
 



 

 

 

 

- Merhaba, kalite birimi olarak amacımız bünyemizde müşteri temsilcisi olarak çalışan  arkadaşlarımızın içlerindeki 

zenginliği duyurabilmek noktasında rehber ve vesile olabilmek, bu sebep ile bir dergi projesi geliştirdik. Sizlerle de bir 

söyleşi gerçekleştirmek istedik. Biraz kendinizden bahseder misiniz, öğrencilik yıllarınızdan iş hayatına geçiş sürecinde 

neler yaşadınız?  

 

+ Temsilcilerimizin duygularını paylaşabilecekleri sosyal etkileşimin artacağı bu proje fikrini beğendiğimi 

söyleyebilirim. 19 Mayıs 1980 İstanbul doğumluyum, Yıldız Teknik Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği 

okudum, 2002 yılında yeni mezun bir mühendis olarak matbaa şirketinde kalite sistem sorumlusu olarak 

çalışmaya başladım ardından yedi sene otomotiv sektöründe çalıştım, 2009 yılında sektör değiştirmek 

istediğime karar verdim ve Enerjisa'ya başvurdum. Kalite Uzmanı olarak göreve başladım ve farklı roller 

üstlenerek şirkette 12 yılımı devirdim. 

 

- Bulunduğunuz pozisyona gelirken ne tür zorluklarla karşılaştınız? 

+ İş hayatına adım attığımda genç bir kadın mühendistim ve otomotiv sektörü erkek egemen bir 

sektördü haliyle kabul görebilmek için çaba sarf etmem gerekti, çalışkan ve mücadeleci karakterim 

kendimi kabullendirebilmemde beni destekledi. Çalışma arkadaşlarımın tecrübelerine kıymet verdiğimi ama farklı bir fikrimin olduğunu 

anlatabilmem için iyi bir iletişim dili bulmam gerekiyordu ve bunu başarmış olmak bugünkü başarımın temel taşlarından biri. 

 

- Güçlü yanlarınız neler? 

+ Çalışkan açık sözlü ve mücadeleciyim. Babamın insan olarak kimseye muhtaç olmadan ayakta kalmamla alakalı beklentisi en büyük 

motivasyonum oldu, cinsiyetten bağımsız bir biçimde adil şartalara inanır ve bunun için mücadele ederim erkek ve kadının iş hayatında adil 

şartlarda değerlendirilmesi gerektiğini düşünürüm, kadının güçlü olduğu kanaatindeyim. Sanıyorum bu fikrim en güçlü yanım. 

 

- Çağrı merkezi sizin için ne ifade ediyor ? 

+ 2016 yılına kadar fikir sahibi değildim, sonrası ise bambaşka bir dünya. Dinamik, enerjik, öğrenmenin sonunun olmadığı bir yer burası. 

Karakterimle örtüşmesi en büyük şansım. 

 

- Çalışmalarınız tüm kadınlar için örnek teşkil ediyor, merak ediyoruz bugünden geçmişe uzansak ve yapmayı arzuladığınız ama 

yapamadığınız neler var diye sorsak ne söylerdiniz? 

+ Ülkemi seviyor ve kaliteli profiller olarak kalıp ülkeyi kalkındırmalıyız diye düşünüyorum ama iş hayatına atılmadan önce yurt dışı 

deneyimi edinmek isterdim, Sabancı Holding’de çalışmaktan memnunum ama uluslararası bir şirkette çalışmak ve teknoloji alanına 

yönelmek de arzuladığım şeylerdi. 

 

- Yoğun zamanlarda motivasyonunuzu sağlamak için neler yaparsınız? 

+ Spor, yürüyüş, plates ve boks yapıyorum özellikle uzun yürüyüşler etkili kararlar almak için ideal . 

 

- Zaman yönetimini nasıl yapıyorsunuz ? 

+ Yoğun bir işte çalışıyor iken bu epey zor ama erken kalkma alışkanlığım günü uzun tutarak yaşama modelim bu konuda bana destek 

oluyor. Öncelik sırasına göre günü programlıyorum bir diğer avantajım da uykuyu sevmemek . 

 

- Çalışma hayatında kadının yeri nedir ? 

+ Toplumun algısının aksine cinsiyetten bağımsız olarak insanların yetkinlikleri gözetilerek çalışma hayatındaki yeri belirlenmeli diye 

düşünüyorum. Kadınların güçlü olduklarını biliyor ve adil şartlarda değerlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. 

 

- Müşteri memnuniyeti ne demek? 

