü olarak sunuldu. 40 yıl 
önce Amerika’da destek hatları ile müşterilerine bir temas noktası 

yaratmış şirketler rekabette 
öne çıkarken, bugün bu 
imkânı sunmayanlar parmakla 
gösteriliyor.
 
1970’lerin başında Continental 
Havayolları’nın tedarik ettiği 
ilk ACD (Automatic Call 
Distributor - Otomatik Çağrı 
Dağıtımcısı) uygulaması, 
bugünkü ile kıyaslanamayacak 
derecede pahalı ve az 
fonksiyoneldi. Diğer alanlarda 
olduğu gibi çağrı merkezi 
teknolojileri de zaman içinde 
küçüldü, ucuzladı ve irili 
ufaklı işletmelerin de satın 
almasıyla hızla yayıldı. Sektör 
Amerika’dan başlayıp,e-
ticaret entegrasyonlu tüm 
dünyayı hızla saran global 
bir yapıda devam ediyor. 
Beklentilerin otomasyon ve 
diğer bileşenlerle çok daha 

hızlı bir şekilde artması, çağrı merkezlerini en gözde sektör haline 
getiriyor. Bunların yanında şirket/kurum içinde kurulacak bir çağrı 
merkezi ile diğer departmanların iş akış ve verimliliği de gözle görülür 
şekilde iyileşiyor. Çağrı merkezi hizmetlerinin amacı; müşteri odaklı, 
çok iyi iletişim becerilerine sahip, sosyal yönü, telefonda iletişim 
ve ikna yeteneği güçlü, satışa yatkın, dinamik bir ortamda, hızlı ve 
hatasız çalışma yeteneğine sahip, takım çalışmasına uyumlu ve 
takım çalışmasını koordine etme yeterliliğinde çalışanlarla hizmet 
vermektir.
Sektörün dünyadaki pazar büyüklüğü 2010 yılı sonu verilerine göre 
340 milyar dolar civarında. Bu rakamın 2013 yılında 374 milyar dolara 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Toplam çağrı merkezi sayısı ise yine 2010 
yılı rakamlarına göre 124 bin. 2010-2013 yılları arasında sektörün yıllık 
büyüme potansiyeli ise yüzde 3,2.
 
Sektörün Türkiye’de 2010 –2015 yılları arasındaki ortalama büyüme 
potansiyeli ise yıllık bazda yüzde16 olarak tahmin ediliyor. Dünyada 
her 100-500 kişiye, Türkiye’de ise 1.850 kişiye bir müşteri temsilcisi 
düşüyor. Bu sayı sektörün Türkiye’deki büyüme potansiyelini açık bir 
şekilde ortaya koyuyor.
  
- Sektörün ekonomik büyüklüğünden söz eder misiniz?
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-Ülkemizde 2010 yılında 472,5 milyon Dolar olarak gerçekleşen dış 
kaynak çağrı merkezi pazarının büyüklüğü 2011 yılında 640 milyon 
Dolar seviyesine ulaştı. İç kaynak da dâhil edildiğinde bu rakam 
toplamda 1,1 milyar Dolar seviyesine erişmiş bulunuyor.
Çağrı merkezinin dünya genelinde kabul görmüş standart bir tanımı 
Tahminlere göre dünyada 240 bin ile 450 bin arasında değişen 
rakamlarda çağrı merkezi hizmet sunuyor.

-Çağrı merkezlerinin ekonomiye sağladığı en büyük katma değerler 
nedir?
-Birden fazla değer sağlamakla birlikte özellikle işsizliğe çözüm 
olarak görülüyor. Herhangi bir tahsil zorunluluğu aranmaksızın 
nerdeyse dili konuşabilen ve iletişim 
kurabilen herkesin çalışabileceği bir 
yapıdadır bu sektör. Son dönemde 
çeşitli sertifika programının yanı sıra, 
İş-kur kanallı projelerde bu sektörün 
ekonomiye sağladığı major değerler 
arasındadır.

- Otomatik yanıt veren sistemler ve 
robotların kullanımı orta ve uzun 
vadede sektörü nasıl tehdit ediyor?
-Sektörün bileşenleri arasında insan 
kaynağı ve teknoloji, önemli bir 
konumda bulunuyor. Otomasyona 
gidilmesi karşısında halen özellikle 
Türk insanı, çoğu işine yüz yüze veya 
telefonda çözüm tercih ederken, 

özellikle uzun dönemde sektör çalışanlarının sayısında azalma, 
kalitesinde artışa yol açabilir.

-Üniversitenizde bu sektöre yönelik bir eğitim veriliyor mu? Ya da bir 
bölüm var mı?
-Avrupa ve Türkiye’de ilk defa “Çağrı Merkezi Yönetimi” örgün öğretim 
programını başlatan Okan Üniversitesi, 2. yılını tamamlayan ve bu 
yıl ilk mezunlarını veren programıyla sektöre diplomalı çalışanları 
kazandırıyor.

Program kapsamında müfredat derslerine ek olarak sektörel anlamda  
“Müşteri İlişkileri ve Sadakat Yönetimi, Çağrı Merkezi Teknoloji 

Bileşenleri, Telefonda İletişim & 
Telemarketing ile Çağrı Merkezi ve 
Sektör İlişkileri vb.” dersler veriliyor. Bu 
derslerle sadece Çağrı Merkezi Programı 
öğrencileri değil, sektörün ihtiyacı olan, 
Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Lojistik, Bilgisayar Programcılığı, 
Bilgisayar Teknolojileri, Dış Ticaret vb. 
program öğrencileri de Çağrı Merkezi 
Yönetimi program derslerini Seçmeli 
olarak alabiliyor, yan dal ve çift diploma 
gibi olanaklarla çağrı merkezi sektörüne 
kazandırılıyor. Bu yıl içinde örgün 
öğretime ek olarak İkinci Öğretim kısmı 
da eklenerek sektör çalışanlarına ek 
imkânlar sunulacak.
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Bu programın yanı sıra Maltepe Kampüsümüz de kurulan Çağrı 
Merkezi Laboratuarı ile, öğrencilerin teorik bilgilerini yine sektör 
duayenlerinin çeşitli projeleriyle Inbound/Outbound kanalda pratiğe 
çevirmesi, 444okan ve Çiçek Sepeti gibi projelerle daha ileri bir 
seviyeye getirmesi sağlanıyor.

Daha okurken, çalışma imkânı elde eden öğrenciler, mezuniyetleriyle 
birlikte tam zamanlı olarak iş garantili operasyonlarda çeşitli 
görevlere hemen başlayabiliyorlar.  Ayrıca sektörde faaliyette olan 
firma/kurumlara çağrı merkezi alanında çeşitli sertifika programları 

sunulup böylece akademik kadro tarafından sektöre inovatif 
çözümler entegre ediliyor. Bu sertifika programları, Çağrı Merkezi 
Yönetimi, Telefonda İletişim & Telemarketing gibi konuların yanında, 
firma/kurumun talepleri doğrultusunda da şekillendirilebiliyor.

-Eklemek istediğiniz başka konular var mı?
-Sektörün merdiven altından başlayıp, plazalara kadar yoğun bir 
çevrede hızla büyümesi, sektörde faaliyette olan firma/kurum 
çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve özellikle bu sektöre yönelik 
akademik yapının tercih edilmesini gerektiriyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s145


