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Merhaba,

1960’lı yılların sonlarında istekleri ve şikâyetleri dinlemek amacıyla kurulan çağrı merkezleri, 
bugün dünyada 340 milyar dolar, ülkemizde de 1,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşmış 
hızla büyüyen bir sektör. Türkiye’de 55 bin kişiye istihdam sağlayan bu sektör, işsizliğin 
yoğun olduğu illere doğru yayılması ve engelli vatandaşlarımızı da çalışanları arasına katması 
nedeniyle ayrı bir öneme sahip. 

Bu sayımızda dosya konumuz, çağrı merkezleri. Her ne kadar biz çağrı merkezleri çalışanlarının 
gülümseyen, neşeli ve saygılı seslerini duyarak yardım ve hizmet alıyorsak da bu sektörün 
çok hızlı büyümekten kaynaklanan birtakım sorunları var. Nitelikli eleman sıkıntısı, hukuksal 
çerçevenin tam anlamıyla belirlenmiş olmaması, devlet desteği eksikliği ve çalışanların 
haklarıyla ilgili sorunlar bunlardan bazıları. Otomatik yanıt veren sistemlerin gelişmesinin 
sektöre etkisi de diğer tartışılması gereken sorunlardan bazıları. 

Dosyamızı ülkemizin bu konudaki en büyük firmalarına, ilgili derneklere ve üniversiteye (Okan 
Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk kez “Çağrı Merkezi Yönetimi” örgün öğretim programı açıldı) 
sorarak oluşturduk. Yasal süreçlerle ilgili olarak da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan 
(BTK) bilgi aldık. Ayrıca dosyada tartışılması için Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği’nin 
hazırladığı 2011 faaliyet raporunu da sunuyoruz: Buna göre çağrı merkezleri, özlük haklarından 
bile habersiz bir şekilde çalışan, bireysel veya örgütlü olarak hak arama yollarının kapalı olduğu 
iş yerleri. Rapora göre, telefonda duyduğumuz o güleç, o yardımsever seslerin sahipleri aslında 
çalışma koşulları ve ücretler açısından büyük bir psikolojik baskı altında…

Teknoloji kullanımı konusunda pek çok ilke sahne olacak 2012 Londra Olimpiyatları’nın bilişim 
altyapısını ve bu yapının spor karşılaşmalarında nasıl kullanılacağını Londra’dan Gökhan 
Bozkurt yazdı. Yazı, bu konuda medyamızdaki ilk ve en kapsamlı çalışmalardan biri oldu. 

Avukat S.Pelin Gürlek dergimizde  “Hukukçunun Bilişim Günlüğü” adlı yeni bir köşeye başladı. 
Amacımız sizleri sıkmadan, hukuksal terimlerle kasmadan, bilişimin hukuk gündemini kısa kısa 
yazmak. Hukuk metinlerine yakın olmayan biri olarak ben Gürlek’in köşesini keyifle okudum. 
Umarım sizler de beğenirsiniz.

“Tablet pazarında kartlar yeniden karılıyor!” Şirketler arasında oynanan ticari oyunu Melih 
Bayram Dede köşesinde yorumladı. 

Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin “Risk”i yazdı. Bu yazıyı okumayanlar 
riske girer, benden söylemesi.
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Ergin’e kulak verdik: 
“Merkezi bir sunucu çiftliğini kurup yönetmek üzere Türkiye Bulut 
Kurumu kurulmalı!” TBD’nin de desteklediği üzerinde durulması 
gereken bir öneri bu…

Bilişimle ilgili yurtdışı kuruluşları tanıtmayı sürdürüyoruz. Bu 
sayımızda Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’ni (Council 
of European Professional InformaticsSocieties – CEPIS) tanıttık. 
TBD’nin de üyesi olduğu CEPIS, Avrupa’da bilişim alanındaki en 
önemli derneklerden biri. 

Eski bilgisayarlarımızdan, cep telefonlarımızdan ve diğer elektronik cihaz ve sarf 
malzemelerinden bir atık dağı oluşmak üzere. Çağdaş ülkeler bu işi yoluna koymak için 
çalışmalara çok önceden başladı. Ancak bu ülkeler zaten sıradan çöplerin geri kazanımı 
konusunda da bir hayli yol almış durumda. Kuşkusuz, çöpleri geri kazanım amacıyla belli 
bir sistematiğe göre atmak ve toplamak bir kültür değişimi gerektiriyor. Tabii bir yerden de 
başlamak gerek. Ebru Altunok, Esra Eken, Ahmet Erhan Altunok ve Filiz Çakır, e-atıkların 
ülkemizde ticari olarak geri kazanımlarını konuyla ilgili iki şirketle söyleşerek sizlere aktardı. 
Eylem Cülcüloğlu da“Yeşil Bilişim”in ne derece gerçekleştirilebilir olduğunu köşesinde enerji 
tüketimi açısından inceledi…
. 
Peki, “bilgi çöpçüleri”ni duydunuz mu? Duymadınızsa Dr. Serdar Biroğul’un yazısını okumanız 
gerek. Okuduktan sonra e-atıklarınızın içindeki verilere daha çok dikkat edeceksiniz… 

“İş yaşamınızın ilk günü için 10 öneri”yi Makbule Çubuk derledi. İş değiştirmiyorsanız bile göz 
atmakta fayda var. Ne olur ne olmaz!

Son olarak, İ.İlker Tabak’ın trafik, Nezih Kuleyin’in yenilikçi-yaratıcılık konusundaki 
düşünceleriyle, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı’nın tanıtımı, Arzu Kılıç’ın Medyatalk’la gerçekleştirdiği Dijital yayıncılıkla ilgili “Üç 
Soru Üç Cevap” köşesi ve güncel/sektör haberleriyle temmuz-ağustos sayımızla karşınızdayız. 
Eylül 2012’de yeniden buluşmak üzere…
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