
Projenin Başlığı: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde Çağrı Merkezi Uygulama 

Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi 

Projenin Amacı ve Önemi 

Pratik uygulaması olmayan teorik bilgi kısa zaman içinde unutulabilmekte, öğrenciler 

öğrendiği bu teorik bilgileri genellikle iş yaşamında kullanmakta zorluk çekmektedir. Büro Hizmetleri 

ve Sekreterlik Bölümü bünyesindeki Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerinin uygulamalı 

eğitim alabileceği bir ortam bulunmamaktadır. Bu program için kendine özgü ve farklı özellikleri olan 

bir laboratuvar gerektiğinden, mevcut bilgisayar laboratuvarları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu 

altyapı eksikliğini gidermek ve öğrencilerimize daha verimli eğitim verebilmek için bu proje 

hazırlanmıştır.  

Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı sayesinde uygulamalı eğitim gerektiren dersler 

(Örneğin; Çağrı Merkezi Yönetimi, Çağrı Merkezlerinde Pazarlama Yönetimi, Kriz ve Stres Yönetimi, 

Kurumsal iletişim gibi…) bu ortamda yapılmaktadır.  Buna ek olarak, Çağrı Merkezi Uygulama 

Laboratuvarının Üniversitemize çeşitli hizmetler sunması düşünülmüştür. Bu bağlamda, laboratuvarın 

yüksekokulumuz ve üniversitemiz için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda 

öğrencilere ve diğer ilgililere öğrenci yönlendirme, bilgilendirme, bölümlerin tanıtımı, geribildirim 

sistemi (memnuniyet anketi, dilek/şikayet yönetimi vb.) yoluyla veri aktarımı sağlayan bir çağrı 

merkezi olarak kullanılması amaçlanmıştır.     

Proje ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 

öğrencilerine uygulamalı bir eğitim ortamı oluşturularak sektörün beklediği yeterli nitelik ve becerilere 

sahip, çağdaş ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve mesleki sorumluluğunun bilincinde çağrı 

merkezi çalışanları yetiştirilmektedir.  

Materyal ve Yöntem 

Proje kapsamında 1 adet uygulama laboratuvarı kurulmuştur. Bu amaçla Çağrı Merkezi 

Uygulama Laboratuvarının faaliyete geçirilebilmesi için IP Çağrı Merkezi Yazılımı, IP Çağrı Merkezi 

Sunucu Donanımı, Dış Hat ve Santral Bağlantı Modülleri, ACD (Otomatik Çağrı Dağıtımı 

Uygulamaları), Ses Kayıt Sistemi, IP Telefon, Mono Kulaklık Seti alınmıştır. Laboratuvar 20 agent ve 

1 supervisor şeklinde yapılandırılmıştır. 

Proje kapsamında satın alınacak teçhizat ile öğrencilerin çağrı merkezindeki telefonda 

konuşma, çağrı raporlama, ekip yönetimi ve CRM yazılımı kullanma becerileri; bürolarda toplantı 

yönetim ve organizasyonu, dosyalama ve arşivleme, ofis yönetimi, proje yürütme becerileri 

geliştirilmektedir. 
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