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ÖNSÖZ 

Henüz yeni bir organizasyon olan Acil Çağrı Merkezlerinin 

üstlendiği misyon;  insan hayatının sürdürülmesidir. 112 Acil Çağrı 

Merkezi yönetimsel olarak, Özel Çağrı Merkezlerine benzerlik 

gösterse de; kamu hizmeti sunan, kar amacı olmayan, tüm acil 

çağrılara etkin ve verimli cevap veren, acil vakalara en kısa 

zamanda, koordineli şekilde ekiplerin sevk edilmesini sağlayan 

özellikli kuruluştur. 

Acil Çağrı Merkezleri, tüm acil numaralarının tek çatı altında 

toplanması ve tek merkezden yönetilmesi açısından önem taşır. 

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kendi personelinin yanı sıra tüm 

acil kurumlarına da (Sağlık, Emniyet, Jandarma, İtfaiye, AFAD, 

Orman, Sahil Güvenlik) ev sahipliği yapmaktadır. Bu kurumlar 

kendi çalışma düzen ve mevzuatlarının yanında Acil Çağrı Merkezi 

düzen ve mevzuatlarına göre de hizmet vermek durumundadır. Bu 

nedenle Acil Çağrı Merkezleri yönetimi kurgulanırken tüm 

kurumların yasal mevzuatlarına uygun yönetim kurgulanmalıdır.  

Acil Çağrı Merkezleri, yasal mevzuat şartları yanı sıra, etkin, 

verimli, kaliteli hizmeti sürdürmek, sisteminin iyileştirmesine ve 

gelişimine katkı sağlamak üzere, yönetimsel organizasyonlar, 

ulusal ve uluslararası standardizasyon şartlarıyla da 

desteklenmelidir.  

  Bu kitapçıkta, uygulamalardaki standart ve kalite yaklaşımının, 

yönetim organizasyonuna ve performans yönetimine etkisi 

anlatılmıştır. Hizmete başlamış ve kuruluş aşamasındaki 112 Acil 

Çağrı Merkezlerine rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. 

2013 yılında faaliyete geçen Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinin, 

yapısal ve sistemsel kurulumundaki tecrübeleri, kalite 

yaklaşımının etkileri, büro faaliyetleri ve performans ölçümü 

uygulamalarına ilişkin örnek doküman ve tablolar kitapçık içinde 

sunulmuştur. 

 



TERMİNOLOJİ/ TANIMLAR: 

 Acil çağrı: Kamu düzeni ve güvenliği, kişi sağlığı ve güvenliği, 
toplum sağlığı, su kaynakları ve sulak alanlar ile doğaya yönelik ani 
tehditler ve mala yönelik zararları içeren durumlara ilişkin her türlü 
çağrı, 
 Acil çağrı hizmeti: Acil çağrının alınmasından ilgili kurum ya da 
kuruluşların acil çağrı hizmetini tamamlamasına kadar geçen sürede 
verilen sevk ve koordinasyon hizmeti, 
 Yazılım sistemi. : Acil çağrı merkezine gelen çağrıların, 
istatistiklerin, acil çağrı hizmeti yönetme sürecinin bilgisayar 
ortamında takip ve kaydını sağlayan güvenliği tesis edilmiş yazılım, 
 Bakanlık: İçişleri Bakanlığı, 
 ÇA: Çağrı alıcı,  Acil çağrı merkezinde çağrıyı ilk karşılayan 
personel, 
 ÇY: Çağrı yönlendirici, Çağrı alıcıların sistem üzerinden 
göndermiş olduğu acil yardım taleplerini, diğer birimlerle 
koordinasyon içerisinde kendi kurumunun imkânlarını kullanarak, 
sevk ve koordine eden ve çağrı merkezinde kurumunu temsil için 
görevlendirilen uzman personel 
 İlgili birimler: İlgili kurumların çağrı merkezinde görev yapan 
birimleri, 
 İlgili kurumlar: Çağrı merkezinde görev alan, İl Jandarma 
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bölge veya Grup 
Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 
İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge veya İşletme Müdürlüğü, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Bölge veya Şube Müdürlüğü ile Valilik 
kararıyla 112 acil çağrı sistemine dâhil edilen diğer kurumlardır. 
 Paydaş: kurum ya da kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, 
kuruluştan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da kuruluşu 
etkileyen kişi, grup ya da kurumlardır.  
 İç paydaşlar; verilen hizmeti direkt olarak etkileyen veya 
etkilenenlerdir. 112 AÇM iç paydaşları Üst yönetim, idari ve teknik 
kadro, Acil Çağrı Merkezi çalışanları. 

Dış paydaşlar; verilen hizmete katkısı olan, hizmeti alan ve hizmeti 
etkileyenlerdir.112 AÇM dış paydaşları: çağrı yapan vatandaşlar, 
toplum, Valilik, Bakanlık, ilgili kurumlar, acil çağrı yönlendiriciler, 
tedarikçiler vs. 

 AÇM: Acil Çağrı Merkezi 
 

https://eksisozluk.com/?q=i%c3%a7+payda%c5%9f
https://eksisozluk.com/?q=d%c4%b1%c5%9f+payda%c5%9f


Mevzuatlar 

 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
(16.5.2014 tarih ve 29002 sayılı) 

 Denizli Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri Yönergesi.  
 

GİRİŞ 

Çağrı merkezi kavramı; günümüzde hemen hemen her sektöre 

giren, müşteri/ hizmet alan ile işletme/kuruluşu bir araya getiren bir 

sektördür. Dünyada çağrı merkezlerinin tarihi gelişimine 

baktığımızda yeni bir oluşum olduğunu görmekteyiz. Bugünkü 

anlamda çağrı merkezi kavramı 1967 yılında 800’lu hatların 

geliştirilmesiyle başlamıştır. Sonrasında da birçok işletme, yaygın 

bir şekilde çağrı merkezini kullanır hale gelmiştir. Özel sektör, 

çağrı merkezlerini kar amaçlı bir uygulama olarak kullanırken, 

kamuda da hizmet sektöründe kullanım giderek yaygınlaşmıştır. 

Çağrı merkezlerinin acil sisteminde kullanımı da çok eski değildir. 

Örneğin herkes tarafından bilinen 911 sistemi Amerika’da 1968 

yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemize baktığımızda ise 

sürecin daha yeni olduğunu görmekteyiz. Örneğin 1986 yılında 

Emniyet 155 numarasıyla, aynı yıl Sağlık ambulans sistemi ilk defa 

077 Hızır acil numarası ile hizmet vermeye başlamıştır. 

 Avrupa’da 1991 yılında tek acil numara kullanımı öngörülmüş ve 

Avrupa Birliği üye ülkelerinde ‘’112’’ numarası tek acil numara 

olarak benimsenmiştir.   

Ülkemizde 112 numarasının kullanımı, Sağlık ambulans 

sisteminde 1991 yılında Telekom’un düzenlemesi ile değiştirilerek 

başlatılmıştır. Acil Çağrı Merkezlerinin kurulumuna yönelik 

çalışmalar, 2002 yılında başlamıştır. İlk kez Antalya’da 2009 

yılında 112 tek acil çağrı numarası ile ‘’112 Acil Çağrı Merkezi’’ 

uygulamasına geçilmiştir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, halen 24 ilde uygulanmış 

olup, diğer illerde de geçiş için planlama yapılmıştır. 



 ÇAĞRI MERKEZLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Çağrı merkezleri iki aşamada hizmet vermektedir.  

 Müşteri/ hizmet alanın, hizmet, bilgi, yardım vb. talebi 

nedeniyle yapmış olduğu sisteme gelen aramalar (iç arama), 

 Ürün/hizmet tanıtma, bilgilendirme, anket, şikâyetlerin 

sonucunu bildirme, kayıtlara veya kapanan çağrılara geri 

dönüş, vb. amaçlarla şirket/kurumlarca topluma, hizmet 

alana yönelik yapılan giden (dış) aramalardır.  

Her iki aşama için kilit noktada, çağrıyı alan veya arayan nitelikli 

personel bulunmasıdır.  

 

    Çağrı merkezlerini 3 grupta sınıflandıracak olursa; 

1. Özel İşletme veya kurumların kendi ürün/hizmet 

amaçlarına uygun oluşturulmuş özel çağrı merkezleri, 

2. Kamu hizmeti veren özel/kamu kuruluşu hizmeti sağlayan 

diğer çağrı merkezleri, 

3. Sadece acil hizmeti sağlayan Acil Çağrı Merkezleri olarak 

değerlendirilebilir. 

 

1. Özel Çağrı Merkezleri 

Çağrı merkezi; şirketlerin, işletmelerin dış dünyaya açılan 

penceresidir. Müşteriler, bu vesile ile çağrı merkezlerine işletme 

hakkında birçok geri bildirimde bulunmaktadırlar. Çağrı merkezleri, 

toplanan bu geri bildirimleri, sunulan ürün ve hizmetin iyileştirilmesi 

bakımından büyük bir fırsat olarak görmektedir. Bu anlamda, çağrı 

merkezlerinin misyonu, gelir getirme veya müşteri hizmeti 

sağlamanın ötesine geçmektedir. Müşterilerinin söylediklerini 

bilmek isteyen işletmeler için çağrı merkezleri en önemli kaynaktır 

ve müşterilerin ilettikleri, hizmet ve ürün kalitelerinin 

iyileştirilmesinde kullanılabilir. Öte yandan çağrı merkezleri, 

müşteri ile ilişkilerde birebir görüşme, WEB, sosyal medya gibi 

unsurlar yanında hizmetlerinin kullanımını arttıran ve onları 

destekleyen bir unsurdur. 



 Özel çağrı merkezlerinde yönetim, kar etme, kaliteli 

hizmet/ürün sağlama, bu hizmeti sağlarken de daha çok kişiye 

ulaşma, teknolojik donanımı ve insan kaynaklarını daha verimli 

kullanma vb. yönünde amaçları gözetmektedir. Bunu sağlamak 

için de yapmış oldukları geri bildirimleri ve veri analizlerinden çıkan 

sonuçları takip ederek, hizmet/ürün için belirlenmiş şartlarla 

kurumsal hedeflerine ulaşma, ulusal veya uluslararası standartları 

uygulama yönünde çaba göstermektedir. 

Genellikle işleyişinde; gelen çağrıları karşılayan personel, 

yetkileri dahilinde, talep edilen ürün/hizmetlere yönelik konusunda 

yardımcı olmaktadır. Yetkilerini aşan çözülemeyen veya bir üst 

yetkili tarafından tamamlanması gereken işlemlerde çağrıyı 

uzmana/müşteri temsilcisine aktarabilir. İşletme tarafından hizmet 

çeşitliliğine veya amacına göre de dış aramalar yapılır. 

Teknolojik olarak, çağrıyı karşılama, aktarma işlemlerinde, bilgi 

sistemlerine uzaktan telefon ile erişerek telefon üzerindeki tuşlar 

ve/veya kişilerin sesleriyle yönlendirme yaparak istedikleri bilgiye 

ulaşmasını sağlayan interaktif sesli yanıt sistemi 

yönlendirmeleriyle de işlem sağlayabilmektedir. 

 

2. Diğer Çağrı Merkezleri (Kamu Çağrı Merkezleri); 

      Devlete bağlı kamu kurum ve kuruluşları tarafından oluşturulan 

çağrı merkezleri kar amacı gütmese de, vermiş olduğu hizmete 

yönelik çağrıları almak ve değerlendirmek için oluşturulmuştur. 

Hizmet alanın/ toplumun talep ve beklentilerini daha hızlı almayı, 

şikayetleri hızlı değerlendirmeyi, ulaşılabilir olmayı amaçlar. Gelen 

çağrının önemine göre süre sınırlaması, zamanla yarış söz konusu 

olmayabilir.  

      Çağrı merkezinde personelin çalışma saatleri kuruluşun 

özelliğine göre belirlenir. Tüm çağrılara cevap verme veya 

kapanan çağrılara anında geri arama gereksinimleri 

bulunmayabilir. Teknolojik olarak uygunsa gelen çağrıları, sesli 

yanıt sistemi ile de kayıt altına alabilir ve/veya yönlendirebilir. 



    Kamu Çağrı Merkezlerine örnek; belediye-zabıta 153, zehir 

danışma hattı-sağlık 114, kadın ve sosyal hizmet 183, milli eğitim 

hattı 147, telefon arıza 121 vb. 

 

3. Acil Çağrı Merkezleri 

    Acil çağrı merkezlerinde durum, diğer çağrı merkezlerinden 

farklıdır. Kar amacı gütmeyen, ücretsiz aranan devlet kuruluşudur. 

Verilen hizmet tamamen acil ve insan hayatını tehlikeye sokacak 

boyutlar taşıdığı için insan ve zaman odaklıdır. Sürekli ulaşılabilir 

olmak, verimli hizmet sağlamak, bu hizmeti yeterli teknolojik alt 

yapı, eğitimli ve de yeterli personelle sürdürmek misyonundadır. 

Acil çağrı hizmetinde, elinde bulunan kaynakları da etkin, verimli, 

doğru kullanmak ve planlamak;  üst yönetim, hizmet alan 

(vatandaş, toplum), çalışanlar açısından önemlidir. 

   İşleyişte, 112 sistemine gelen tüm çağrılar, çağrı alıcılar 

tarafından alınır acil olup olmadığı değerlendirilir ve olayın 

tanımına, büyüklüğüne göre ilgili kuruma veya kurumlara aktarılır. 

Aktarma işlemi yazılım sistemi üzerinden ses ve yazılı kayıt (vaka 

formu) ile yapılır. Çağrı Yönlendirici personel tarafından çağrı 

değerlendirilirken, bölgeye yakın ekipler, telsiz, telefon, vb. iletişim 

cihazları ile görevlendirilmiş olur.  

    Çağrı Alıcıya gelen çağrı, acil kurumlarıyla ilgili değilse arayan 

bilgilendirilerek görüşme sonlandırılır. 

   Çağrı sisteme, kurumların özel rehberlerine kayıtlı personelden 

geliyorsa, direkt olarak ilgili kurum Çağrı Yönlendiricisine gelir ve 

gerekiyorsa vaka formu açılarak işlem başlatılır. Bknz. Acil çağrı 

alma İş akış şeması 

   112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarından yapılabilen ölçümlere göre 

çağrının sisteme gelişinden, çağrı alma, değerlendirme, kuruma 

aktarma ve çağrının sonlanmasına kadar geçen süre ortalama 2 

dakikadır.  Kurumların vaka için görevlendirdiği ekiplerin ulaşım 

süresi, olay yerine ve belirlenmiş standartlarına göre değişkenlik 



göstermektedir ( örn. Sağlık Bakanlığı, ambulanslar için kentsel 

alandaki olay yerine 10 dakika içinde ulaşımı %95, kırsal alanda 

ilk 30 dakika içinde ulaşımı %96 olarak standart belirlemiştir.) 

   Acil Çağrı yönetimi konusu  ‘Acil Çağrı Merkezlerinde Çağrı 

Süreç Yönetimi’’ bölümünde detaylandırılmıştır. 

Acil Çağrı Alma İş Akış Şeması 

 



Çağrı Merkezleri Arasındaki Farklar 

 

Özellik 

 

Özel Çağrı 

Merkezleri 

 

Diğer Çağrı 

Merkezleri 

 

112 Acil Çağrı 

Merkezleri 

Kar 

/kazanç 

amaçlı 

Hizmeti/ürünü 

kar/kazanç amaçlıdır 

Kar amacı 

gütmeyebilir-Hizmet 

amaçlı 

Devlet Kurumu; 

Hizmet amaçlı 

Arama 

maliyeti 

Ücretli/ücretsiz Ücretli/ ücretsiz Ücretsiz 

Hedef 

kitle 

Sınırlı (ilgili müşteri, 

potansiyel müşteri) 

Sınırlı (vatandaş, 

abone vb.) 