+ Müşteri memnuniyeti : öncelikle para-emek-kalite dengesinin sağlanması ve temas ettiğim her noktada doğru bir iletişim kurulması 

demektir. 

 

- Kaliteyi nasıl tanımlarsınız? Kalite Biriminden beklentileriniz nelerdir? 

+ Ürünün amacına hizmet etme derecesi kaliteyi tanımlar. Kalite birimi sistemi iyileştirme noktasında bizlere fevkalade destek oluyor, 

müşteri-temsilci deneyimini görülebilir kılıyor bu nicel veriler aksiyon alma noktasında büyük katkı sağlıyor . 

 

- Dijitalleşen dünyada çağrı merkezinin yeri nedir? 

+ Kullanmakta olduğumuz sistemler ile teknoloji ile mesaimiz hayli fazla, ilerleyen süreçlerde avatar agentlar ve gezegenler arası müşteri 

memnuniyet-şikayetleri olur mu, çok da uzak görünmüyor. 

  

Kış Sayısı 

Asude SOYASLAN ile Söyleşi 



 

 

  

Çağrı Merkezlerimizden Kareler 

Uluslararası Kristal Elmas Ödüllerinde 

Yılın En Başarılı Müşteri İletişim Merkezi 

Site Telekom! 

Uluslararası alanda başarı göstermiş ve ülkemizde başarılı 

işlere imza atmış olan, çok önemli isimlerin ödül aldığı 

Uluslararası Kristal Elmas Ödüllerinde şirketimiz Yılın En 

Başarılı Müşteri İletişim Merkezi ödülüne layık görülmüştür. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa ALTUN ödül 

konuşmasında; “Böyle bir gecede yer almaktan ve 

şirketimizin bu ödüle layık görülmüş olmasından dolayı çok 

mutluyum, bu ödülü 2400’e yakın mesai arkadaşlarım adına 

alıyorum.” ifadelerini kullandı. 

Ankara 9 Ağustos 2021 tarihinden 

itibaren hizmet vermektedir. 

Rize 7 Aralık 2016 tarihinden 

itibaren hizmet vermektedir. 
Adana 1 Eylül 2021 tarihinden 

itibaren hizmet vermektedir. 



 

Beethoven 9. Senfoniyi bestelerken, uzun ve karanlık 

korkusu ile yüzleşmek zorunda kaldı. Sol ‘dan Mi’ ye 

inişi, ruhunun notaya aksini ve dahi hiçbir şeyi 

duyuramıyordu. Issızlığı, hastalığı ayırt edebilme 

yetisinin hiçleşişi ve cana yakın kaygıları ile 

mütemadiyen çalıştı.  

Nihayetinde muhtemelen dehası ve matematigin de 

yardımı ile leziz bir şaheser yarattı. Duyma yetisini 

kaybetmesine ragmen böyle eserler üretebilmesi ben 

dahil birçok isme ilham kaynağı oldu.. Farklı engellerle 

de olsa aynı yolları katetmekteyim. Kendisine 

hayranlığımın sebebi en basit ifadesiyle budur.  

Bu alana ilgi duymamın sebebi Beethoven ve Rick 

Allen’in karşılaştıkları birçok engele rağmen bu engelleri 

müzikle aşmaları. Hikayeleri ve nasıl başa çıktıkları 

bende büyük heyecan uyandırdı ve bir adım atmaya 

karar verdim. Yaklaşık 2 yıldır eğitim alıyorum. 

Başladığımdan beri bende eksik bir çok şeyi 

tamamladığına inanıyorum. Bu alanda gelişebildiğim 

kadar gelişmek istiyorum.  

Yanlızlık gargarsı yerine sanatın yaygarasını koparmak 

dileğiyle… 

2 Aralık 2021 

 Mert ÇETİN 

 İçimizdeki Sanatçı Ruhlardan… 

Tuana’nın Kaleminden 

Bob Ross dediği gibi:”Resim yapmak için bütün 

ihtiyacınız olan bir kaç araç gereç, az bir eğitim 

ve vizyondur.” 

1996 Adana doğumlu, tıbbi dokümantasyon ve 

sekreterlik mezunuyum. Çocukluğumuzun sihirli 

fırçası Bob Ross gibi hep resim yapmak 

istemişimdir. Pandemi sürecinde bir adım atma 

fırsatı buldum. Çizim dersleri izleyerek 

karakalem çalışmaya başladım ve çöp adam 

dahi çizemezken aldığım sonuç mutluluk verici 

oldu. Resim yapmak bir kağıt, bir kalem ve emek 

işiymiş. Sabırla, pes etmeden daha güzel 

çizimlere… 

22 Aralık 2021 

Tuna Tuana BİNGÖL 

Mevsimin Güzü,  Senfoninin Dokuzu. 



