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Tarakçı: Sektör teşvik kapsamına alınınca 
Anadolu yatırımları arttı

Çağrı merkezi sektörünün teşvik kapsamına 
alınmasıyla Anadolu  yatırımlarının arttığına 
dikkat çeken CMC Genel Müdürü Tarakçı,  
sektörün yüzde 15 büyüyüp toplam 60 binin 
üzerinde çalışana ulaşacağını düşünüyor.

Dosya sayfalarımıza Türkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı 
merkezlerinden biri olan CMC (Customer Management 
Center) katıldı. CMC Genel Müdürü Metin Tarakçı  şirketi 
hakkında bilgi verdi. 2007’den beri faaliyette bulunan 
ISS Türkiye’nin bünyesinde hizmetlerini sürdüren CMC, 
2000 yılından bu yana Türkiye’de çağrı merkezi hizmetleri 
sunuyor.  1901 yılında Danimarka’da kurulan, 53 ülkede 
hizmet sunan ISS, 536 bin çalışanıyla entegre tesis yönetim 
hizmeti sağlıyor.  CMC, müşterilerin stratejik iş ortağı 
olarak çalışıyor, dördü İstanbul, biri Malatya’da olmak 
üzere beş ayrı lokasyonda 7/24 hizmet veriyor.
CMC Çağrı Merkezi Genel Müdürü Tarakçı, 70’den fazla 
iş ortağına hizmet sundularını söyleyerek, bu hizmetleri 
Tele-Satış & Tele-Pazarlama, Müşteri Hizmetleri, Tahsilat 
Yönetim Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri ve Sosyal 
Medya Hizmetleri olarak sıraladı. 

İleri teknolojik uygulamaları, vizyoner yaklaşımları, hızlı 
ve esnek çözümlerle değişen ihtiyaçlar doğrultusunda her 
geçen gün hizmet yelpazelerini geliştirdiklerini anlatan 
Tarakçı, “Toplam 3 bin 200 çalışanımız bulunuyor. Bu sayıyı 
2013 yılı sonunda 4 bine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
2009’da kurulan Malatya Operasyon Merkezi’ndeki bin 500 
çalışanın yüzde 60’ını kadınların oluşturduğuna değinen 
Tarakçı, her yıl yüzde 30’un üzerinde büyüdüklerini, 
Temmuz’da İstanbul Kağıthane’de 700 seat kapasiteli ek 
bir operasyon merkezini hizmete sunacaklarını bildirdi. 
Tarakçı, “Anadolu’da farklı bir ilde daha açacağımız 
500 seat kapasiteli yeni bir operasyon merkezi için de 
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çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2012 yılında yeni lokasyon 
açılışı ve kapasite artırımlarımız için 15 milyon TL’nin 
üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.
 “Çağrı merkezi sektörü teşvik kapsamına alınınca Anadolu 
yatırımları arttı” diyen Tarakçı, bu yıl  sektörün yüzde 
12-yüzde15 arasında büyüyeceği ve  toplam 60 binin 
üzerinde çalışan sayısına ulaşacağını düşünüyor.

Sektörün teşvik kapsamına alınmasıyla Anadolu 
yatırımlarının arttığına işaret eden Tarakçı, 2012’nin ikinci 
yarısında, yine teşviklerin avantajlarını kullanıp Anadolu’da 

ikinci bir lokasyon daha kuracaklarını söyledi. 
Tarakçı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Çağrı merkezi sektörü, özellikle gençlere, kadın ve engelli 
çalışanlara uygun çalışma ortamı sunan değerli bir sektör. 
Devletimizin de sürekli büyüyen, genç, kadın ve engelli 
istihdamına katkı sağlayan bu sektöre destek sağlıyor 
olması bizler için çok önemli. Teşvik bölgelerinde bulunan 
illerde çağrı merkezi kurulması durumunda sunulan 
teşvikler; vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi 
desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi olanaklar 
sunuyor.”
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