Hedef kitle 

sınırsız 

Çalışma 

saati 

Şirkete/işletmeye bağlı Kurum/kuruluşa 

bağlı 

7/24 hizmet 

Gelen 

çağrı 

 

Çağrı bekletilebilir 

 

Çağrı bekletilebilir 

 

Çağrı 

bekletilemez 

 

Kapanan 

çağrı 

Anında geri dönüş 

zorunluluğu 

olmayabilir 

Anında geri dönüş 

zorunluluğu 

olmayabilir 

Anında geri dönüş 

zorunluluğu vardır 

Zaman 

sınırı 

Gerektirmez Gerektirmez Zaman yönetimi 

çok önemlidir 

 

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE 

HİZMET STANDARTLARI 

     Çağrı Merkezlerinde kaliteli, etkin, verimli hizmet şartları 

sağlamak üzere, farklı yönetim sistemleri standartlarından 

yararlanılmaktadır. İşletme ve kuruluşların amaçları, hedefleri 

doğrultusunda uygulanan ya da rehber edinilen standartların 

uygulanması ile Kalite Yönetiminin sağlam temelli, bütünleşik ve 

sürdürülebilir olması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

    Verilen hizmetin/ürünün sürekli iyileştirilmesinde PUKÖ (Planla-

Uygula-Kontrol et-Önlem al) döngüsü önem taşır. Bu döngü bütün 

Kalite Yönetim Sistemlerinin temelini oluşturduğu gibi Acil Çağrı 

Merkezlerinde de sürekli iyileşme kültürünü oluşturmada faydalı 

olacaktır. Ayrıca uygulanan sistemlerde, standart gereklerinin 



yerine getirildiğinin takibi için yapılan iç ve dış denetimler 

otokontrolü arttıracaktır. 

                                                                             

  

Çağrı merkezlerinde uygulanabilir kalite yönetim sistemi 

standartlarında PUKO döngüsü göze çarpmaktadır. 

 

Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve İçerikleri 

Acil çağrı merkezlerinde yönetim ve organizasyonu sağlamak 

üzere, yararlanılabilecek üç farklı kalite yönetim sistemi standardı; 

 EN 15838 Çağrı Merkezleri Kalite Yönetim Sistemi 

Standartları 

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları 

 EENA (Avrupa Acil Çağrı Merkezleri Birliği) standardı 

bulunmaktadır.  

 

Aşağıda, bu standartlar ve içerikleri hakkında bilgi 

sunulmuştur.  

 

 

Planla

Uygula

Kontrol 
et

Önlem 
al

PUKÖ döngüsü 



 EN-15838 Çağrı Merkezleri Kalite Yönetim Sistemi 

Standartları 

Çağrı Merkezlerinin mevzuat ya da işletme kuralları dışında 

yararlandığı, uluslararası ‘’EN 15838 Çağrı Merkezleri Kalite 

Yönetim Sistemi’’ standartları bulunmaktadır. Bu Standart; tüm 

Çağrı Merkezlerinde uygulanabilir, sürdürülebilir Kalite Yönetim 

Sistemidir.  

Aşağıdaki tabloda standardın ana başlıkları sunulmuştur. 

 

 

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Standartları, 

dokümantasyon, yönetim ve organizasyonu sağlamak için 

kullanılan, sadece çağrı merkezlerine özgü olmayan diğer 

standarttır.  

Aşağıdaki tabloda ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ana 

başlıkları sunulmuştur.  



 

 

 

 EENA (Avrupa Acil Çağrı Merkezleri Birliği) 

Standartları 

Avrupa Acil Durum Numarası Derneği olan EENA, insanların 

güvenliği ve güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunma 

misyonuyla kurulan Brüksel merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. 

Avrupa’da EENA tarafından Acil Çağrı merkezlerine yönelik 

standartlar oluşturulmuş ve bu standartlar doğrultusunda 

kendilerine üye olan çağrı merkezleriyle çalışmalarını 

sürdürmektedir. EENA Acil Çağrı Merkezlerine yönelik 

standartların genel başlıkları ve gereksinimleri aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 

 

 



EENA - Avrupa Acil Çağrı Merkezleri Kalite Standartları 

Denetim Ölçütü Gereksinimlerin Özeti 

Toplam Kalite 

  

Yönetimi 

 

Kalite yönetimi için etkili süreçler vardır. 

Süreçler yeterli kaynaklar sağlanarak desteklenir. Bu 

süreçler, izlenmeli, değerlendirilmeli gerektiğinde 

değiştirilebilmelidir. Sürekli acil hizmet kalitesinin 

artırıldığından emin olunmalıdır. 

Dokümantasyon 

şartları 

Kalite el kitabı, güncel ve etkin çalışma talimatları, anahtar 

performans göstergeleri ve 3. taraf servis seviye anlaşmaları 

Yönetim 

sorumluluğu 

Geribildirim sağlayarak ve operasyonel belgelerin kontrolünü 

yöneterek her seviyede kalite odaklı sistem sağlamak üzere 

yönetimin taahhüdü olmalıdır. Yönetim, hedeflere ulaşmak ve 

sağlam iletişimi sağlamak üzere tüm personel için tüm kayıtları 

ve maliyetleri kontrol etmelidir. Yönetim, AÇM dışında diğer 

kuruluşların sorumluluğu varsa 112 numarası veya ilgili acil 

numaraların teşviki için bir süreç olmalıdır. 

İnsan kaynakları 

yönetimi 

Kuruluşta yetkinlik temelli eğitim programlarının olduğu ve 

yeterli altyapıya dayanan bir insan kaynakları stratejisi 

olmalıdır. Ayrıca personelin devamsızlık durumu ve 

yıpranması izlenmelidir. 

Sistem Esneklik, 

Güvenlik, Kapasite 

ve İş Sürekliliği 

Bina ve bilgi sistemleri için sağlam bir güvenlik sistemleri 

vardır.  Ayrıca İş Sürekliliği Planı vardır. 

Çağrı karşılama ve 

vaka yönetimi 

Aramalar ve olaylar için bir dizi protokol takip edilmelidir. 

Gerektiğinde tüm verilere ulaşılabilmeli ve 

kurtarılabilmelidir. 

Arayanlar ve olaylar için önceliklendirme ve sınıflandırma 

sistemi vardır. Tekrar arayanlar tespit edilir ve arayanın 

konum bilgisine ulaşılır. Yabancı dilde arayanlar, engelli 

arayanlar ve sahte arayanlarla başa çıkmak için süreçler 

vardır. İlgili kurumlarla anlaşma için bir protokol vardır. 

Terk edilmiş çağrı 

oranı 

Terk edilen çağrılar, %12 den az olmalıdır. 

Şikayet sayısı 300.000 çağrıda 1 şikayetten az 

Yönlendirmede 

doğruluk 

Yanlış acil müdahale birimi yönlendirmesi en fazla % 8 

Çağrı alıcı 

cevaplama zamanı 

Ortalama yanıt süresi en az 12 saniye 



Kaynak araç atama 

süresi 

Kaynak atama süresi ortalama uzunluğu tespiti için kanıta 

dayalı bir hedef belirlenmelidir. 

Kaynak göndermek 

için değerlendirme 

süresi 

Kaynak gönderme değerlendirme süresi ortalama uzunluğu 

tespiti için kanıta dayalı bir hedef belirlenmelidir. 

Kaynak aracın varış 

zamanı 

Kaynak aracın varış zamanı ortalama uzunluğu tespiti için 

kanıta dayalı bir hedef belirlenmelidir. 

 

  Tüm bu sistemlerin şartları ve benzer kriterleri göz önünde 

bulundurularak, hepsi veya daha farklı sistem standartları da 

işletmeye/kuruluşa entegre edilebilir (Örn. ISO 10002 Müşteri 

memnuniyeti, 27001 bilgi güvenliği standartları vb.) 

     

 

Standartlardan Yararlanmanın Faydaları; 

 Hizmet alan memnuniyetinin artmasını sağlar. 

 Süreçleri iyileştirir. 

 Verimliliği yükseltir, maliyete ve kaynak yönetimine olumlu 

etki eder. 

 Etkin zaman yönetimi sağlar. 

 Performans ölçümünü ve takibi sağlar. 

 Sürekli gelişimi mümkün kılar. 

 Çalışan motivasyonunu artırır.  



ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ 

 

Kalite Yönetim Sistemleri standartları, Acil Çağrı Merkezlerine 

uyarlanırken, vermiş olduğu hizmetin farklılığı nedeniyle, kuruluş 

organizasyon yapısına ve gereklerine göre yorumlanmalı, anlaşılır 

ve uygulanabilir şekilde standart şartları oluşturulmalıdır. 

112 Acil Çağrı Merkezlerinde yukarıda adı geçen tüm 

standartların ortak noktası olan PUKÖ döngüsü (planla, uygula, 

kontrol et, önlem al)  ve EN15838 de adı geçen standart ana 

başlıklarını içeren Yönetim, Çalışanlar, Hizmet Alanlar, Süreçler, 

Altyapı bileşenleri değerlendirilecektir. 

 Bu bileşenler değerlendirilirken, oluşturulan siteme dahil edilen 

tüm yazılı düzenleme ve planlamalar (görev tanımı, çalışma 

prosedürleri, iş talimatları, iş akışları vb. kayıtları) yazılı hale 

getirilmeli ve düzenli kontrolü sağlanmalıdır. Oluşturulan yönetim 

sisteminde belirli periyodlarla sürekli gözden geçirmeler yapılmalı ve 

sistem iyileştirilmelidir.  

 
 

     Yukarıdaki şekilde adı geçen ana bileşenler doğrultusunda 

112 AÇM kuruluşunda sağlanabilecek hususlar belirlenmelidir. 

Aşağıda bu başlıklar üzerinden kalite uygulamalarından 

bahsedilecektir. 

 

 

112 ACİL 
ÇAĞRI 

MERKEZİ

Yönetim

Çalışanlar

Hizmet 
Alanlar

Süreçler

Altyapı



1. YÖNETİM 

Acil Çağrı Merkezlerinde dikkate alınması gereken beş bileşenden 

biri olan yönetim, büyük önem teşkil eder. Çünkü yönetimin 

organizasyonu sağlamak ve sürdürmek üzere ağır görev ve 

yükümlülükleri vardır. 

112 Acil Çağrı Merkezi yönetiminin, hizmet verdiği tüm kesimlerin, 

çalışan, hizmet alan ve toplumun, beklenti ve memnuniyetlerini 

dikkate alarak, hizmetini sürekli iyileştirmeyi kalite politikası haline 

getirmesinde yarar vardır. Üst yönetim olan Bakanlık, Valilik ve 

mevzuatlar gereği devletin de,112 AÇM yönetiminden beklentileri 

vardır. 

Üst yönetim beklentisi nedir? 

 İşleyiş yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülmeli 

 Ödenek ve maliyetler planlanmalı, kontrol sağlanmalı 

 Kaynaklar doğru kullanılmalı 

 Verimlilik sağlanmalı 

112  AÇM yönetiminin dikkate alması gereken hususlar; 

 Yönetim tarafından, kuruluşun mevcut ve gelecekteki 

potansiyelleri dikkate alınarak bütüncül veri analizlerine dayanan 

stratejik planlaması yapılmalıdır.  

 Yönetim, kendisi ve tüm paydaşları (ilgili ve iş birliği sağladığı 

kurum kuruluşlar ) için katma değer oluşturabilecek hedeflerini 

belirlemeli, bu hedefleri tüm çalışanların benimseyeceği şekilde 

bireysel hedeflere kadar indirgemelidir. 

 Yönetim, tüm birimlerin ve çalışanların ayrı ayrı ele alındığı 

performans değerlendirme sistemi oluşturmalıdır. 

 Yönetim, kuruluşun organizasyon yapısını oluşturmalı, bu 

yapılarda yer alan oluşumların rol ve sorumlulukları tanımlayarak,  

her bir birimin işlerliği ve kuruluşun genel işleyişine entegre 

olmasını sağlamalıdır. 

 Yönetim, kuruluşun iç ve dış tüm paydaşlarının ilgili süreçlere 

katılımı ve katkısını sağlamak üzere politikalar ve eylem planları 

oluşturmalıdır. Paydaşların katıldıkları süreçlere ilişkin 



geribildirimlerinin alınmasına ve taleplerinin değerlendirilmesine 

yönelik sistemler oluşturmalıdır.  

 Periyodu kuruluşa bağlı olan İdari, Çağrı alıcı, Çağrı yönlendirici, 

Kurum yetkilileri vb. paydaşlarla toplantılar planlanmalı ve 

gündemlerle değerlendirmeler yapılmalıdır. 

 Yönetim, sunduğu hizmetlerin performansına ait verileri, ilgililerle 

paylaşmalı ve sapma durumunda iyileştirme yapmalıdır. 

 İlgili kuruluşlarla ilişki ve işbirliği şartları, memnuniyetlerinin 

sağlanması, şikâyetlerinin yönetilmesine dair sistem 

oluşturmalıdır. Üst kurumlardan gelen talimatların ve yasal 

zorunluluklardan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Yönetim, yürürlükte olan tüm süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini 

izlemek amacıyla bir kontrol ve denetim sistemi oluşturmalıdır. 

 Kuruluşun yönetim sistemi ve performansına ait veriler izlenmeli, 

düzenli aralıklarla gözden geçirilerek, gerektiğinde değişiklikler 

veya iyileştirmeler yapılmalıdır.   

 Yönetim, hizmet kalitesinin artırılması ve kendi gelişimine katkı 

sağlamak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmalıdır. Bu 

amaçla kendi alanındaki ülke ve dünya düzeyinde gelişmeleri ve 

yenilikleri takip etmeli, uygun olanları kuruluşa kazandırmaya 

çalışmalıdır. 

 Yönetim, kuruluş içinde ilerlemeyi ve gelişimi teşvik eden bir 

sistem oluşturmalıdır. Tüm süreçleri sürekli iyileştirme sistemine 

ilişkilendirecek bir yapı oluşturmalı ve bu konuda yapılacak 

çalışmaları desteklemelidir.  

 Yönetim, kendi alanında sosyal açıdan sorun oluşturan konularda 

öncelikli olarak iyileştirme çalışmaları yapmalı ve sosyal 

sorumluluk projelerini desteklemelidir. 

Yukarıdaki her madde ile ilgili sistem kurulmalı ve takip, denetim 

organizasyonları belirlenmelidir. Yönetim tek kişiden oluşmayıp 

mevzuatta tanımlanan büro sorumlularının da içinde bulunduğu bir 

organizasyondur. Bu nedenle büro sorumluları seçiminde yönetim 

becerisi olan/ gelişime uygun, karar verme, yorum yapabilme 

niteliği olan kişiler değerlendirilmelidir. Seçilecek personelin niteliği 



yanında her büronun çalışma sistemi mevzuatlar doğrultusunda 

belirlenmeli, geliştirilmeli ve standardize edilmelidir. Bazı büroların 

görev tanımı doğrultusunda büro içinde alt birimler oluşturularak 

yönetim prosedürleri şekillendirilebilir. Örneğin kalite bürosunun 

görev tanımlarına bakıldığında eğitim, Acil Çağrı Merkezi 

(operasyon), kalite birimleri adı altında farklı birimler tanımlanabilir.  

Bu tamamen ildeki yapılanmayla ilgili olup ilden ile farklılıklar 

gösterebilir. Aşağıda örnek olarak üç prosedür paylaşılmış olup 

her büro ve birim için temel esaslar belirlenmelidir: 

 

a) Kalite Koordinasyon ve Değerlendirme Yönetimi: 

 Yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, sistemin etkin 

işletilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanması, sistemin işlerliğinin 

ve açıklarının kontrolünün yapılması ve gerektiğinde iyileştirmeler 

veya yaptırımlar hususunda gerekli desteği sağlamalıdır. 

 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak dokümanların 

hazırlanması, dağıtımı ve güncelliğinin takibini sağlayacak şekilde 

bir doküman yönetim sistemi oluşturulmalıdır. 