 

Golgotada, 

Haçı taşıyan İsa’ya ,Meryem’in şefkatinden -gözyaşından yeşeren 
çiçekleri sevemiyorum , 
Karanfilden zambağa zambaktan güle dönemiyorum, 

Ama beyaz gülleri hala seviyorum , 

Öç Tanrılarını bileyleyenleri , 

İçinde seküler özentilikleri yeşillendiren ürkekleri , 

Kırkının da kuyruğu birbirine değmeyen tilkilerin tilkisini 

Balkon ağzı içilen Bafra sigarasını sevemiyorum  

 

Apollo -müziğin tanrısı- İrisin havadisini  

(cennetten taşıdığı havadisi) ne zaman fısıldayacaksın , 

E bi dur  

Önce hatırlayacaksın 

“Memento mori”  

Yahut Ankebut elliye yedi  

 

Üçün karesini kaç kere düşünsem ne fayda 

Bunda çift dikiş,bir delikten iki defa giriş 

 

Zarif ve karanlık  

Cesaret tanrıçasına sundum kendimi  

Şimdi on yedi Mecusi yıldızı başımda taç  

Özlüyorum 

Beyaz gülleri ve sahici şeyleri 

Bak çocukluk kodum içim Çeçen Marşı dışım kırılmış zincirler  

Seviyorum 

Masumiyeti çalan  

Beyaz gülleri ve sahici şeyleri .. 

 

14 Mart 2021 

 

Rumeysa ÖNTÜRKLER 

Doksan beşin ağustosunda; sabah 

ezanına yakın, Gülek yaylasında, 

zihniyle ve yüreğiyle münevver 

olma rüyasına doğmuş biriyim. 

Halihazırda teoloji mezunuyum. 

Nicedir şiire ve Rabb’e 

inanıyorum.  

Yaşın on dördünden, ayın on 

dördüne… 

ELLİNİN ÖRÜMCEK YEDİSİ 



 

Müşteri şikayetleri görünüşe göre 

yeni bir şey değil. Fakat satıcılarla 

günümüzde yaşanan sorunlar, 

günümüzden 3750 yıl önce Ur 

şehrinde yaşananların yanında çok 

da kötü görünmüyor. 

Londra’daki British Museum’daki 

eserler arasında, Ur şehrinin Babil 

döneminde yazılmış ilk müşteri 

hizmeti şikayeti bulunuyor. Şikayet 

yazısı, kil tablet üzerine çivi 

yazısıyla yaklaşık MÖ 1750 

tarihinde yazılmış. 

 

 

3750 Yıllık Çivi Yazısıyla Yazılan Müşteri Şikayeti 

Ea-nasir’e söyleyin: Nanni müteakip mesajı gönderiyor 

Geldiğinde, bana şöyle dedin: “Ben Gimil-Sin’e (o 

geldiğinde) kaliteli bakır külçeler vereceğim.” Sonra sen 

gittin ama bana söz verdiğin şeyi yapmadın. Ulağımın (Sit-

Sin) önüne iyi olmayan külçeler koydun ve “Almak 

istiyorsan bunları al; almak istemiyorsan git buradan!” 

dedin. 

Sen beni ne sanıyorsun da, benim gibi birini bu kadar hor 

görüyorsun? Ulaklar olarak, içinde benim param bulunan 

(sana emanet edilmiş) keseyi geri almaları için, bizim gibi 

nazik beyler gönderdim, ama sen onları bana birkaç kez 

elleri boş, hem de düşman toprağı içinden geri 

göndererek beni hor gördün. Telmun’la ticaret yapan 

tüccarlar arasında bana böyle davranan kimse var mı? 

Sadece sen ulağımı hor gördün! Sana borcum (?) olan o 

(önemsiz) 1 mina’lık [mina= ağırlık birimi] gümüş 

yüzünden, hem de Samas tapınağında saklanan mühürlü 

tablette yazdığımız miktarın dışında, ben senin adına 

saraya 1,080 pound bakır vermişken ve umi-abum da aynı 

şekilde 1,080 pound bakır vermişken , sen böyle 

konuşmakta bir mahsur görmüyorsun. 

 

 

  

 

  

Tarihteki İlk Müşteri Şikayeti 

Müzenin tanımında belirtildiğine göre, tabletteki 

şikayet bakır teslimatında yaşanan sorunlarla ilgili. 