 Hizmeti ilgilendiren tüm bilgi ve veriler kayıt altına alınmalı ve bu 

kayıtlar, uygun şekilde saklanarak, yeterli, güncel ve doğru halde 

bulundurulmalıdır. 

 Tüm süreçlere ait eksiklik veya uygunsuzlukların tespiti ve 

raporlanması sağlanmalıdır. Tespit edilen uygunsuzluklar ve 

oluşabilecek potansiyel uygunsuzlukların iyileştirilmesi için 

çalışmalar başlatılmalı, önlemler alınmalı ve sonuçları takip 

edilmelidir. 

 Yürütülen faaliyetlerin standardın gerekliliklerine ve yürürlükteki 

mevzuatlara uygun olarak kuruluşun iç ve dış denetimleri 

planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 Kuruluşun genelinde ve ilgili süreçlerde hizmet planlaması 

yapılmalı ve yapılan planlara uyum takip edilmelidir. 

 Kuruluşa ait hedefleri ve performans göstergeleri izlenmelidir, 

sapma durumunda gerekli iyileştirme (düzeltici ve önleyici) 

faaliyetleri başlatılmalıdır.  



 Çalışanların, hizmet alan toplumun ve ilgili kuruluşların 

memnuniyetlerini ölçmeye yönelik araçlar belirlenmeli, 

uygulanmalı ve iyileştirilmeye çalışılmalıdır. 

 Kuruluşun iç ve dış paydaşları ile ilişkileri yönetilmeli, talep ve 

beklentilerini almaya yönelik yollar oluşturulmalıdır. Geribildirimleri 

alınmalı, analiz edilerek izlenmeli ve gerektiğinde iyileştirme 

çalışmaları başlatılmalıdır.  

 Şikâyetlerin, önerilerin alınması, değerlendirilmesi, takibi, 

sonuçlandırılması ve geribildirimlerinin yapılmasını içeren sistem 

oluşturulmalıdır. 

 Kuruluşta sürekli iyileştirme kültürünün benimsenmesi ve 

yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 

 

b) Operasyon Yönetimi (Acil Çağrı Merkezi)  

Acil Çağrı Merkezinin etkin ve verimli işleyebilmesi amacıyla aşağıda 

yer alan hususları dikkate alınmalıdır. 

 Acil Çağrı Merkezinde görev alan tüm personelin rol ve 

sorumlulukları açık, anlaşılır ve net olarak tanımlanmalı, ilgili 

kişilere bildirilmeli ve buna göre hareket edilmesi sağlanmalıdır. 

 Personelin, Acil Çağrı Merkezinde belirlenmiş yetki seviyelerine 

göre çalışması sağlanmalıdır. 

 Çağrıların karşılanması ve aktarılmasında takip edilecek iş 

aşamaları net bir şekilde belirlenmeli ve bu doğrultuda hareket 

edilmesi sağlanmalıdır. 

 Acil Çağrı Merkezi hizmet kalitesini gösterecek şekilde tespit 

edilen anahtar performans göstergeleri ölçülmeli, analiz edilmeli 

ve izlenmelidir. 

 Acil Çağrı Merkezine ait hizmete etki edecek tüm unsurlara yönelik 

verilerin, üst yönetime ve ilgili birimlere uygun periyodlarla 

raporlanması sağlanmalıdır. 

 Acil Çağrı Merkezinin belirlediği kalite yönetimi, personel yönetimi 

ve mali kaynaklar yönetimi vb. politikaları doğrultusunda hizmetin 

yürütülmesi sağlanmalıdır. 



 Kuruluşta iç ve dış tehditlere karşı hizmetin kesintisiz olarak 

sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmalı ve 

uygulanmalıdır. 

 

c) Kaynak Yönetimi 

 

Acil Çağrı Merkezinin elinde bulundurduğu tüm demirbaş ve sarf 

malzeme ile taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve 

kontrolüne yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

 Bu hususlar;  

 Kuruluşa ait tüm mali kaynaklar tanımlanmalı, kayıt altına 

alınmalıdır. 

 Kaynakların kullanımına ait talimatlar hazırlanmalı, kullanıcıların 

ulaşabileceği şekilde hazır bulundurulmalı, uygun kullanımın 

sağlanması amacıyla eğitimler yapılmalıdır. 

 Kaynakların muhafazası, güvenliği sağlanmalıdır. 

 Kaynakların etkin kullanımı, verimliliği, tasarrufunu sağlamak 

amacıyla çalışmalar, planlamalar yapılmalıdır. 

 Kaynakların sorumlusu net olarak açıklanmalı, sorumluluğu 

konusunda bilgilendirilmelidir. 

 Sarf malzemesi olan kaynakların stok takibi yapılmalıdır, yeterli 

stokta bulunması sağlanmalıdır. 

 Kaynak ihtiyacının belirlenebilmesi için gerekli süreçler 

belirlenmeli, ihtiyaç tespitinde çalışanların görüşleri dikkate 

alınmalıdır. 

 Kaynakların kullanımı ile ilgili kontrol ve denetim planları 

oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 

 Kaynak yönetim sisteminin etkinliği yılda en az bir defa periyodik 

olarak gözden geçirilmeli, gerektiğinde revize edilmelidir.  

Yine yukarıda üç örneğini gördüğümüz temel prosedürler, 

talimatlar, iş akış şemaları, form vb. dokümanlarla 

desteklenmelidir. Bu durum, çağrı merkezleri ile ilgili kalite yönetim 

sistemlerinin hepsinde ortak noktadır. Örneğin; EENA denetim 

kriterlerinde Yönetim için nitel ölçüt olarak “Acil durum hizmetini 

sağlamaya yönelik her düzeyde yönetim taahhüdü olmalı, geri 



bildirim almak ve operasyonel belgelerin kontrolünü yönetmek için 

bir sisteme sahip olmalıdır. Yönetim ayrıca hedef belirlemeli, tüm 

çalışanlar için iyi iletişimin mevcut olmasını sağlamalı ve tüm 

kayıtları ve maliyetleri kontrol etmelidir.” Kriterini öngörmektedir. 

 

2. ÇALIŞANLAR 

Acil Çağrı Merkezlerinin üstlendiği insan hayatının sürdürülmesi 

misyonu gereği, alt yapı, kaynak ve personel yapılanmasında etkin 

yönetim esastır. 112 AÇM çalışmalarının, başarılı olabilmesi için 

gereken yukarıdaki yapılanmalarda en önemli unsurlardan biri, 

personel faktörüdür. 

Acil Çağrı Merkezlerinde çalışacak Yönetici, İdari, Teknik, Çağrı 

Alıcı ve Çağrı Yönlendirici personelin bilgi ve becerilerinin yeterli 

olmasının önemi büyüktür.112 Acil Çağrı Merkezi içinde çalışan 

personelin AÇM yönetiminden beklentilerini sıralayacak olursak; 

 

Çalışan beklentisi nedir? 

 Çalışma ortamının fiziki şartları uygun olmalı. 

 Çalışma ortamında tüm personele eşit ve adil davranılmalı. 

 Çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmalı. 

 Çalışma ortamında yerleşim planı işe uygun şekilde 

düzenlenmeli. 

 Birlikte çalışılan diğer birim çalışanları ile iyi iletişim 

kurulmalı. 

 Vardiya sırasında kişisel ihtiyaçlar karşılanabilmeli. 

 Yöneticilerle rahatlıkla iletişim kurulabilmeli. 

 Mesai saatleri dinlenmeye imkân verecek şekilde 

düzenlenmeli. 

 Yapılan başarılı çalışmalar takdir edilmeli. 

 Talep ve beklentiler zamanında karşılanmalı. 

Bunun yanında yönetim de çalışandan beklentilerini açıkça ifade 

etmelidir. Yönetimin çalışandan beklentileri yasal mevzuatlarda 

genel olarak belirlenmiş durumdadır. Acil çağrı merkezleri için en 

önemli beklenti çağrıların etkin, verimli, hızlı ve doğru 



değerlendirilmesidir. Bunu sağlayacak yine yönetimdir. Bu 

nedenle; 

 Kuruluşta uygun nitelikte ve yeterli sayıda personelin istihdam 

edilmesine yönelik planlamalar yapılmalıdır. 

 Kuruluşta yeni işe başlayacaklar için, personel başlama 

süreçleri, belirli ölçütler ve adımlar doğrultusunda 

gerçekleştirilmelidir.  

 Her bir pozisyon için görev tanımları açık, anlaşılır ve net olarak 

yapılmalı, ilgili kişilere bildirilmeli ve buna göre hareket edilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Personelin görevine uyacak şekilde tanımlanmış ve açıklanmış 

ölçütler dahilinde bireysel performansı ölçülmeli, izlenmeli, 

sonuçları paylaşılmalı ve olumlu yönde değerlendirilmelidir. 

 Çalışanların yaptıkları işle ilgili memnuniyetlerini tespit etmeye ve 

iyileştirmeye dayanan bir sistem oluşturulmalıdır. 

 Tüm personelin görevinden doğan ve kişisel tüm bilgilerinin 

gizliliğinin korunması sağlanmalıdır. 

 Personelin iş güvenliği ve iş sağlığı için uygun çalışma ortamı ve 

uygun çalışma sistemi sağlanabilmesi amacıyla çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Personelin görüş ve önerilerinin dikkate alındığı, yönetim 

süreçlerine katkılarının sağlandığı ve başarılı çalışmalarının takdir 

edildiği sistemler oluşturulmalıdır. 

 

           Eğitim  

 Yönetim, çalışanların yetkinliklerinin artırılmasına, mesleki 

bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan eğitim 

programlarını desteklemelidir. 

 Çalışanların talepleri, çalışma verileri analizi, performans 

değerlendirmesi gibi bilgilere dayanılarak eğitim ihtiyacı 

belirlenmelidir. 

 Eğitim hazırlığı için yeterli kaynakların temini ve eğitimlerin 

etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 

planlamalar yapılmalıdır. 



 Yeni işe başlama öncesinde veya süreç değişikliklerinde 

personelin adaptasyonunu sağlamak üzere bir eğitim programı 

uygulanmalıdır. 

 Eğitimlerin etkinliği ve katılımcılar açısından memnuniyet 

düzeyi ölçülmeli, analiz edilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Yukarıdaki şartlar mevzuat çerçevesinde her üç kalite 

standardında ortak özelliklerdir. Örneğin konuyla ilgili EENA, insan 

kaynakları yönetimi denetim kriterinde bu durumu “Kuruluşta 

yetkinlik temelli eğitim programlarının olduğu ve yeterli altyapıya 

dayanan bir insan kaynakları stratejisi olmalıdır. Ayrıca personelin 

devamsızlık durumu ve yıpranması izlenmelidir.” olarak belirlemiştir. 

Çalışanlarla ilgili EN 15838 Çağrı Merkezleri Standartlarında ise 

“Çalışanlar, en az aşağıdaki yetenek ve becerilere sahip olmalıdır.  

İletişim becerileri, Adaptasyon (örneğin farklı durum ve hizmet alanı 

ele almadaki esneklik), problem çözme becerisi, hizmet ve hizmet 

alan odaklılık (örneğin hizmet alana karşı yaklaşım ve tutum) 

,hedefe yönelme ve talep ile başa çıkma.” şeklinde standartlar 

belirlenmiştir. 

 

 

3.SÜREÇLER 

Acil çağrı merkezleri, özel sektör çağrı merkezlerinden birçok 

konuda farklılık gösterse de verimliliğin artırılması, etkinlik, zaman 

yönetimi vb. konularda sürekli iyileşme zorunluluğu yönlerinden 

benzemektedir. Özel çağrı merkezlerinin başarısında önemli yer 

tutan süreç yönetimi, performans yönetimi vb. konuların acil çağrı 

merkezlerine uyarlanması ve uygulanması hizmet kalitesinin 

artırılmasında büyük rol oynayacaktır. 

Acil çağrı merkezlerinde verimlilik, etkinlik ve performansı etkileyen 

çok değişik faktörler vardır. Birçok merkezde kötü performans 

sadece bir faktöre ( çağrı alıcılar kötü, tek çağrı sistemi kötü vb.) 

yüklenmekte, konunun kök neden analizine bakılmamaktadır.  

Acil çağrı merkezlerinde süreçler çok iyi bilinirse; süreçlerdeki 

aksaklıklar da çözülebilir. Acil çağrı merkezlerinde çağrı alıcı, çağrı 



yönlendirici, teknik birim, yönetim süreçleri çağrının kalitesini 

etkilemektedir. Acil Çağrı merkezlerinde verilen tüm hizmetler bir 

bütün olarak düşünüldüğünde, hizmetin talep edilişinden 

gerçekleşinceye kadar geçen her bir adım süreç olarak tanımlanır. 

Süreçler, büro yapılanmasıyla vermiş oldukları hizmetleri, yasal 

mevzuatlar ve yönetimsel kurallar dahilinde sürdürür ve verimli hale 

getirir. Süreçler büro görev tanımlarıyla karıştırılmamalıdır. Bir süreç 

içinde birden fazla büro aktif rol alabilir. Ayrıca bir ya da birden fazla 

süreç sürekli birbiriyle etkileşim halinde bulunabilir. Bunun yanında 

hiçbir süreç tek başına ilerlemez. Süreçlerin birbirini etkileme, 

etkilenme düzeyleri farklı olabilir. Bu nedenle sürecin izlenmesinden 

ve uygulanmasından sorumlu büroların sürekli etkileşim halinde 

olması ve birbirlerinin yaptığı iş ve işlemlerden haberdar olması 

gerekir. Bunun sağlanması periyodik toplantılar, iletişim araçları vb. 

ile sağlanabilir. Örneğin; çağrı alıcının kaliteli hizmet verebilmesi için 

eğitim alması gerekir. Eğitim için gereken materyal satın alma 

sürecini etkiler, uygulamalı eğitimin yapılabilmesi için bilgi işlem 

süreci devreye girer…vb. 

                                       

 

 

 

Yönetim 
süreci

Eğitim 
süreci

Çağrı 
alma 
süreci



  Aşağıdaki tabloda bürolar içindeki süreçlerin, birbirleriyle 

olan etkileşimleri sunulmuştur.                   

        
        

Süreç yönetimine örnek olarak çağrı karşılama süreci 

aşağıda ayrıntılı ele alınmıştır: 

 

       ACİL ÇAĞRI KARŞILAMA SÜRECİ 

 

Acil Çağrı Merkezinde çağrı geliş ve sonlanış arası geçen seyir 

yaklaşık 1- 2 dakika olup yukarıdaki bölümlerden oluşur.  
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Çağrı Süreçleri ve Etkileyen Faktörler: 

Santral Bekleme: Vatandaşın aramasından çağrı alıcı ekranında 

numaranın görünmesine kadar geçen süre (sabit ses kaydının 

olduğu bölüm, Ortalama 7 sn. )  

Etkili faktörler; bu süre uzadıysa; Çağrı Alıcıların (ÇA) hepsi 

meşguldür; 

 Kurumda bir vardiyadaki ÇA sayısı yetersizdir. 

 ÇA yeterlidir, ancak o anda mola kullanan ÇA sayısı 

fazladır. 

 ÇA sayısı yeterlidir, gelen çağrı o anda normalden fazladır. 

( toplu kaza, büyük yangın vb). 

ÇA Bekleme: ÇA’nın ekranında numaranın görünmesinden çağrı 

alıcının açmasına kadar geçen süre: yazılımda ÇA reaksiyon 

olarak ölçülür. 

Etkili faktörler: ÇA ‘nın direk performansıdır. ÇA’nın başka bir işle 

ilgilenmesi (geç açma, kulaklığı takmayı unutma, ekrana 

bakmama vb.) ile uzar. Ortalama iller arası değişmekle birlikte 1- 

4 saniye arasıdır. 

ÇA Konuşma: ÇA’nın telefonu açmasından, çağrı yönlendiriciye 

(ÇY) aktarmasına kadar geçen süre: Tüm çağrılarda 12- 18 sn; 

vakaya dönüşen çağrılarda 25- 30 sn civarındadır.  

Etkili Faktörler;  

 ÇA soru sorma, vaka yönetimi bilgi ve becerisi 

 Vatandaşın bilgi ve duygu durumu, olaya hâkimiyeti (adresi 

bilmeme, panik, heyecan vb) 

 Yazılım kaynaklı durumlar; haritada adres bilgisinin 

doğruluğu vb. 

 



ÇY Bekleme: ÇA aktarmasından ÇY’nin çağrıyı açmasına kadar 

geçen süre. Sistemde ÇY reaksiyon adı ile geçmektedir. Bu süre 

kurumdan kuruma çok değişmektedir. (4- 30 saniye) 

Etkili Faktörler; 

 ÇY sayısının yetersiz olması ve çağrıyı açacak kimse 

olmaması 

 ÇY sayısı yeterli ancak o anda molada olan ÇY sayısının 

fazla olması 

 Havuz sistemi kullanan kurumlarda kimsenin çağrıyı 

havuzdan çekmemesi vb. 

 

ÇY Konuşma: ÇY’nin çağrıyı alıp kapatmasına kadar geçen süre. 

Yine kurumlar arası çok farklılık göstermektedir: (30- 80 sn) 

Etkili Faktörler; 

 ÇY soru sorma, yönlendirme becerisi 

 Kuruma özel, vatandaştan alınan bilgilerin farklı olması 

 Vatandaşın olayı aktarma becerisi 

 ÇY’nin vaka kaydında ÇA tarafından yazılmış adres, olay 

vb. bilgileri kontrol etmeyip tekrar vatandaşa sorması. 

 

Tüm sürecin en uzun değerlerini aldığımızda 150 saniyeleri bulan 

durumlar ortaya çıkmaktadır. Acil Çağrı Merkezi yönetiminin asıl 

işi tüm süreçleri inceleyip hangi aşamada aksaklık var bulmaktır. 

Sorumlular üzerinden gidilecek olursa; 

 

Santral bekleme: Yöneticinin performansını gösterir. Sürede 

uzama varsa, yönetim kendini sorgulamalıdır. (ÇA mı yetersiz, 

molaları mı ayarlayamıyorum, olağan dışı durumları yönetemiyor 

muyum?) 

 



ÇA Bekleme: ÇA performansını gösterir. (çağrıya 

odaklanamıyor muyum, başka işler öncelikli mi oldu?). Burada 

takip görevi ve sorumluluğu da yönetimindir. 

 

ÇY Bekleme: Havuz sisteminde( çağrının kurum havuzuna 

gelmesi ve uygun olan herhangi bir ÇY’nin çağrıyı alması) 

kurumun yönetimini ve ÇY’nin performansını gösterir (yeterli 

ÇY bulunduruyor muyum, molaları düzenliyor muyum, havuzda 

gördüğüm halde arkadaşım alsın diye bekliyor muyum vb.). 

 

ÇA Konuşma: Yönetim, ÇA, vatandaş etkendir. Yönetim, çağrı 

konuşması ile ilgili yeterli eğitimi verdi mi, ÇA standart protokollere 

göre çağrıyı değerlendiriyor mu vb. durumlardır. Bazen her ikisi de 

olsa vatandaş kaynaklı uzamalar olabilir. Performans ölçümünde 

dikkat edilmelidir. 

 

ÇY Konuşma: ÇY kurum yönetimi, ÇY, vatandaş etkendir. 

Kurum yönetimi gerekli eğitim ve bilgileri verdi mi, standartları 

oluşturdu mu; ÇY standart protokollere göre çağrıyı 

değerlendiriyor mu, ÇA’ nın zaten aldığı bilgileri tekrar tekrar 

soruyor mu, vb. durumlardır. Bazen her ikisi de olsa vatandaş 

kaynaklı uzamalar olabilir. Performans ölçümünde dikkat 

edilmelidir. 

Özetle; çağrı süreci normal işlediğinde herhangi bir aksama ve 

gecikme olmaksızın işleyen bir süreçtir.  

       İyileşme için yönetim gerekli analizleri yaparak sorunun 

gerçek nedeninin tespit edip iyileştirme çalışmalarını başlatmalıdır. 

Bu konuda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin önemi de 

büyüktür. 

 

 



4. ALTYAPI 

    İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlerde oluşturulan 

112 AÇM alt yapısı, çağrı sisteminde hizmetin kesintisiz 

sürdürülmesini amaçlamıştır. Yönetim, bu alt yapı sisteminin 

etkin işletilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanması, sistemin 

işlerliğinin ve açıklarının kontrolünün yapılması, bilgi güvenliği 

sisteminin kurulması ve gerektiğinde iyileştirmeler veya 

yaptırımlar hususunda gerekli desteği sağlamalıdır. 

 Bilgi-işlem sistemini oluşturan tüm unsurların ve teknik 

donanım/sistemlerinin, periyodik olarak bakım, kontrol ve 

denetimlerinin yapılacağı planlar oluşturulmalı ve 

uygulanmalıdır. 

 Bilgi güvenliği sisteminin etkinliği, verimliliği ve güncelliği, her yıl 

en az bir defa ve ciddi bir riskle karşılaşıldığında derhal gözden 

geçirilmelidir. 

 Bilgi-işlem sistemi işleyişinin iç ve dış tehditler karşısında 

etkilenmeden sürdürülebilmesi için İş Sürekliliği Planları 

hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 Bilgi işlem sistemleri ile ilgili tüm uygulamalar, belirlenen yetki 

seviyeleri doğrultusunda yapılmalıdır. 

 Bilgi güvenliği sistemi oluşturulurken ve yürütülürken bilgi 

kaynaklarının gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması 

temel esas olarak dikkate alınmalıdır. 

 Bilgi güvenliği konusunda kişilerin rol ve sorumlulukları açık ve 

net olarak tanımlanmalı, ilgili kişilere anlaşılır biçimde 

açıklanmalıdır. 

 Bilgi güvenliğini tehdit eden açıkları ortaya koymak üzere 

kuruluşun genelinde risk tespiti, analizi, değerlendirmesi ve 

bunun sonucunda gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 

 Bilgi güvenliği kapsamında yer alan konularda uyulması gereken 

esaslar, talimatlar halinde belirlenmelidir. 

 Teknik açıdan çalışanların yetki ve sorumluluğu belirlenmeli ve 

yetkisiz müdahalelerin yapılması engellenmelidir. 

 Teknik donanıma müdahale edecek personelin yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olması için gerekli eğitimler sağlanmalıdır. 



 Teknik donanıma yapılacak rutin ve rutin dışı tüm müdahalelere 

ilişkin süreçler belirlenmeli ve ilgililere açık ve net bir şekilde 

bildirilmelidir. 

 Teknik donanım ve sistemlere yapılan tüm dış müdahaleler kayıt 

altına alınmalıdır. 

 Teknik donanımda tespit edilen gerçekleşmiş veya 

gerçekleşebilecek tüm sorunlarla ilgili hemen iyileştirme 

çalışması başlatılmalıdır. 

 Teknik donanımın ve bilgi işlem unsurlarının, herhangi bir tehdit 

karşısında olumsuz etkilenmemesi ve hizmetin kesintiye 

uğramaması amacıyla ortaya çıkan aksaklıklar ve/veya 

senaryolar üzerinden acil eylem planları (İş Sürekliliği Planları ve 

Olağan Dışı Durum Planları) oluşturulmalı ve uygulanması 

sağlanmalıdır. 

 

5. HİZMET ALANLAR 

  Hizmet alan sadece acil çağrı için arayanlar olarak 

değerlendirilmemelidir. Arayan vatandaşın yanı sıra 112 AÇM 

Müdürlüğü çatısı altında çalışanlar, çağrı yönlendiricileri ve 

kurumları da hizmet alan olarak değerlendirilmelidir. Bu anlamda 

taahhüt edilen hizmeti sağlama, bilgi güvenliği, talep edilen 

hizmetlere yönelik çalışmalar, kamuyu ve kurum çalışanlarını da 

kapsar nitelikte olmalıdır. Örneğin, çalışanlara, ilgili kurum 

çalışanlarına ve arayan vatandaşlara yönelik anket çalışmaları, 

öneri, şikayet sistemi, tanıtım çalışmaları bu kapsamda 

değerlendirilmelidir. 

Hizmet alan beklentisi nedir? 

 112’ yi aradığında görevli kişiye rahatlıkla ulaşabilmeli 

 Telefona cevap veren kişi, arayanlara yardımcı olmak için gayret 

göstermeli. 

 Telefona cevap veren kişi, tutum ve davranışı ile arayanı 

sakinleştirmeli. 

 Telefona cevap veren kişi, az ve öz sorularla arayanı 

yönlendirmeli. 



 Telefona cevap veren kişi, olay karşısında nasıl davranılması 

konusunda bilgilendirmeli. 

 Talep edilen ekip, olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmalı. 

 112’nin yönlendirdiği ekipler yeterli donanıma sahip olmalı 

 Acil sunulan hizmetler ücretsiz olmalı. 

 112 Acil Çağrı Merkezi, acil birimlere hâkim olmalı. 

 112 Acil Çağrı Merkezi, son teknolojik donanıma sahip olmalı.        

      

          İlgili Kuruluş Yönetimi 

Acil Çağrı Merkezinde çalışan tüm acil ekipleri  farklı kurumlardan 

oluşmaktadır. Dolayısıyla işleyişleri, mevzuatları ve 

yükümlülükleri de farklıdır. Bu bağlamda ilgili kurumların,  

beklentileri de farklılık gösterecektir. 

İlgili Kurumların beklentisi nedir? 

 112 AÇM ile kurum personelinin iletişimi etkin olmalı. 

 Kurumlar arası iletişim ve geribildirimler sağlanmalı. 

 Kurumlar arası koordinasyonu iyi sağlanmalı. 

 Çalışanların güvenliği ve çalışma ortamları dikkate alınmalı. 

 Çağrı yapanlardan vakayla ilgili gerekli bilgi alınmalı. 

 İhtiyaca göre diğer birimleri en kısa sürede olay yerine 

yönlendirebilmek için iyi koordine olmalı 

 Gelişmiş teknik imkânlara sahip olmalı. 

 Olağandışı olaylarda standartlar belirlenerek karışıklığa yol 

açmamalı. 

Acil Çağrı Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, ilgili 

kurumlarla işbirliği, birlikte koordineli çalışma ve sorumlukları, 

önemli hususlar içermektedir. 

 AÇM yönetimi, İlgili kurumların acil çağrı ve yardım hizmeti ile ilgili 

taleplerini değerlendirmelidir.  

 112 AÇM teknik altyapı ve idari bakımdan çağrı merkezinin düzenli 

ve verimli çalışması ile iş ve işlemlerin aksatılmaksızın 



yürütülmesini sağlamalıdır. 

 İlgili kuruluş çalışanları ve sorumluları için Acil Çağrı Merkezinde 

yeterli çalışma ortamları ve imkânları sağlanmalıdır. Personel 

yeterliliğini sağlamak için uygun planlamalar yapılmalıdır. 

 112 Acil Çağrı Merkezinde, çalışanlar ve ilgili kurumlarca, mevzuat 

ve dokümanlarında tanımlanan kurallara ve çalışma esaslarına 

uygun hareket edilmelidir. 

 İlgili kuruluşla hizmet şartlarını ve gerekliliklerini belirten 

mevzuatlar (Yönerge ve Yönetmelik) paylaşılmalı ve resmi olarak 

duyurusu yapılmalıdır. 

 İlgili kuruluş çalışanlarının memnuniyetlerini ölçmeye yönelik yılda 

en az bir defa olmak üzere anket uygulaması yapılmalıdır. Anket 

sonuçları ilgili kuruluş yönetimi ve çalışanları ile paylaşılmalı ve 

iyileştirmeye açık konularda iyileştirme çalışmaları 

başlatılmalıdır. 

 Acil Çağrı Merkezinin, ilgili kuruluşla yapacağı tüm iletişim ve 

işbirliği yöntemleri belirlenmeli ve takip edilmelidir. 

 Acil Çağrı Merkezinin çağrı alma ve yönlendirme ile ilgili tüm 

çalışma verileri, ölçülüp analiz edilmeli ve izlenmelidir. İlgili 

kuruluşları ilgilendiren veriler düzenli periyodlarla yapılan 

toplantılarda raporlanmalıdır. 

 İlgili kuruluşların, çağrı hizmetleri ile ilgili talep ettikleri veya gerekli 

görülen konularda eğitim imkânları ve ortamları sağlanmalıdır. 

 

Öneri-Şikayet Yönetimi 

 Yönetim, geri bildirimlere yönelik iletişim kanalları 

belirlemelidir. Örneğin; 

 Öneri-şikayet formu/sistemi 

 Çağrı merkezine doğrudan aktarım 

 E-Posta 

 Web 

 Yazılı, sözlü, diğer yollarla kayıt vb. 

 Yazılı hale getirilen öneri ve şikayetler, inceleme ve 

araştırma gerekiyorsa yönetim kararını etkileyecek objektif 

kanıtlarla yönetime sunulmalıdır. 



 İyileştirme çalışması gerekiyorsa yönetim tarafından, , 

uygulamanın kolaylığı, süresi, maliyetini değerlendirilerek 

iyileştirme çalışması konusunda kararını açıklamalı ve çalışma 

başlatılmalıdır. 

 Şikayet veya geri bildirimin sonucu hakkında ilgiliye bilgi 

verilmeli ve tüm sonuçlar kaydedilmelidir. 

 Şikayetleri ele alma süreci ve etkinliği periyodik olarak 

raporlanmalı ve yönetim ile paylaşılmalıdır. 

 Yönetim Toplantılarında gözden geçirilmeli, gerektiğinde 

sürecin iş akışları ve iyileştirme faaliyetleri belirlenmelidir. 

 Bilgilerin gizliliği ve hizmet alan hakları bilgi güvenliği şartları 

yazılı hale getirilmeli ve bu şartlara uygun olarak korunmalıdır. 

 

 

 

Öneri Şikayet Formu 

              

 
 

            

                   



Anket Uygulamaları  

    Hizmet alan olarak adlandırılan, (arayan, çalışan, ilgili kuruluş 

personeli, yöneticileri vs.) yönelik anket uygulaması sonucu 

çıkan sonuçların, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi, kuruluş 

performansını ölçme yöntemidir.  

     Anket soruları, şekli, uygulama periyodu, puanlama kriterleri, 

ya da kimlere uygulanacağı yönetim tarafından belirlenmelidir. 

 

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinde uygulanan anket örnekleri 

aşağıda sunulmuştur. 

 

 Çalışan Memnuniyet anketi (idari, teknik, ÇA, temizlik ve diğer 

çalışanlara) uygulanabilir. 

 

 
 



 Hizmet alan telefon anketi: Çağrı merkezini arayarak 

yardım talebinde bulunan vatandaşın geri aranarak yardım 

talebine yönelik memnuniyet ölçümüdür. Aranacak kişi sayısı 

çağrı sayısına göre değişkenlik gösterebilir. 

     Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinde telefon anketleri, 2013 

yılından bu yana aylık olarak uygulanmaktadır. Zamanla anket 

uygulamada yaşanan zorluklar ve sağlıklı bilgi almak adına 

edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak, özellikle aşağıdaki 

hususların dikkate alınması uygun olacaktır.  

 Anket uygulanacak kişi seçimlerinin, uygulama yapılacak 

dönem içinde belirlenmesi (örn. bir ay içinde farklı günler içinde 

yapılan çağrılardan seçilmesi) 

 Çağrının, vaka kaydının bulunması (gereksiz ve yanlış 

aramaları elemek ve vaka formu üzerinden bilgi alabilmek için), 

 Vakanın kapatılmış olması (yeni ve sonuçlanmamış vakalarda 

süreç hakkında arayan sağlıklı yorum yapamayacağı için), 

 Vakanın ölümle sonuçlanmamış olması, 

 Mümkünse anket aramalarının 112 sistemi üzerinden değil, 

kurum hattından yapılması ( aranan kişi 112 sisteminden yapılan 

aramalarda panik yaşadığı ve objektif olamadığı için), 

 Arama esnasında öncelikle, 112 Acil Çağrı Merkezinden ve 

anket amacıyla arandığının belirtilmesi, 

 Anket sorularının kısa, anlaşılır ve standart olması. 