Müşteri Nanni’nin, satıcı Ea-nasir’e ısmarladığı bakır 

cevheri, gecikmeli ve hasarlı olarak, ve beklediğinden 

daha düşük kalitede bir bakır cevheri 

gönderilmesiyle sonuçlanmış. Nanni bu olaylar 

sonucunda oldukça sinirlenmişe benziyor. 

Verdiğimiz o bakır karşılığında bana 

nasıl davrandın? Düşman 

toprağında benim para kesemi 

benden alıkoydun; artık (benim 

paramın) tüm meblağını bana iade 

etmek sana kaldı.  

Şunu anla ki (bundan sonra) senden 

kaliteli olmayan hiç bir bakırı kabul 

etmeyeceğim. Ben (bundan sonra) 

külçeleri, kendi 

avlumda/şantiyemde tek tek 

kendim seçerek alcağım, ve sana 

karşı reddetme hakkımı 

kullanacağım çünkü beni böyle hor 

gördün. 

 



 

 

 

Dijital dünya her zaman Türk toplumu açısından karmaşık ve zorlayıcı konumda yer almıştır. Genellikle genç 

kitle tarafından iyi yönetilmekle beraber yine de tam anlamıyla olumlu bir ivme kazanmamıştır. Pandemi süreci ile 

birlikte hem dijitalleşme hem de sürecin getirmiş olduğu sosyal mesafe ve gündelik yaşamdan uzaklaşarak evlerimize 

çekildiğimiz yaşam stiliyle beraber çağrı merkezlerinin önemi büyük 

ölçüde artmıştır. Elbette bu önem artışı bazı sektörlerin çağrı 

merkezlerine negatif bir yön verirken genel anlamda çağrı 

merkezlerinin çok yüksek bir yoğunluğa eriştiğini söyleyebiliriz özellikle 

e-ticaret ve banka sektöründe bu artış gözle görülür düzeyde.  

Çağrı merkezleri pandemi öncesinde de yoğun bir çalışma temposunun 

yer aldığı sektör olarak bilinse de pandemi ile beraber bu yoğunluğun 

artışı sektörün çok fazla istihdam sağlamasına yol açtı ayrıca var olan 

istihdam üzerinde de iyileştirmelere götürdü. Peki bu istihdam 

ihtiyacında aniden gelişen derin boşluk çağrı merkezleri tarafından nasıl giderildi? Elbette var olan işsizlik düzeyi 

oluşan bu boşluğun çabucak kapanmasını sağladı fakat kişileri işe alırken birtakım envanterler, simülasyonlar ve ön 

elemeler belirleyici rol üstlendi. İşe alınacak kişilerde: 

 Diksiyon 

 Çağrı yönetme kabiliyeti 

 Çözüm odaklılık 

kriterleri büyük önem arz ederken her şirkette var olan genel şartlara (eğitim düzeyi, yaş vb.) dikkat edilerek alımlar 

yapıldı ve yapılmaya büyük bir hızla devam ediliyor. Bu alım süreci elbette şirketlerin kendi içerisinde var olan 

temsilci dışı departmanlarındaki yoğunluğunu direkt etkiledi ve bu alanlara da hem iç havuzdan hem de dış 

kaynaklardan istihdam sağlanıyor. 

Çağrı merkezindeki yoğunluk artışı ve yeni temsilcilerin operasyona katılması ile birlikte 

elbette müşteri memnuniyetinde düşüşler görülmeye başlandı. Burada görülen düşüş elbette 

sadece müşterinin yeni bir temsilci ile görüşmesi olarak değerlendirilmemeli, aynı zamanda 

dijitalleşme ile daha içli dışlı noktaya gelen müşteri kitlesinin, teknolojiye olan yabancılığı bu 

aşamada büyük bir pay üstlendi. Dijital dünyaya ayak uydurma süreciyle beraber bu dünyayı 

daha kullanılabilir ve anlaşılır noktaya getirme görevi de elbette kurumlara düşüyor. Daha 

anlaşılır ve sade tasarımlarla beraber fonksiyonların arttırılması ile yüz yüze görüşmelere gerek 

kalmadan birçok işlemin direkt yapılabilmesini sağlamak hedefler arasında ilk sırada. 

Pandeminin çağrı merkezleri üzerindeki bir diğer önemli etkisi ise “home office” olarak adlandırılan evden çalışma 

stilinin tam olarak benimsenmesine önayak olması. Aslında bu çalışma stilinin müşteri temsilciliğine çok uygun 

olmasının örneklerini pandemi öncesinde de görmek mümkün özellikle yurt dışı sektöründe oldukça yaygın. 

Ülkemizde de yaygınlaşıtırılma düşüncesinde olan bir noktada iken pandemi ile birlikte bu düşünce hayata geçti 

diyebiliriz şuan birçok firma artık bu şekilde çalışıyor. Hala az da olsa şirket tabanlı çalışmalar sürdürülse de bu 

çalışma şeklinin pandemi süreci sonrası da devam edeceği düşüncesindeyiz. 

 

 

 

 

 

 

Pandemi Sürecinde Çağrı Merkezi ve Dijitalleşme 



 

İ ş  D ü n y a s ı n d a 

C i n s i y e t ç i l i k 

 

 

  

Tüm dünyadaki kadınlar bir 

gün parmaklarını şıklatarak 

ucu ölüme bile gidecek bir 

acı uyandırabileceklerini 

keşfederler.  

Bir anda tüm gücü kendi 

avuçları içinde bulur 

kadınlar… 

 

Sektör kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyor 

 

Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı 2020 Araştırması, sektörün 

kadınların ve gençlerin istihdamı açısından öncü iş alanları 

arasında olduğunu bu yıl da gösterdi. Sektörde kadın 

çalışan oranı %65 olarak açıklanırken, çalışanların yaş 

ortalaması ise 27 dir. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015’te yayımladığı Cinsiyet Ayrımı Raporu’na 

(Gender Gap Report) göre aynı işi yapan bir kadın ile bir erkeğin maaşı 

günümüzden 117 yıl sonra yani 2133 yılında eşit olabilecektir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 

Adil Şartlar !  

Çağrı Merkezinde Kadının Gücü 



 

 

 

Güçlendiren Kalite Menüsü! 

Malum önümüz kış. Ana yemeklerin vazgeçilmezlerinden sıcak 

Közlenmiş Domates Çorbası. İşte Malzemeler; 10 Adet 

Domates, 1 Adet Kuru Soğan, 3 Diş Sarımsak, 2 Yemek Kaşığı Tereyağ, 2 

Yemek Kaşığı Un, 1 Bardak Su. 

 

Yapılışı; Domatesleri dorte böl soğanları doğra sarımsakları soy 200° fırında 

yarım saat pişir. Pişen domatesleri fırından al blendera at içine bir bardak 

soğuk su ekle 3 dk. çırp ardından tereyağını tencereye ekle ardından unu ve 

salçayı ekleyip biraz kavur üzerine soğuk su ekle biraz kaynasın çekilmiş 

domatesi süzgeçten süzerek geçir ve bir bardak su ekle 3 dakika kaynat 

ocaktan al üzerine çıtır ekmek ve kaşar peyniri rendesi ekle Afiyet olsun   

Yeni bir yemeğin bulunuşu, insanı yeni bir yıldızın bulunuşundan çok 

daha mutlu kılar. Hadi hep birlikte Saray Bohçası yapalım! 

Malzemeler; 1 Kg Kuşbaşından Küçük Doğranmış Tavuk Bonfile, 2 Adet 

Kuru Soğan, 3 Diş Sarımsak, 2 Adet Orta Boy Patates, 2 Adet Havuç, Bir 

Su Bardağı Bezelye, Bir Yemek Kaşığı Salça, Tuz, Karabiber, Kimyon, 

Pulbiber, 4 Adet Yufka. Beşamel Soslu İçin; 2 Su Bardağı Süt, 2,5 Yemek 

Kaşığı Un, Bir Yemek Kaşığı Tereyağ ve Muskat Rendesi, Bir Su Bardağı 

Rendelenmiş Kaşar Peyniri.  

 

Yapılışı; Doğranmış tavuk önce tencereye alınır. Suyunu çekene kadar 

pişirilir. Sıvı yağ eklenir. Ardından sırasıyla önce soğanlar ve sarımsak 

eklenir. Biraz kavrulur ardından önce küp küp doğranmış patates 2 dk. 

pişirilir, havuç eklenir o da 2-3 dk. Pişirilir, sonar bezelye eklenir 

baharatları eklenir, 1 bardak su eklenir. Suyunu çekene kadar pişirilir. 

Afiyet Olsun  

Tatlı yiyelim Enerjik Kalalım! Bir kalite klasiğidi Çilek Soslu 

Triliçe tatlısı. Lafı fazla uzatmadan direk tarife geçmek istiyorum 

efendim, 

Malzemeler; 4 Yumurta, 1 Su Bardağı Şeker, 1,5 Su Bardağı Un, 

Vanilya ve Kabartma Tozu. Sütlü Şerbeti İçin; 3,5 Su Bardağı Süt, 1 

Paket Sıvı Krema, Yarım Su Bardağı Şeker. Çilek Sosu İçin; 500 gr 

Çilek, Büyük Çay Bardağı Şeker, Kıvam Alması İçin 2 Yemek Kaşığı 

Nişasta, Yarım Su Bardağı Su. 