 



 İlgili Kuruluş Memnuniyet Anketi: Acil Çağrı merkezi 

içinde çalışan kurum personellerinin, 112 AÇM yönetimi ve 

hizmetlerinden memnuniyetini değerlendirmek üzere 

uygulanabilir. 

 

 
 

                          

 

 

 

 

 



 ÇAĞRI MERKEZLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ 

      

Kuruluşlarda büyüme ve başarı göstergesi hedefleridir. Acil Çağrı 

Merkezlerinde ve diğer kamu kuruluşlarında, sürekli üretilen 

hizmetin sonuçları ve elde edilen tüm veriler, analiz edilmeli, 

sonuçları değerlendirilmelidir. Değerlendirilmeyen verilerin 

toplanması iş yükünün artırılmasından başka bir işe yaramaz. 

    Kuruluş amaçları ve hizmetleri doğrultusunda, olumlu yönde 

ivme kazandıracak veriler, hedef veya performans kriteri olarak 

belirlenmeli ve takip edilmelidir. Acil Çağrı Merkezlerinde hedefler 

ve izlenmesi gereken veriler, ilin demografik yapısı, çağrı sayısı, 

çalışma sistemine göre değişkenlik gösterecektir. Önemli olan, her 

ilin kendine özgü verilerini, iyileştirme yönünde hedefler 

belirlemesidir. 

     Hedefler, yukarıda beş bölüm halinde incelediğimiz (yönetim, 

çalışanlar, süreçler, alt yapı, hizmet alanlar ) unsurlarının hepsini 

kapsayacak şekilde olmalıdır. Daha doğrusu hedef, performans 

yönetimi şekilleri bu unsurların temel yapısını oluşturur. Söz 

konusu unsurların oluşturulması, standardizasyonu ve 

gelişmesinde yol gösterici, ilerlemeyi sağlayan yapılardır. Tüm 

unsurların yapılandırılmasında en önemli noktalardan biri mevcut 

durumun bilinmesidir. Kabaca; şu anda elimizde ne var; ne 

yapmak istiyoruz, elimizdekilerle bunu nasıl başarırız. Sorularının 

yanıtıdır. Elimizde ne var sorusuna yanıt alabilmek için geri bildirim 

mekanizmalarının çalışıyor olması gerekir. Geri bildirimler; 

toplantı, denetim, istatistiki veriler, şikayetler vb. yollarla alınabilir. 

Önemli olan bu yolların kapalı olmaması, doğru geri bildirimin 

yapılabilmesidir. İkinci adımda toplanan verilerin değerlendirilmesi 

gelir ki burada da birçok analiz yöntemi uygulanabilir. (etkinlik 

analizi, önceliklendirme, beyin fırtınası vb.).  Analizin ardından 

birden çok çözüm ve/veya yöntemden biri seçilerek uygulamaya 

geçilir. Değerlendirme sonucu uygulamalar, hedef, düzeltici 

önleyici faaliyet, takip gibi yöntemlerle devam eder.  

     Bu bölümde söz konusu yöntemlerden hedef, düzeltici önleyici 

faaliyet çalışmalarından bahsedilecektir.       



Verilerin Değerlendirilmesi 

112 Acil Çağrı Merkezi birimlerinde sunulan hizmetlerin 

iyileştirilmesi için toplanan verilerin; ölçülmesi, izlenmesi, analiz 

edilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili esasların belirlenmesi 

gerekir.  

Ölçme ve değerlendirme sürecinde; 

1. 112 Acil Çağrı Merkezinin çalışma sistemi ile ilgili veriler 

toplanır. Bu veriler şunlar olabilir. 

 Hedef (APG) verileri 

 Çalışan talep ve beklenti verileri (Öneri-şikayet, anket, 

kaynak talep, bakım onarım vb) 

 Anket sonuçları 

 Performans ve bireysel performans verileri 

 Denetim sonuçları 

 Eğitim verileri 

 Personel verileri 

 Kaynak verileri (mali, demirbaş vb. veriler) 

 Süreç verileri (bakım onarım, yapılan işlemler ve süreleri, 

takip edilmesi gereken veriler vb.) 

 

2. Periyodları belirlenen sürelerde toplanan veriler, ilgili büro 

sorumlusu tarafından analiz edilmelidir.  

3. Analiz edilen veriler, yönetimle birlikte değerlendirilir ve 

değerlendirme sonuçlarına göre bu verilerle ilgili; 

A. Hedef olarak izlenebilir, 

B. Nedene yönelik düzeltici önleyici faaliyet (DÖF) 

çalışması başlatılabilir. 

C. Takibe devam edilebilir, gibi sonuçlar çıkarılmalıdır. Bu 

üç sonuç ayrıntılı biçimde değerlendirilecektir. 

4. Analiz sonucuna göre verilerin iyileştirilmesi yönünde yönetime, 

öneriler sunulmalıdır. Verinin ölçüm periyoduna göre, toplantılarda 

ve uygun ortamlarda bu öneriler tartışmaya sunulmalıdır. 



5. Yönetim ile birlikte, bu önerilerinin etkinliği, kolaylığı, maliyeti 

tartışılarak karara bağlanmalıdır. 

6.  Kararın uygulanması için planlama yapılmalı, ilgili büro 

sorumluları ve çalışanları bilgilendirilmelidir. 

7. Uygulama takip edilmeli ve periyodik olarak sonuçları 

değerlendirilmelidir. 

8. Tüm çalışma verileri ve uygulama sonuçları, faaliyet raporunda 

veya ilgili toplantılarda raporlanmalıdır. 

9. Takip edilen verilerin veya verilerle ilgili iyileştirme 

çalışmalarının kayıt altına alınması, geriye yönelik 

değerlendirmeler açısından gereklidir. 

 

 



A.  HEDEF 

    Hedeflerle ilgili ayrıntılı bilgi için birçok kaynak mevcuttur. Hedef 

kavramı, karşımıza EN 15838 standartlarında “anahtar 

performans göstergeleri” adıyla çıkmaktadır. Kitapçıkta her iki 

terminolojiye yer verilmiştir. 

 

 Hedef olarak belirlenen veriler gerçekçi, anlaşılır, sürekli 

ölçülebilir, zaman sınırı olan, kabul edilmiş- benimsenmiş, ihtiyaca 

uygun nitelikte olmalıdır (SMART).  

 

 
     

 Belirli: Tanımın net olması gerekir. Örneğin “çok çalışmak” gibi 

bir kavram neye, kime göre sorularını getirir ve belirsizdir. Hedef 

göreceli olmamalıdır. 

 Ölçülebilir: Hedefin sayısal değeri olmalıdır. Örneğin; “daha 

hızlı çağrı almak” ölçülebilir bir hedef değildir.  

 Başarılabilir: Hedef çalışanların cesaretini kıracak derecede 

zorlayıcı olmamalıdır. Örneğin “5 saniye üzeri açılmayan çağrı 

sayısın 0 (sıfır) olması başarılması mümkün olmayan bir hedeftir 

ve çalışanda motivasyon eksilmesine yol açabilir. 

 Gerçekçi: Hedef belirlerken mevcut şartlar göz önüne alınarak 

olması gereke, olması istenen değil; olabilir kriterler belirlenmelidir. 

Örneğin her çağrıda konuşma süresinin 20 saniye olması gerçekçi 

değildir. Çünkü bu süreyi etkileyen faktörler (vatandaş, olay şekli) 

kontrol edilebilir durumlar değildir. Bunun yerine ortalama 

konuşma süresi belirlenebilir. Böylece arada olacak standart 

http://fusunozulke.com/basarili-ve-mutlu-bir-yasamin-formulu-smart-hedefler-ve-degisim-cesareti/


sapmalar göz önünde bulundurulmuş olur. Başka bir örnekle; 

mevcut çağrıyı açma süresi 5 saniye olduğunu varsayalım. Bunun 

bir ayda 2 saniyeye düşürülmesi de gerçekçi bir değer değildir. 

Böyle bir hedef varsa; ya değer değiştirilmeli ya da süre 

uzatılmalıdır. 

 Süreli: Her hedefin başlayış ve bitiş süresi olmalıdır. Bu süre 

hedefin durumuna göre değişebilir. Bazı hedefler için bir yıl iken 

bazı hedefler için 3, 6 ay vb. kriterler konabilir. Önemli olan mutlaka 

başlayış ve bitiş süresinin olmasıdır. 

      

        Örnek Hedef Çalışması: 

 

Hedef Konusu; Çağrı alıcı cevaplama süresinin azaltılması  

Hedef Tanımı: Bir yılsonunda mevcut 2,90 saniye olan çağrı 

alıcı cevaplama süresini 2,30 saniyeye düşürmek. 

 

         Bu hedefte mevcut durum, mevcut duruma göre ulaşılabilir 

somut değer, süre belirlenmiştir. Neden 2,30 hedefi eldeki velilerin 

değerlendirilmesi sonucu alınmıştır. Ne çok kolay ulaşılabilir, ne 

de ulaşılamaz bir değer olarak belirlenmiştir. Burada personelin 

durumu, yazılımın durumu vb. kriterler göz önünde 

bulundurulmuştur. 

         Hedef belirledikten sonra yapılacak işlem; hedefin kim 

tarafından nasıl, hangi periyotlarla, hangi yöntemle izleneceğinin 

belirlenmesi; hedeften sapma durumunda ne zaman kime bilgi 

verileceği, sebep analizlerinin nasıl yapılacağı hususlarının 

belirlenmesidir. Örnek üzerinde devam ettiğimizde; 

o Açma süresinin 2,30 sn. ve altında olması (performans 

göstergesi), 

o Hedef verinin, standart olarak yazılım sistemi üzerinden 

(1.24 den tüm çağrılarda cevaplama süresinin) aylık 

ortalama değerinin ölçülmesi 

o Hedefin her ay ölçülmesi ve bir yıl takip edilmesi.  

o Hedefte sapma olduğunda olası sebep ve çözüm önerileri 

ile anında yönetime bilgi verilmesi. 



o Hedefin sorumlusu: Çağrı Alıcı, Kalite Koordinasyon 

Bürosu 

Örnek hedef üzerinden takibi sürdürelim ve analizini yapalım: 

Hedef yıl bazında her ay takip edilmiştir. Mart ayına gelindiğinde 

ÇA ortalama cevaplama süresi artış göstermiş ve hedef olan 2,30 

sn. üzerinde artış tespit edilmiştir. 

  

Olası Nedenler:  

 Bireysel olarak kişiye bağlı nedenler: Bireysel olarak 

aynı çağrı alıcılarda cevaplama süresi sürekli uzun 

seyrediyor mu? 

 Yazılım sistemine bağlı teknik nedenler: Yazılım 

sistemine bağlı veya bilgisayar donanımlarından kaynaklı 

çağrılar geç mi açılmış? Ay içinde sürekli tekrar eden sorun 

iletilmiş mi?  

 Yeni gelişen bir durum var mı: Yeni çağrı alıcı başlaması, 

klavye değişikliği, yazılım değişikliği vb. 

 

Tespit edilen sorun: Bireysel olarak aynı Çağrı Alıcıların sürekli 

çağrıyı 2,30 sn. üzerinde açmasından kaynaklı ortalama sürede 

artış görülmüştür. 

 

Çözüm Önerileri: Açma süresi uzun personelle görüşme, 

gerekiyorsa bireysel eğitim. 

 

    

Yukarıda da bahsedildiği gibi, hedef göstergeleri ve değerleri 

Bakanlık hedef verileri çerçevesinde her il tarafından mevcut 

durumuna göre belirlenmeli, bu verilerle ilgili iyileştirmeler ve 

yöntemler ile özgü olmalıdır. 

     Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışanların, birimlerin ve 

süreçlerin performans ölçümü ve takip yöntemleri örnek olarak 

aşağıda sunulmuştur. Hedefler bireysel, grup, birim, kurum 

bazında ve birbiriyle ilgili olarak belirlenmiştir. Örneğin kurum 



hedefi olan çağrı cevapla süresi aynı zamanda bireysel hedef 

olarak da takip edilmektedir. 

 

 Hedef Göstergeleri: Standartlar kapsamında belirlenen ve 

takip edilen performans göstergeleri Hedef Kartlarında belirtildiği 

şekilde ve sıklıkta takip edilir.  

 

 Hedef göstergeleri (Anahtar performans göstergeleri; APG) 

sonuçları Kalite Yönetim Birimine aylık olarak bildirilerek APG 

İzlem Tablosunda toplanarak yönetime sunulur ve çalışanlara 

genel sonuçlar hakkında Aylık Çalışan Değerlendirme 

toplantılarında bilgilendirme yapılır. 

 

  Bireysel olarak çalışanların performansları kurum hedefleriyle 

uyumlu olarak belirlenir. Kriterler en az yılda bir kez yapılan 

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında belirlenir ve gözden 

geçirilir (Bireysel hedef kartları),  

 

 Sonuçlar Aylık Çalışan Değerlendirme Toplantısında 

değerlendirilir.  

 

 İdari Birim performansları (planlanan görevlerin tamamlanması, 

veri tabanında verilerin güncelliği vb.) olarak Yönetim tarafından 

takip edilir, Aylık İdari Birim Toplantılarında ve Yönetimin Gözden 

Geçirmesi toplantısında değerlendirilir. 
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 Tabloda “hedef” başlığı altındaki terimler EN 15838 terminolojisi 

olup acil çağrı merkezlerinde karşılığı olabilecek değerlere 

çevrilmiştir. EN 15838 çağrı merkezleri standartları tüm çağrı 

merkezleri için yapılandırılmıştır. Bu nedenle izlenmesi gereken 

verilerden bahseder, ancak tavsiye niteliğinde değer vermez. 

EENA kalite standartlarında ise her ülkenin acil çağrı sistemi ve 

terminolojisi farklı olduğu için “tavsiye” niteliğinde değerler 

vermektedir. Örneğin;  

Terk edilmiş çağrı oranı Kantitatif Terk edilen çağrılar, %12 den az 

olmalıdır. 

Şikayet sayısı Kantitatif 300.000 çağrıda 1 şikâyetten az 

Yönlendirmede doğruluk Kantitatif Yanlış acil müdahale birimi 

yönlendirmesi en fazla % 8 

Çağrı alıcı cevaplama 

zamanı 

Kantitatif Ortalama yanıt süresi en az 12 

saniye 

 

Yukarıdaki kriterlere baktığımızda; halen kullanılan yazılım 

programında “ekip yönlendirmede doğruluğu” ölçecek bir modül 

bulunmamaktadır. Ayrıca yukarıda bahsedilen cevaplama süresi,  

yine yazılımın ölçüm kriterlerine göre değişmektedir. 12 saniye 

içinde santral IVR süresi de bulunmaktadır. Halbuki kullandığımız 

yazılımda santral ve çağrı alıcı reaksiyonları ayrı ölçülebildiğinden 

daha spesifik değerler belirlenebilmektedir. 

 

B.  DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER (DÖF)  

İyileştirme çalışması: Tespit edilen uygunsuz duruma ve soruna 

yönelik, çözüm üretme veya önlem almaktır. Çözümün etkinliğini 

ölçmek ve sürekli iyileştirmektir. 

İyileştirme çalışmaları, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle ilgili olarak 

işlem basamakları; 

1. 112 Acil Çağrı Merkezi birimlerinin faaliyetleriyle ilgili oluşan 

veya potansiyel uygunsuz (standart dışı) hizmetler ve öneri-

şikayetler, anket, denetim, yönetim, toplantılar, çalışma verileri, 



risk analizi gibi kaynaklardan tespit edilmeli, kayıt altına alınarak 

izlenmelidir. 