Yapılışı; 

duygulu.tatlar 



 

 

 

  

Ankara lokasyonuna teşekkürler  

HAYDİ EĞLENELİM! 
Çözerken eğleneceğiniz, eğlenirken öğreneceğiniz bir uygulamamızla karşınızdayız!! 

SOLDAN SAĞA 

24) CCCO kapsamında bilgilendirme kaydı oluşturulurken sipariş 
numarasının hata vermesi/boş olması durumunda Bölgede Enerji 
Yok(BİLDİRİM) kaydı iletilmeli, Bilet içine Sipariş Numarası Hatası 
(kısaca)………... şeklinde ekleme yapılmalıdır.  

25) Expertiz Olmayan Bölgeler için; ‘’ ……….. sonucu ile ilgili tarafınıza 
10 iş günü içerisinde geri dönüş yapılır.’’ bilgisi verilmelidir. 

26) Görevli Tedarikçi Müşteri Hizmetleri Merkezine yönlendirdiğimiz 
müşterilere …………… ve HES Kodu zorunluluğu olduğu bilgisi 
mutlaka verilmelidir. 

27) Toroslar bölgesinde hizmet verdiğimiz bir il? 
28) Enerji Kimlik Bilgisi (kısaca) 
29) Eğer müşteri, çağrı esnasında Müşteri Kaydı oluşturmanızı 

istemiyorsa …..……….. muhatabından iletmiş olduğunuz kaydın ilgili 
alanına müşterinin TCKN bilgisinin de eklenerek işlem 
yapılabileceğinin bilgisi paylaşılmalıdır. 

30) Hasta Var Projesi kapsamında; hastaya ait güncel tarihli son 1 
haftalık İkametgâh, Hekim raporu, Sağlık Bakanlığı onaylı cihaz 
raporu(Sağlık Kurulu Raporu) ve …………….… talep edilmektedir. 

31) Muhtar araması durumunda “………………… “şeklinde hitap edilerek 
konuşulması gerekmektedir. 

32) Toroslar bölgesinde hizmet verdiğimiz bir il? 
33) Arıza İşlemleri -Arıza- Tehlikeli Durum (BİLDİRİM) kategorisi 

üzerinden kayıt iletilirken öncelik durumu ……………… seçilmelidir. 
34) Açma işlemlerinin tamamında yasal süre 1 gündür. 1 …… günü 

şeklinde bilgi aktarılmamalıdır. 
35) Müşteri doğrulama süreci uygulanırken Abonelik Ticarethane ise; 

şirket ismi teyit edilerek Vergi Kimlik Numarası ve  …………….. 
doğrulanmalıdır.  

36) Müşterimizin aradığı telefon numarası doğrulandıktan sonra hatalı 

olarak kaydedilmesi “…………. İhlali” kapsamında değerlendirilir. 

37) Münferit taleplerde il, ilçe, mahalle, sokak, ………. ve kapı no 

(adresin tamamı) müşteri tarafından teyit edilmelidir. 

38) Hizmet vermediğimiz ilden arayan müşterilere, il ………. kodu 186 

00 00 tuşlaması gerektiği bilgisi paylaşılmalıdır. 

39) Çağrı merkezini arayan müşterimizin abonelik bilgilerinin ………… 

gelmesi durumunda abonelik bilgilerinden çıkış yapılmadan kayıt 

oluşturulması gerekmektedir. 

40)  Müşterimiz …………. bilgisini istediği zaman ilk olarak faturanın 

üzerine yönlendirilmelidir. 

41) Müşterimizin yapmış olduğu Hasar Başvurularında “Buzdolabı, 

……………, Klima, Televizyon” ürünlerinden en az biri var ise,  öncelik 

kısmı çok yüksek olarak seçilmelidir. 

42) Çağrı merkezimizi arayan müşterilerimizin “Ölçü Şikayeti 

Başvurularını (………)” kesinlikle çağrı merkezi tarafından 

iletmiyoruz.  

43) Müşterilerimizi Görevli Tedarikçi Müşteri Hizmetleri Merkezine 

yönlendirdiğimiz durumlarda öncelikle …………. alabilmeleri 

için Görevli Tedarikçi Şirketi web sitesine yönlendirme yapmalıyız. 