2. Hizmeti aksatacak sıklıkta gerçekleşen sorunların veya 

saptanan potansiyel bir uygunsuzluğun giderilmesi için Yönetim 

tarafından çalışma başlatma kararı alınmalıdır. 

3. Belirlenen sürede ilgili birim/büro çalışanları konu hakkında 

çalışmayı planlamalı, uygulamalıdır. 

4. Kaynak desteği gerekirse yönetimden talep etmelidir (personel, 

malzeme, araç, işbirliği vb). 

5. Tekrarının önlenmesi için yapılması gereken işlemler hakkında 

konuyla ilgili dokümanda (talimat, liste, prosedür vs.) 

tanımlama yapılmalıdır. 

6. Başlatılan iyileştirme çalışmasının her aşaması kaydedilmeli ve 

zaman içinde etkinliği sürekli kontrol edilmelidir. 

 

                  

 



 

           

 

 

    İyileştirmeleri sağlamak üzere kullanılabilecek diğer örnek 

standart veya kaynaklar: 

 ÇSGB Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirme Rehberi 

 ISO 10002 Şikayet Yönetim Sistemi Standardı 

 ISO 27001 Bilgi Teknolojileri Yönetim Standartları 

 



C.   TAKİP VERİLERİ 

Acil Çağrı Merkezlerindeki performans yönetiminde iyileşmeyi 

sağlayan kriterlerden hedef ve düzeltici önleyici faaliyetler yanında 

takip verileri de önem arz etmektedir. Takip verileri;  

 Çalışma sistemini etkileyen, ancak halen herhangi bir 

aksaklığa yol açmayan düzeyde seyreden veriler: Örnek; 

konuşma süresi Bakanlığın belirlediği standartta devam 

ediyor. Bu nedenle yeni bir hedef belirlemek gerekmiyor. 

Ancak takip edilmezse oluşacak aksaklıklar fark edilmeyebilir. 

 Kurumsal performansı etkilemese de çalışma düzenine etkisi 

olabilecek verilerdir, Örneğin; kişisel mola süresini ele alalım. 

Yapılan ölçümde genel ortalama mola süresinin belirlenen 

standartlarda bulunduğu tespit edelim. Ancak kişiler arası 

detaya bakıldığında var olan farklar, iş barışını olumsuz 

etkileyebilir. Yani; bir vardiyada iki çağrı alıcı olduğunu 

düşünelim. Bir çağrı alıcı, nöbetinin %50’sini diğeri sadece 

%10’unu molada geçiriyor. İkisinin ortalama mola kullanma 

oranı %30 ve çalışma oranları %70 görülse de, kişisel bazda 

adaletsizlik durumuna yol açmamak için kişisel takip edilmesi 

gereken bir veridir. 

 Acil Çağrı Merkezini direk etkilemese de kurum performansı 

olarak dolaylı etkileyen verilerdir. Örneğin çağrı 

yönlendiricilerin çağrıları çok geç açması, konuşma sürelerini 

uzun tutması. Çağrı merkezi sorumluluğunda olmasa da, 

vatandaş odaklı bakıldığında hizmette aksama olduğundan 

takip edilerek kurum/kurumlar bilgilendirilmelidir. 

Yukarıdaki örnekler dışında da takip edilmesi gereken 

durumların izlenerek sonuçların raporlanması çalışma 

düzeninde bütünlüğü sağlar. Yöneticinin, performans 

yönetiminde tüm bu bileşenleri değerlendirmesi, tanımlaması 

gerekir. Ne verisi, nerede(yazılımda, toplantıda, önerilerde vb), 

nasıl, niçin, ne zaman, kim tarafından değerlendirilecek 

soruları (5N1K) açık bırakılmamalıdır.  



DENİZLİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNDE KALİTE 

STANDARTLARI UYGULAMALARI 

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinde halen uygulanan (EN 15838, 

ISO 9001-2008, EENA (Avrupa Acil Çağrı Merkezleri standardı) 3 

farklı standart birbirine entegre edilmiş, yasal mevzuatlar göz 

önünde bulundurularak çalışmalar standartlaştırılmıştır.  Kalite 

Yönetim sistemi uygulama etkinliği, kurum içi ve dış kuruluş 

tarafından yapılan tetkiklerle düzenli olarak ölçülmektedir.  Genel 

çerçeve EN 15838 kriterleri üzerinden belirlenmiş olup 300’e yakın 

doküman ve 200’e yakın EN 15838 kriteri ile sürekli gözden 

geçirilmektedir. 

300 maddeyi aşan tüm standart maddelerinin ve zorunlu olan APG 

lerin, her 112 AÇM ye uyarlanması ve takibi uzun süreç 

gerektirmektedir. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz Kalite Yönetim 

Sistemlerinin standart uygulamalarının 112 AÇM ler de 

uygulanması açısından daha anlaşılır hale getirilmesi faydalı 

olacaktır.  

Bu nedenle, tüm bu standartların maddeleri sınıflandırılarak ve 

sadeleştirilerek, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kullanımına 

sunulmak üzere çalışma yapılmıştır.112 Acil Çağrı Merkezlerinde 

uygulanmasında yararlı olabilecek unsurlar, 20 ana başlık altında 

toplanmış ve 10 ölçülebilir kuruluş hedefi belirlenmiştir.  

Bu bölümde ; 

 Her üç standardın ortak kriterlerinin ve hedef (APG) 

göstergelerinin harmanlanarak sadeleştirilip “temel kalite 

standartları” haline getirilmiş şekli  

 Denizli 112 de uygulanmakta olan EN 15838 kriterleri 

çerçevesinde daha ayrıntılı “Gelişmiş kalite standartları” 

uygulamaları yer almıştır. 

 

 



1. TEMEL KALİTE STANDARTLARI 

 

 

 

 



      

 

 

 

                     112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI (ÖNERİ) 

sıra no Standartlar 

Denizli 112 AÇM İlgili 

Düzenleme örneği 

A 

  YÖNETİM STRATEJİ VE POLİTİKASI   

1 

Acil Çağrı Merkezinin Organizasyon 

yapısının oluşturulması 

Organizasyon şeması 

(Yönetmelik) 

  *Büroların ve birimlerin oluşturulması   

2 

Çalışanların görev tanımlarının 

düzenlenmesi 

Görev tanımları (kalite büro, 

bilgi işlem, idari büro, çağrı 

alıcı vb.) 

  

* Görev tanımı, yasal mevzuatlar 

hakkında çalışanların bilgilendirilmesi   

3 

Tüm çalışanlara yönelik eğitim 

organizasyonlarının yapılması 

Eğitim talimatı, Eğitim 

kayıtları, eğitim programları 

vb. 

 

  

*Her meslek ve çalışma grubuna 

yönelik eğitimlerin planlanması, 

uygulanması ve kayıt altına alınması 

Temel Acil Çağrı Karşılama, 

Adaptasyon, Mesleki gelişim 

Eğitimi, Süreç değişikliği ve 

Bireysel eğitimler  

4 

Acil Çağrı Merkezinde verilen 

hizmetlerle ilgili yazılı düzenlemelerin 

oluşturulması 

Çağrı alma talimatı, nöbet 

talimatı, çağrı alma iş akış 

şeması, nöbet listesi, nöbet 

devir-teslim formu, bakım 

onarım talimatı, satın alma 

talimatı vb. 

5 

Acil durumlarda ve olağan dışı 

durumlarda (iletişim kesintisi, doğal 

afet vb) planlamaların yapılması 

Olağandışı durum planı(ODD), 

tatbikatlar 

  

*Yapılan olağan dışı durum planları 

hakkında ilgililer bilgilendirilmesi ODD planı 

6 

Arayana ve topluma yönelik tanıtım ve 

bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi   



B 

  ÇALIŞANLAR   

7 İşe başlama süreçlerinin belirlenmesi 

Personel yönetim talimatı, işe 

alma iş akış şeması vb. 

  

*AÇM Müdürlüğünde tüm çalışanların 

başlayış, ayrılış işlemlerinin 

tanımlanması 

 Kişisel bilgi formu, yetki talep 

formu, giriş kartı işlemleri 

8 

Eğitimlerinin sağlanması (göreve 

başlama, görev esnasında yapılan 

farklı eğitimler) 

Eğitim talimatı, Eğitim 

kayıtları, eğitim programları 

vb. 

  

*Eğitim planı ve programlarının 

oluşturulması 

Eğitim kartları, yıllık eğitim 

planı 

  

*Eğitimlerin kayıt altına alınması, 

raporlanması Eğitim kayıtları 

9 

Öneri-şikayet ve taleplerin alınması 

için ortamlar oluşturulması, sonuçları 

hakkında bilgilendirilmesi  

Öneri-şikâyet formu-anket-

periyodik toplantılar 

10 

Çalışma verilerinin ölçülmesi ve analiz 

edilmesi  

İstatistik yazılım sistemi, 

toplantılar, toplantı karar 

formları 

  

*Analiz sonuçları hakkında ilgililere 

bilgi verilmesi, periyodik raporlamalar 

yapılması ( çalışana, ilgili kurumlara, 

valilik ve bakanlığa raporlama vb.) 

Periyodik toplantılar, aylık 

sunum ve toplantı kararları 

  

*Analiz edilen veriler ve çalışma 

sistemindeki aksaklıklara yönelik 

iyileştirme çalışmaları başlatılması 

Düzeltici ve Önleyici faaliyet 

(DÖF) kayıtları, bakım onarım 

kayıtları, toplantı kayıtları 

11 

Çalışanlarının memnuniyet 

ölçümlerinin periyodik yapılması  

Anket Talimatı, Çalışan 

Memnuniyet Anket Formu,  

  

* Memnuniyet Sonuçlarının analiz 

edilerek değerlendirilmesi ve iyileşme 

çalışmaları başlatılması 

Birim faaliyet raporları ve 

periyodik toplantı raporları 

  

* Anket analiz sonuçları hakkında 

çalışanların bilgilendirilmesi 

Birim faaliyet raporları ve 

periyodik toplantı raporları 



C 

  ALT YAPI   

12 

Yazılım ve donanım ve diğer teknik 

sistemlerin periyodik kontrol ve 

bakımlarının tanımlanması 

Bilgi İşlem ve Teknik İşler yönetim 

talimatı, 

  

 * Periyodik kontrol, bakımlarının ve 

yaşanan aksaklıkların kayıt altına alınması 

 Bilgi işlem ve Teknik işler kontrol 

çizelgesi 

  

* Yaşanan aksaklıkların ve sorunların 

giderilmesi için iyileştirme çalışmaları 

başlatılması 

Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) 

formu 

13 

Bilgi gizliliğinin sağlanması için önlemler 

alınması 

Kart yetkilendirme, yazılım 

sistemi yetkilendirme ve 

şifreleme işlemleri (yetki talep 

formu), gizlilik taahhütnamesi 

14 

Çalışan güvenliği ve çalışma ortamlarına 

yönelik önlemlerin alınması ve iyileştirme 

çalışmaları yapılması  

Güvenlik talimatı, öneri şikayet 

formu, bakım onarım formu, iş 

sağlığı güvenliği eğitimleri 

  

* Çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinin verilmesi, güvenliği tehdit 

eden durumların bildirimi için ortamlar 

oluşturulması 

Bakım onarım, öneri-şikayet, 

kaynak talep formu vb. 

D 

  SÜREÇLER   

15 

Organizasyon yapısına göre birim ve 

büroların hizmetlerine yönelik yazılı 

düzenlemeler oluşturulması 

Çalışma talimatları, kullanım 

talimatları 

  

* Birim ve büroların verilerinin izlenmesi, 

raporlanması ve değerlendirilmesinin 

sağlanması   Aylık birim faaliyet raporları 

  

 *Çalışma verileri, istatistikler ve 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve 

paylaşılmasının sağlanması 

Aylık Yönetim, Çağrı alıcı, Çağrı 

Yönlendirici, Kurum 

değerlendirme toplantıları vb.) 

  

* Çalışma verilerinin sonuçlarına göre 

iyileştirme çalışmaları başlatılması   

16 

Çalışma sistemi belirlenmesi ve düzenin 

sağlanması  

Nöbet talimatı, nöbet listeleri ve 

icap listeleri duyurusu 

  

*Nöbet listeleri oluşturulması ve 

onaylanması 

Nöbet listesi (Çağrı Alıcı, 

Teknisyen, Hizmetli) 



 

  

* Çağrı istatistiklerine göre yeterli personel 

bulunması için önlemler alınması 

İcap listesi (Acil durumlarda 

çağrılacak personel listesi),Nöbet 

değişikliği talep formu 

  

* Çağrı istatistiklerine göre ilgili kurum Çağrı 

Yönlendirici çalışan sayılarının takip 

edilmesi, raporlanması 

İlgili kuruluş yönetim talimatı, 

yönetmelik, periyodik toplantılar 

17 

Çağrı almada standart dışı durumlarla ilgili 

düzenlemeler yapılması 

Cevapsız çağrılarla ilgili 

düzenleme, ses kayıtlarında çağrı 

kalitesi takibi vb. 

18 

Tüm çalışan ve hizmet alan(vatandaş)a 

yönelik öneri-şikayet ve talep kanallarının 

belirlenmesi ve yazılı düzenleme yapılması 

Şikayet yönetim talimatı, Öneri 

şikayet formu, kaynak talep 

formu, bakım onarım formu, 

anket uygulamaları vb. 

  *Gelen taleplerin kayıt altına alınması    

  

*Değerlendirilerek gerektiğinde iyileşme 

çalışması başlatılması DÖF Formu 

  

*Talebin sonucu hakkında, ilgiliye geri 

bildirim yapılması   

  

*Öneri şikayet verilerinin analiz edilerek 

raporlanması 

Birim faaliyet raporları, Toplantı 

sunumları 

E 

  HİZMET ALAN  MEMNUNİYETİ   

19 

Hizmet alanın memnuniyeti, şikayetini 

almaya yönelik düzenlemeler yapılması 

Anket talimatı, hizmet alan 

memnuniyet anketi, İlgili Kuruluş 

Memnuniyet Anketi 

  

* Alınan bildirimlerin kayıt altına alınması 

değerlendirilmesi    

  

* Gerektiğinde iyileşme çalışması 

başlatılması DÖF formu 

  

*Sonuçların ilgililerle paylaşılması (çağrı 

alıcıyla ilgili kuruluşla, üst yönetimle vs.) Periyodik yapılan toplantılar 

  

*Bildirimde bulunan vatandaşın sonuç 

hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması  

(Arama nedeni, kurum kimliği, talebin 

alınması ve karşılanması, vb. durumlar) 

Acil Çağrı alma Talimatı, Acil çağrı 

alma iş akış şeması, Anket 

talimatı. 

20 

Hizmet alan vatandaşla yapılan 

görüşmelerin gizliliği ve bilginin paylaşımı 

ile ilgili yöntem belirlenmesi 

Güvenlik talimatı, yönetmelik, 

gizlilik taahhütnamesi. 



Performans Kriterleri  

1. Aşağıdaki Performans Gösterge değeri, ilin kendisine 

özgüdür. Bakanlığın belirlediği hedef dışında, her il kendine 

özgü hedef değerler belirlemeli ve iyileştirmelerini kendisi 

sağlamalıdır. 

2. Tabloda adı geçen ölçüm yöntemi ve yeri, 112 AÇM 

yazılımları arasında farklılıklar gösterebilir. 

            112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ    (ÖNERİ)                    

YÖNETİM 

   P
e

rf
o

rm
an

s 

G
ö
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ge
si

 

A
d

ı 

Ta
n

ım
ı 

Ö
lç

ü
m

 

Y
ö

n
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m
i 

Ö
lç

ü
m

 Y
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i 

Ö
lç

ü
m

 

P
e
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d
u

 
Ö

n
e

ri
le

n
/K

ab

u
l E

d
ile

b
ili

r 

D
e

ğe
r 

A
çı

kl
am

a 

1 

Çalışan 

memnu

niyet 

oranı 

Çalışan 

memnuniyet 

durumlarının 

ölçülmesi 

 

Çalışan 

memnuniyet 

anketi, geri 

bildirimler  

6
 a

yl
ık

 

60% 

Kabul edilebilir 

değer için yapılan 

anket sonuçlarının 

veya geri 

bildirimlerin  % 

sonuçları 

değerlendirilir. 