44) Müşteri Doğrulama Süreci (kısaca) 

45) Müşterimiz faturalarının bina içerisine atıldığını, kapıya 

sıkıştırıldığını veya bina girişindeki dükkana bırakıldığını vb. 

taleplerle çağrı merkezimizi aradığında mutlaka ‘‘………. kutunuz var 

mı?’’ sorusu yöneltilmelidir. 

46) Ödemeden açma işlemi için arayan bir kiracı ya da …………… abone 

sahibi olmayan kişi için açma bildirimi hakkında bilgi verilebilir 

ancak kaçak borç, tutanak, abonelik veya tesisat bilgileri hakkında 

bilgi verilmez. 

47) …………… Bilgilendirme/Dağıtım Bilgilendirme kategorisinin hizmet 

bileti metin alanına “BV” yerine bilgi verilen konu yazılmalıdır. 

48) Kısa çağrılarda dahi müşteriye ………….. ile hitap edilmelidir. 
49) Teyitsiz müşteriye …………….den kayıt iletilmemeli, sipariş numarası 

ve adres bilgileri alınarak dummy üzerinden kayıt iletilmelidir. 

            

 

Ankara Kalite Denetim Birimi olarak sizler için bir bulmaca hazırladık. Haydi hep beraber çözelim. Tüm soruları 

cevapladığınızda anahtar kelimeye ulaşacaksınız. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA  

1) Arıza İşlemleri-Arıza-Bilgilendirme kategorisinden kayıt 

iletilirken il, ilçe, ……… bilgisi eksiksiz/hatasız seçilmelidir. 

2) Hasta var projesi kapsamında müşterilerimizi, evraklarını 

iletmesi için kurumsal mail adresine ya da …………………ne 

yönlendirmeliyiz. 

3) Müşteri kaydı iletilirken güncellenmesi gereken bilgilerden bir 

tanesi? 

4) Görevli Tedarikçi Müşteri Hizmetleri Merkezine 
yönlendirdiğimiz müşterilere maske ve ……….… zorunluluğu 
olduğu bilgisi mutlaka verilmelidir. 

5) Müşterilerimiz tesisat adresinin (İlçe, mahalle, sokak, kapı no) 
güncellendiğini değiştirmek istediğini belirtiyor ise çağrı 
merkezi tarafından kayıt iletmiyoruz. Belediyeden ……..…. 
alarak ya da “Son bir yıl içinde alınmış yapının açık adresinin 
bulunduğu Emlak Beyannamesi” ile Görevli Tedarikçi Müşteri 
Hizmetleri Merkezine başvuruda bulunması ile yönlendiriyoruz. 

6) İç Anadolu Bölgesinde hizmet verdiğimiz bir il? 
7) Müşteri Doğrulama Süreci uygulanırken …………. ilk ve son harfi 

(maskeli) şeklinde sorulur. 
8) Müşteri Doğrulama Süreci uygulanırken Doğum Tarihi (…………) 

şeklinde sorulur. 
9) Adresin (mahalle ve sokak bilgisi) sistemde çıkmaması 

durumunda rastgele adres seçimlerinde bilet içerisine tarif 
edilen nokta detayı belirtilerek ……………… bilgisi eklenmelidir. 

10) Elektriği kesilen ve teyitsiz olarak gelen müşteriden tesisat 
bilgilerine ulaşıp kontrolünü sağlamak için tesisat numarası, 
TCKN veya …………………numarası” istenmelidir. 

11) Herhangi bir kanal aracılığı ile (sosyal medya, çağrı merkezi vs.) 
oluşturulan hizmet biletinin durumu, ……….. uygulama aracılığı 
ile takip edilebilmektedir. 

12) Müşterimizin faturasının yüksek geldiğini ve sayaç ölçümünün 

hatalı olduğunu belirtmesi durumunda, sayacın kontrolü için 

…………. Tedarikçi Müşteri Hizmetleri Merkezine dilekçe vermesi 

yönünde bilgi verilir. 

13) …….... hakkı doğan müşterilerimiz kayıt oluştururken öncelikle 
müşterimizden muhatap numarası alınmalıdır. 