2 

Kişi başı 

düşen 

çağrı 

sayısı 

 Çağrı alıcı 

başına düşen 

çağrı sayısının 

izlenmesi 

Santralde 

kapanan 

çağrılar dışında 

çağrı alıcılara 

aktarılan tüm 

çağrıların Kişi 

başına düşen 

ortalama sayısı 

(İYY 1.7.4) 

günlük 

cevaplanan + 

cevaplanmaya

n çağrı sayısı    

/1 günde 

çalışan ÇA 

sayısı  G
ü

n
lü

k 

En fazla 

400 

çağrı 

  

3 

Hizmet 

kesinti 

süresi 

Gün içinde 

çağrının hiç 

alınamadığı 

zaman ölçümü 

Sistemden 

günlük takip 

edilmesi 

Dakika bazında 

kesinti süresi 

G
ü

n
lü

k 

Ayda en 

fazla 5 

dk. 

  

EK ÖNERİLEN 

* 

Hizmet 

alan 

memnu

niyet 

oranı 

Vatandaştan 

gelen 

memnuniyet 

geri 

bildirimlerin 

ölçülmesi 

  

Hizmet alan 

memnuniyet 

anketi, geri 

bildirimler 

Yıllı

k 
60% 

Kabul edilebilir değer 

için yapılan anket 

sonuçlarının veya geri 

bildirimlerin  % 

sonuçları 

değerlendirilir. 



 

ÇAĞRI ALICI 

  

 P
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s 

G
ö
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b
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r 
D

eğ
er

 

A
çı
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a
 

1 

Cevaplam

a Süresi Çağrı alıcı tarafından, 

ekranına düşen çağrıyı 

açmasına kadar geçen 

süre * 

(İYY 1.24) Çağrı 

alıcı ortalama 

cevaplama 

süresi Günlük 2 sn. 

Bireysel bazda ÇA ortalama 

cevaplama süresi İYY 2.6 

bakılır. 

2 

5 sn. ve 

üstünde 

işlem 

gören 

çağrı  

Çağrı ekrana düştükten 

sonra 5 sn. ve üstünde 

işlem gören (cevaplanan 

çağrı sayısı * 

(İYY 1.2 Çağrı 

başına 

reaksiyon 

süresi+ Günlük   

1.2 de ÇA reaksiyon süresi 5 

sn.ve üzeri olan çağrılar 

filtrelenir ve sayısı elde edilir. 

  * 1.2 ve 1.14 modülü en fazla 

2 günlük sonuç vermektedir. 

3 

4 sn. ve 

üzeri 

Cevaplan

mayan 

çağrı 

oranının 

azaltılması 

Çağrı ekrana düştükten 

sonra 4 sn. ve üstünde 

cevaplanmayan çağrı 

sayısı 

4 sn. içinde 

cevaplanmadan 

kapanan çağrı 

oranı 

İstatistik 

modülünden 

İYY 1.14 Çağrı 

alıcı 

cevaplanmamış 

çağrılar Günlük  

1.14 de geçen süre ÇA 4 sn. üzeri 

cevaplanmayan çağrı sayısı elde 

edilir. 

 

4 

 Konuşma 

kriterleri 

(Ses 

kayıtları) 

puanı 

Çağrı alıcının cevapladığı 

çağrıların, çağrı 

cevaplama kriterlerine 

uygunluğu  

Ses kayıtlarında; 

uygun soru sorma, 

aktarım cümlesi, 

diksiyon, olay 

tanımı, adres 

sorgusu, zaman 

kullanımı, uygun 

açılış cümlesi, etkili 

dinleme, duygusal 

içeriğe uygun 

konuşma, olumlu 

tutum kriterlerine 

göre 

değerlendirme 

Her çağrı alıcı 

için belirli 

sayıda ses kaydı 

dinlenerek 

kriterlere göre 

100 üzerinden 

puanlandırma 

yapılır. Tüm 

çağrı alıcılarının 

ortalaması 

alınır. Aylık 90 puan 

Kriterler acil çağrı karşılama 

standartlarından alınmıştır. 

 Kriterler ve dinlenecek çağrı 

sayısı kurumlarca 

düzenlenebilir. 

5 

Konuşma 

Süresi Çağrı alıcının vaka ile 

ilgili olan çağrılardaki 

toplam konuşma süresi. 

tüm çağrı alıcıların 

vakalarla ilgili 

yaptığı konuşma 

süresinin toplam 

vakaya oranı 

İYY 1.18.1 Çağrı 

alıcı ortalama 

görüşme süresi Aylık 30 saniye 

1.18.3 İstatistik modülünden 

aylık bireysel çağrı alıcı olarak 

seçilir. 



EK ÖNERİLEN 

* 

Nöbet 

değişikliği 

oranı 
Çağrı Alıcıların bir ay 

süresince nöbet 

değişikliği talebi 

Ay sonundaki 

toplam nöbet 

değişikliği saatinin 

toplam çalışma 

saatine oranı (Ay 

sonundaki her 

personel için 

belirlenen)  

Nöbet 

değişikliği talep 

formu verileri Aylık 7%   

* 

İşe geç 

gelme  Çağrı alıcının nöbetini 

zamanında teslim alma 

durumu 

Belirlenen vardiya 

değişim saatinden 

10 dakika ve üzeri 

geç gelme sayısı 

İYY. 2.3 den 

programı açma 

saati takibi Günlük 

Ayda kişi 

başı en 

 fazla 3 

defa geç 

gelme 

Bireysel performans takibinde 

kullanılabilir. 

* 

Mola 

süresi 
Çağrı alıcının nöbeti 

esnasında kullandığı 

mola/muafiyet 

sürelerinin takibi 

Toplam mola 

süresinin toplam 

çalışma süresine 

oranı 

İYY 2.2 Çağrı 

alıcı çalışma 

bilgileri Aylık  70% 

2.2 İstatistik modülünden çağrı 

alıcı ne kadar çalışmış ne kadar 

mola kulanmış takip edilir.  

*2.3 İstatistik modülünden de 

çağrı alıcı ne zaman 

molaya/muafiyete ayrılmış 

ayrıntılı bir şekilde izlenebilir. 
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1 
Kaynak atama 

süresi 

Çağrı 

yönlendiricinin 

çağrıyı, çağrı 

havuzundan 

çektikten sonra 

ekip 

görevlendirene 

kadar geçen süre  

Kurumların ilk 3 

dakikada atadıkları 

kaynak sayısının 

toplam atanan kaynak 

sayısına oranı 

İYY 6.6 

reaksiyon 

sürelerine 

göre vaka 

dağılımı 

modülü 

A
yl

ık
 

80
%

 

6.6 İstatistik modülünde komuta 

reaksiyon süresi ve kurum adı 

seçilerek zamansal bazda vaka sayıları 

dağılımı gözlenir. Bu dağılıma göre 

Her kurum için yüzdesel değer 

hesaplanır.  

*Kabul edilebilir değer kurumlara 

göre de farklı belirlenebilir. 

2 
Çağrı alma 

süresi 

Çağrının kurum 

havuzuna 

aktarılmasından 

çağrı yönlendirici 

tarafından 

açılmasına kadar 

geçen süre 

Kurum havuzuna 

aktarılan çağrıların 

açılış süresinin, toplam 

aktarılan çağrılara 

oranı 

İYY 1.24 çağrı 

yönlendirici 

ortalama 

cevaplama 

sürelerinden 

hesaplanır A
yl

ık
 

5 
sa

n
iy

e 

Kurum bazında değerlendirmek için 

 İYY 1.11- 1.24 modülü kullanılır. 

EK ÖNERİLEN 

* 

Çağrı 

Yönlendirici 

Konuşma 

süresi 

Vaka ile ilgili olan 

çağrılarda çağrı 

yönlendiricinin 

konuşma süresi 

Tüm çağrı 

yönlendiricilerin 

vakalarla ilgili yaptığı 

konuşma süresinin 

toplam vakaya oranı 

İYY 1.18.2, 

1.24 

Kurumların 

ortalama 

görüşme 

süresi 

Aylık 

Kuru

mlara 

göre  

değiş

ken 

Kurumların vakalarda sorguladıkları 

kriterler  

değişken olduğundan kurum bazında 

değerlendirilebilir. 

 



                    2. GELİŞMİŞ KALİTE STANDARTLARI 

Temel kalite standartları bahsi geçen üç kalite standardının ortak 

noktalarından ve en temel unsurlarından oluşmaktadır. Gelişmiş 

kalite standartlarında bu üç standarttan birinin tüm kriterleri 

yanında kuruma özgü kriterlerin eklenmesiyle oluşan standartlar 

olarak tanımlanabilir. İlimizde 15838 Çağrı Merkezleri Kalite 

Yönetim standartları uygulanmakta olup bu standartlara acil çağrı 

merkezlerine özgü kriterler de eklenerek geliştirilmiştir. İlk defa 

2013 yılında belgelendirme tetkikinden geçerek belgelendirilmiş ve 

her yıl tekrar denetimlerinden geçmektedir. Yaklaşık 169 standart 

ve 12 anahtar performans göstergesi kriterleri uygulanarak 

standartlar karşılanmaktadır. Aşağıda bu standartların denetim 

sorularını içeren örnek listeler yer almaktadır. 

  

4 Yönetim Strateji ve Politikası Evet/Hayır

4.1 Genel Şartlar

    Kurum vizyonunu, hedeflerini içeren şirket stratejisi belirlenmiş mi?

    Stratejik plan Kurum süreçleri ve hedefleri ile uyumlu mu?

    Stratejik plan yasal düzenlemeler ve değişken Hizmet alan gerekleri ile uyumlu mu?

    Stratejik planı gözden geçirme ve ölçme ile ilgili yöntem belirlenmiş mi?

    Stratejik plan sürekli iyileştirme ve kalite yönetim sistemi süreçlerini içeriyor mu?

    Kuruluş vizyonu, misyonu, hedefleri ile süreç hedefleri uyumlu mu? 

Görev Tanımları

    Çağrı merkezindeki tüm pozisyonlar için dokümante edilmiş görev tanımları oluşturulmuş mu?

    Görev tanımları, pozisyon hedefleri, kalifikasyon, yetkinlik ve kişisel becerileri içeriyor mu?

    Tanımlanmış görevlerin raporlama gereklilikleri, karar ve insiyatif gereklilikleri belirtilmiş mi?

    Tanımlanmış pozisyonlarla ilgili vekalet ve durumları belirlenmiş mi? 

4.3 Operasyonel Roller ve Sorumluluklar

4.3.1 Genel

    Operasyonel seviye için aşağıdaki süreçler ve gereklilikler belirlenmiş mi?

    İnsan kaynakları (Çalışan istihdamı ve memnuniyeti ile ilgili süreçler)

    Bilgi ve iletişim teknolojileri

    Kalite yönetimi

    Eğitim olanakları, oryantasyon, geliştirme ve güncelleme

    Çağrıların yönetimi

    Operasyonel planlama ve kontrol

    Kurumun Yönetim Organizasyonu

    Yasal gereklilikler ve spesifik Hizmet alan şartları

ÇA Gizliliği

  ÇA lare ait tüm bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği ile ilgili prosedür oluşturulmuş mu?

7.6 İş Gücü Yönetimi

  İŞ gücü planlama süreci oluşturulmuş mu?

  Planlama süreci, kantitatif yöntemler, geçmişteki veriler ve gelecekle ilgili planlarla uyumlu mu?

  Planlama süreci servis seviyeleri, ulaşılabilirlik, istihdam performansı, kaynak bulma süreleri gibi

değişkenlere bağlı oluşturulmuş mu?

7.9 Gizlilik

    Çağrı merkezi hizmet alanın bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili süreci belirlemiş ve uyguluyor mu?

7.10 İş Sürekliliği Planı

    Çağrı merkezi, hizmet alan için vaat ettiği hizmet seviyesini yerine getirebilmesi için acil durumlarda

uygulayacağı bir iş sürekliliği planı yapmış mı?(Yedek araç ve ekip vb.)

Sosyal Sorumluluk

    Çağrı merkezi sosyal sorumlulukları konusunda yeteli bilinç düzeyine sahip mi?

    Çağrı merkezi yasal gereklilikler ve sosyal sorumlulukları konusunda gerekli uygulamaları uygun

şekilde yerine getiriyor mu?

9

5.7

4.2



 

Kalite  Güvencesi

  Düşük performanslı hizmet ve süreçlerin tespiti ve izlenmesi ile ilgili yöntemler belirlenmiş mi?

  Hizmet alan adına sunulan hizmetlerin kontrol ve raporlaması ile ilgili süreçler tanımlanmış mı?

  Olası uygunsuzluklar ve çözüm yöntemleri belirlenmiş mi?

  Hizmet şarları ile ilgili uygunsuzluk durumunda hizmet şartlarının müşteri ile belirlenmiş şartlara

getirilmesi ile ilgili yöntem ve süreçler analiz ediliyor mu?

  Çağrı merkezi süreçlerinin  uyumluluğu izleniyor mu?

Hizmet alan organizasyonu Yönetimi Fonksiyonu

 Hizmet alan ilişkileri yönetim organizasyonu ve ilgli sorumlular müşteri beklentileri ve değişen hizmet

alan şartları ile ilgili sorumlulukları taşıyor mu?

 Hizmet alan ilişkileri yönetimi ile ilgili süreç tanımlanmış ve izlenebiliyor mu?

5. Çağrı Merkezi Çağrı Alıcıları

5.1   Çağrı alıcı ile İlgili Görev ve Fonksiyonlar

      ÇA  seçimi için spesifik kriterler belirlenmiş mi?

      ÇA lar için görev tanımları oluşturulmuş mu?

      ÇA seçme ve yerleştirme ile ilgili süreç ve sorumluluklar belirlenmiş mi?

      İletişim, teknik ve ürün – hizmet gereklilikleri ile ilgli temel eğitim süreci belirlenmiş mi?

      ÇA lerden geri bildirim alma süreci belirlenmiş mi?

      ÇA lerin denetimi, kontrolü ve eğitimi ile ilgili süreçler belirlenmiş mi?

5.2 Müşteri Temsilcileri İçin Gereksinimler

5.2.1 Genel

      Çağrı merkezi yönetimi özel görevler için gerekli spesifik  profillerini belirlemiş mi?

      Belirlenmiş spesifik profilleri, göreve yönelik profesyonel gereksinimler, kişisel beceri ve yetenekleri

içeriyor mu? 

      Çağrı merkezi yönetimi bu gereksinimleri sürekli sağladıkları konusunda gerekli kontrolleri

gerçekleştiriyor mu?

ÇA Memnuniyeti

  ÇA larin iş çevresi, işin kendisi, ilişkiler, iş tatmini izleyen bir memnuniyet araştırması yapılıyor mu?

  ÇA memnuniyet ölçüm çalışması belirli periyotlarla aşağıdaki şartları da içerecek şekilde

gerçekleştiriliyor mu?

  Hem kişisel hem de profesyonel eğitim istatistiklerinin sonuçları,

  ÇA lerin yıpranma ve yorgunluk düzeyleri

  ÇA memnuniyet ölçüm sonuçları

7. Süreçler

7.1 İçerik

    Çağrı merkezi hizmet sunduğu tüm süreçlerle ilgili fonksiyon bazlı performans kriterlerini tanımlamış

mı?

7.2 Müşteri İle Anlaşma

    Hizmetlerle ilgili operasyonel yöntemler, amaçlar, servis kapsamı ve ilgili detaylar müşteri ile yazılı

şekilde belirlenmiş mi?

    Hizmet alan ile ilgili kriter veya yönetmelik

    Servis içeriği ve hedefler,

·    Hizmet alan için belirlenmiş politikalar varmı?

    Kontrol metodları, kontrol frekansı ve raporlama yöntemi

    Değişim yönetimi ve yükseliş süreçleri ile ilgili gereklilikleri içeriyor mu?

7.3 Servis İstatistikleri

    Çağrı merkezi, hizmet alan ile üzerinde kriterleşmiş çağrı alma seviyeleri için, her bir sürecin trendini

izleme koşullarını dokümante etmiş mi?

    Aşağıdaki bilgiler 

In Bound aktiviteler için:

    Gelen çağrı sayısı

    Karşılanan çağrı sayısı

    Servis seviyeleri dahilindeki çağrıların yönetimi

    Karşılıksız çağrı sayısı

    Karşılıksız kalmış çağrı süresi

    Cevaplama hızı

    Çağrı süreleri

Out Bound aktiviteler için:

    Başarılı çağrı sayısı

    Başarılı sonuçlanan çağrı sayısı

Erişilebilir durumda mı?

    İlgili raporlamalar müşteri şartlarına uygun şekilde yapılıyor mu?

7.4 Çağrılardaki Sapmalar

  Çağrı merkezi müşteri KPI değerleri doğrultusunda operasyonları kontrol ediyor mu?

  Kontrol sonuçları müşteri şartlarına uygun şekilde raporlanıyor mu?

  Sapmalarla ilgili düzeltici faaliyetler gerçekleştiriliyor mu?

  Düzeltici faaliyet sonuçlarından müşteri haberdar ediliyor mu?

  Dokümante edilmiş düzeltici faaliyet süreci aşağıdaki şartları içeriyor mu?

  Problemin tanımı

  Analizler

  Gerekli aksiyonun belirlenmesi

  Değerlendirme

  Sapmalar ve ilgili düzeltici faaliyetlerle ilgili müşterilerle periyodik toplantılar yapılıyor mu

7.5 Proses Kalitesinin İzlenmesi

  Proses performansı müşteri KPI değerleri doğrultusunda ölçülüyor mu?

  Proses üzerindeki hatalar ve SLA değerleri karşılaştırılıyor mu?

  Performans izleme ve ölçme konusunda sorumlu personelin belirli aralıklarla kalibrasyonu –

doğrulaması yapılıyor mu?

  Ölçme ve değerlendirme için müşteri ile ortak bir kalibrasyon prosedürü oluşturulmuş mu?

  kontrollerde yapılan örneklemede kullanılan örnek çapı tüm yığını temsil edebilecek şekil ve büyüklükte

seçilebiliyor mu?

7.8 Çağrı Merkezi Şikayet Değerlendirme Süreci

  Çağrı merkezi hizmet alan için bir şikayet ele alma süreci belirlemiş mi?

  Şikayet ele alma süreci hizmet alan ile birlikte diğer ilgili üçüncü kurumları da kapsıyor mu?

  Şikayetlerin alınması için uygun kanal ve yöntemler belirlenmiş mi?

  Şikayetlerin kaydedilmesi, kategorize edilmesi, uygun çözüm süreçlerine yönlendirilmesi için gerekli

yöntemler ve süreçler belirlenmiş mi?

  Şikayetlerle ilgili çözüm sürecinin takip kriterleri ve ilgili sorumluluklar belirlenmiş mi?

  Çözümlerin değerlendirilmesi için yöntem ve sorumluluklar belirlenmiş mi?

  Nihai müşteri şikayetlerine müdahale ile ilgili süeç akışı kurumsal müşteri ile birlikte belirlenmiş mi?

  Şikayetlere karşı bulunan çözümlerle ilgili olarak müşteri memnuniyetini takip edecek yöntem

belirlenmiş mi?

  Mevcut yöntemlerle şikayet çözülemiyorsa alternatif çözümler için yöntem belirlenmiş mi?

  Şikayet ve ilgili çözümlerle ilgili veriler belirli aralıklarla gözden geçiriliyor mu?

7.9 Gizlilik

    Çağrı merkezi hizmet alanın bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili süreci belirlemiş ve uyguluyor mu?

7.10 İş Sürekliliği Planı

    Çağrı merkezi, hizmet alan için vaat ettiği hizmet seviyesini yerine getirebilmesi için acil durumlarda

uygulayacağı bir iş sürekliliği planı yapmış mı?(Yedek araç ve ekip vb.)

8 Hizmet alan memnuniyeti

8.1 Genel

    Hizmet alan memnuniyeti takibi ile ilgili süreç tanımlanmış mı?

8.2 Hizmet alan memnuniyeti Anketi

  Hizmet alan memnuniyeti anketi geliştirme ile ilgili süreç belirlenmiş mi?

  Anket yöntemi temsil edici büyüklükte örnek alma yöntemi ve ilgili sorumlulukları tanımlıyor mu?

  Anket uygulama yöntemleri belirlenmiş mi?

  Hizmet alan memnuniyeti anket sonuçları bağlı bulunan kurum ile  paylaşılıyor mu?

  Kabul edilebilir memnuniyet seviyeleri belirlenmiş mi?

 Hizmet alan memnuniyeti için anahtar parametreler belirenmiş mi?

  Anket sonuçları dokümante ediliyor mu? 

8.3 Şikayetlerin Analizi

  Hizmet alan şikayetleri analizi için yöntem belirlenmiş mi?

  Analiz sonuçları dokümante ediliyor mu?

  Analiz sonuçları  gerektiğinde ÇA  larla paylaşılıyor mu?

8.4 Hizmet alanın Korunması

  Hizmet alanın öncelikleri, ulaşım veya müdahele şekli, arama zamanı, çağrı içeriği gibi konulara dikkat

edildiğine dair kurallar belirlenmiş mi ?

  Hizmet alanın izin vermediği bilgilerin paylaşımı önleyecek metod belirlenmiş mi?

· Dış aramalarda çağrılarda elde edilen bilgilerin amaç dışı kullanımını engelleyecek sistem belirlenmiş

mi?

5.6

4.3.8

4.3.4



    İster temel, ister gelişmiş kalite standartları uygulansın, işin 

temelinde daha önce de bahsedildiği gibi doğru verilerin olması ve 

değerlendirilmesi büyük önem taşır. Bu bölümde, Aşağıda 

numaralarıyla tanımlanmış istatistik modülü halen 24 ilde 

kullanılan yazılımdaki isimleriyle ve numaralarıyla yer almıştır. 

Yeni kullanılacak yazılımda istatistiğin numarası değişse de içerik 

olarak benzer sonuçlar alınacaktır.  

Verilerin özelliğine göre istatistikler, günlük, haftalık ve aylık 

periyotlarla takip edilmelidir. Bu verilerden örnekler aşağıda yer 

almaktadır. 

Günlük Takip Edilen Veriler  

1.2 Santralde bekleyen çağrı sayısı, Çağrı yönlendirici reaksiyon 

süresi (açma süresi),  Çağrı alma reaksiyon süresi üzerinden 5 sn 

ve üzerinde cevaplanan çağrıların tespiti yapılır. (Bu çağrılar 

üzerinden 1,1. den bireysel olarak ÇA tespiti yapılır). 

1.3 Toplam çağrı sayısı, 

 1.4-1.24 Çağrı Süreleri (Çağrı alıcı ortalama cevaplama süresi, 

çağrı yönlendirici ortalama cevaplama süresi)  

1.7.4 Detaylı acil çağrı istatistikleri (toplam çağrı sayısı, gelen, 

cevaplanan, cevaplanmayan vb.)  

1.10 Sistem genelinde Acil çağrı istatistikleri (kurumlarda dahil) 

alınabilir. 

1.14 Çağrı alıcıların, 4 sn ve üzerinde cevaplamadıkları çağrı 

sayıları takip edilir. 

1.15 Çağrı Yönlendiricilerin 10 sn üzerindeki cevaplamadıkları 

çağrı sayılarına bakılır. 

1.18.1 Toplam çağrı sayısı, ÇY-ÇA günlük ortalama çağrı açma 

süresi ve çağrı cevaplama süreleri ölçülür. 

1.18.3 ÇA –ÇY kişisel bazlı cevaplama ve konuşma süresi ölçülür. 



2.2 Çağrı alıcıların çalışma süresi (çağrı alıcının günlük molasının 

ne kadarını kullandığı takip edilir) 

2.3 Çağrı alıcının mesai başlama saati takip edilir. 

2.6 Kişisel bazda çağrı alıcıların telefonu açma süreleri (reaksiyon 

süresi) takip edilir. 

 

Aylık Takip Edilen Veriler 

1.6 Telefon altyapısına göre gelen çağrı sayıları (Telekom, 

Vodafone, Turkcell vb.)  

1.7.1 Çağrı tipleri (yanlış kullanım, vaka ihbarı vb.)  

1.10 dan çağrı alıcıların aylık olarak cevapladıkları ve 

cevaplamadıkları çağrı sayıları ölçülür. 

1.11 Kurumlara göre çağrılar (aktarılan çağrı sayısı, cevaplanan 

çağrı sayısı, cevaplama süreleri ), aynı veriler 1.7.4 den 

alınabiliyor  

1.18.1 Çağrı Alıcı ve Çağrı Yönlendiricilerin konuşma süreleri takip 

edilir. 

1.18.2 Çağrı Yönlendiricilerin kurum bazlı konuşma süreleri takip 

edilir. 

1.24 Tüm çağrılarda ve vaka ile ilişkili çağrılarda, ÇA-ÇY ortalama 

telefonu açma (reaksiyon), konuşma süresi, görüşme süresi 

ölçülür.  

2.2 Çağrı Alıcıların aylık çalışma süresi (çalışma süreleri, mola 

süreleri ) 

2.6 ÇA aylık vaka sayısı, cevaplanan ve cevaplanmayan çağrı 

sayıları ölçülür.  

6.2 Kurumların vaka sayıları 



Çağrı Alıcı Ses kayıtlarından Performans Değerlendirme  

   İstatistik Yazılımı yansıra, kişilere ait ses kayıtları sayesinde de 

çağrı alıcıların bireysel performansları değerlendirilebilir.  Uzman 

Modülünde, Çağrı Alıcıların farklı günlerde cevaplamış oldukları ve 

vaka numarası verilen çağrıları seçilmekte ve ses kayıtları aşağıdaki 

tabloda bulunan kriterler göre 10 puan üzerinden 

değerlendirilmektedir. 

Açılış Cümlesi: Acil Çağrı Merkezi (yönetmelik) 

Uygun Sorgulama: Olaya odaklanmaya, çağrıyı yönetmeye(açık-

kapalı uçlu sorular), koordinasyon gerekiyorsa adres sorgusu, sim 

kartsız aramada telefon numarası sorgulama vb. 

Doğru aktarım: Vaka aktarımında sesin hangi kuruma 

aktarıldığının belirtilmesi, telefonu kapatmaması bilgisi, olayın 

tanımına göre ses ve vaka formunun birden fazla kuruma 

yayınlanmasının faaliyet bloğundan değerlendirilmesi 

Olay tanımı: Olay tanımının sorgulanması, ses kayıtlarıyla 

örtüşmesi ve vaka formuna yazılmış olması değerlendirilir.  

Zaman kullanımı: Ses kayıtlarına göre, çağrının ve çağrı yapanın 

duygu durumuna göre         (soğukkanlı, panik, konuşma bozukluğu 

ya da yabancı dil) ÇA tarafından zamanın doğru kullanılması, 

konuşma süresi üzerinden değerlendirilir. 

Vaka formu uygunluğu: Ses kayıtlarında alınan bilginin, lokasyon, 

olay tanımı, uygun kurumlara aktarma ve verilen diğer bilgilerin vaka 

formuna doğru aktarılması değerlendirilir.  

Uygun iletişim: Diksiyon, uygun ses tonu, vakayı yönetme becerisi 

değerlendirilir (özellikle gece çağrıları da değerlendirmeye 

alınmalıdır). 

,  



SONSÖZ 

 

Acil Çağrı Merkezlerinin Yönetimi, yapılan işin hassasiyeti 

açısından oluruna bırakılamayacak, hata yapma şansı 

olmayan bir kurgu gerektirir. Bu konuda yasal şartlar yanında 

standardize edilmiş kalite yönetim şekillerini uygulamak işi 

şansa bırakmamaktır.  

Kalite yönetim standartları; adı üzerinde yönetme şeklinin 

standartlarını belirler. Bunun kuruma özgü yöntem ve sayısal 

uygulamaları her ilde farklı olacaktır. Bu durumu yemek tarifine 

benzetirsek bir yemek için gerekli malzeme, pişirme yöntemi, 

süresi kalite standartlarına benzetilebilir. Bu kriterlerde 

olmazsa olmaz malzeme, yöntem yanında olanaklara göre 

belirlenen durumlar vardır.( acılı, baharatlı, az salçalı, kızartma 

veya fırında pişmiş; ama mutlaka pişmiş vb). Kalite 

standartlarının uygulanması da bu çerçevededir. 

Dokümantasyon, verilerin takibi, iyileşme çalışmaları, 

standartlaşma vb. olmazsa olmaz kriterlerin yanında ilden ile 

değişebilecek (hedef değerleri, çalışma kuralları vb.) uygulama 

kolaylıkları sağlamaktadır. 

 Önemli olan yasal gereklilikler dahilinde uluslar arası kabul 

edilmiş herhangi bir Çağrı Merkezi kalite standardı 

çerçevesinde kendine özgü çalışma sistemi ve yönetim 

şeklinin belirlenmesidir.   

 

 

 

 

 

                  



DENİZLİ 112 ÖRNEK DOKÜMANLAR    

Örnek dokümanlarda sunulan sayısal veriler ya da yazılı 

düzenlemeler Denizli 112 AÇM ye özgü hazırlanmıştır.  Bu 

düzenlemeler, diğer 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, yazılıma, 

bölgeye (çağrı- vaka sayısı) veya kaynak teminine bağlı (YİKOB, 

Özel idare vb.) yönetimsel farklılıklar oluşturabilecektir. 

Hedef Kartları

 

 

 

 



 

 

 



Yıllık çalışma planı

 

 

 

 



Yıllık Eğitim Planı 

 

 

 

EĞİTİM PLANI (2018)

Eğitim Adı TACK ADE MGE SDE Hedef Grup

A

y

Ocak Şubat Mart Nisan

Çağrı Alma x ÇA

Stres yönetimi x x ÇA

Problem belirleme ve çözme 

teknikleri
x ÇA-İdari

Analiz ve işlem basamakları x x ÇA

 Hızlı klavye kullanımı x x ÇA

Grup çalışması (Performans 

yönetimi)
x x ÇA

Diksiyon x x ÇA . . .

Bilgi gizli l iği ve güvenliği x x Tüm 

Personel

Sayısal harita kullanımı x x x ÇA-ÇY-Bilgi 

işlem

Yazılım x x x ÇA-ÇY

İletişim x x ÇA-ÇY

İlkyardım x x ÇA

Temel Hukuk Bilgisi x x ÇA

Mevzuat-Kurallar x x x Tüm * *

Çağrı Alıcı Genel Değerlendirme ÇA

Kalite Yönetim Sistemi x x
Tüm 

Çalışanlar

İş Sağlığı ve İş Güvenliği x x Tüm 

Yangın  söndürme eğitimi
Tüm 

Personel
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Görev Tanımı Örneği 

 



 

 

 



Talimat Örneği 

 



 

 

 

 

 

 



Olağan Dışı Durum Raporu 

 

 

 



Risk Analizi Tablosu 

 

Form Örnekleri 

Çağrı İnceleme Formu (şikayet, ses kayıt, performans takip ve adli 

işlemlerde yapılan inceleme raporu) 

 



Kaynak Talep Formu(malzeme,cihaz, ses kayıt, bilgi vb.) 

 

Bakım Onarım Formu 

 

 



Nöbet Değişikliği Talep Formu 

 

 

Çağrı Alıcı Nöbet Devir Teslim Formu 

 