14) İcra faturası ve taksit tahsilatlarının yapıldığı banka? 
15) Bölgesinde 3 adet aydınlatmanın yanmadığını belirten müşteri 

için Aydınlatma …….(Bildirim) kategorisinden kayıt iletilmelidir. 
16) Hastası olduğunu belirten müşteriye, ‘………………..’ denilmelidir. 
17) Bildirim kayıtlarında ………….. (il, ilçe, mahalle, sokak, kapı no) 

bilgilerinin tamamı eksiksiz/hatasız iletilmelidir. 
18) …..….. güncelleme sunalım! 
19) Müşteri Doğrulama Süreci uygulanırken ……….. ilk ve son harfi 

(maskeli) şeklinde sorulur. 
20) Müşteri mağduriyetine sebebiyet vermemek için il ve ……… 

seçimi doğru yapılmalıdır. 
21) Müşterimizin yapmış olduğu Hasar Başvurularında “Buzdolabı, 

Kombi, Klima, Televizyon” ürünlerinden en az biri var 
ise,  Öncelik kısmı ……………. olarak seçilmelidir. 

22) Jargon bir kelime? 
23) Arıza İşlemleri-Arıza-Bilgilendirme kategorisinin geri dönüş 

kanalı ………. seçilmelidir. 

Anahtar kelime: 



 

  

 1         24     4         25   7         
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   3                 

26         1             28       

          27           

              29    11    

9/30        2           10        

                    

        32     3           

31                33        

         13      
 

      

    35     12          4       15    

34                  14      

               36     9  

      6      37              

  16     
 

         38      

 39      5      
 

        

         40   8  19     20    21     

41                     

         18           22   

 42    7   43    17               

           44         

                   

46          23        45       

     48     11     
 

      

47            49    10        

Arzu’yla BEŞTAŞ! 

Akuamarin taşı bir cesaret taşıdır. 

En güzel çeşitlerine Rusya’da 

rastlanan akuamarinin Latince 

anlamı ‘deniz suyu’ dur. Bu taşın 

deniz kızlarının hazinesi olduğu, 

inanışlar arasındadır. 

♥ İlham ♥ Samimiyet 

♥ Onur ♥ Öz-sevgi ♥ 

İletişim ♥ Dürüstlük ♥ 

Güven ♥ Duru görü ♥ 

Açıklık ♥ Kehanet ♥ 

Psişik vizyon 

Amazonit yatıştırıcı bir 

taştır. Beyni ve sinir 

sistemini yatıştırır ve 

optimum sağlığın 

korunmasına yardımcı 

olur. 
Ametist, psişik saldırılara karşı koruma 

sağlar. Enerjiyi sevgiye dönüştürür ve 

kullanıcısını stres ve başkalarının kötü 

dilekleri dahil her türlü zarardan korur. 

Doğal bir sakinleştiricidir, stresi ve 

gerginliği giderir, sinirliliği yatıştırır, ruh 

hali değişimlerini dengeler. 

Apatit taşı, özellikle aura üzerinde, 

zihinde, bedende ve psişik algıdaki 

titreşim seviyesi artıran derin ruhsal 

bir taştır. Bir başka deyişle ilham, 

yaratıcılık taşıdır.Apatit bir tezahür 

taşıdır, yaratıcılığı geliştirir. 

Akik bedeni, zihni ve ruhu yeniden 

dengelemek ve uyumlu hale getirmek 

için mükemmel bir taş! Negatif enerjiyi 

ortadan kaldırarak ve dönüştürerek 

aurayı temizler ve stabilize eder. 
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İletişim 

Favori Kitap Favori Şarkı 

*Zırhımı kuşandım, ne kadar 

güçlü olduğumu sana 

göstereceğim* Acemi bir zafer 

hissi sonrası yoklar yenilmezlik 

duygusu, insanın geçici zafer hissi 

ile aldanıp aldanmayacağını teste 

tâbi tutar, en büyük 

hezimetlerden biri o hissin 

geçiciliğini ıskalamak olabilir. 

Yani zırhımı değil kendimi 

kuşanıyorum, daha az aldanayım 

için, zaferi de serin yaşıyorum, 

biliyorum ki o da geçecek. Sia’nın 

bu parçasını hep çok 

sevmişimdir. Hem enerjimi 

yükseltir hem içimdeki ilkel 

duygulara –hey orada mısın, 

duyuyor musun beni- der, keyifle 

dinlemeler.  

Rumeysa ÖNTÜRKLER 

*Yazı, tura oyununu herkes bilir, 

bir madeni parayı havaya atıp 

hangi taraf geleceğini tutturmaya 

çalışırız. Sizce bu şans mı? Ben 

şansa inanmam. Eğer insanoğlu 

parayı havaya attığında 

parmağıyla uyguladığı gücü, 

paranın elindeki açısını, rüzgarın 

kuvvetini, yüksekliği 

hesaplayabilecek kapasiteye 

sahip olsaydı, yazı veya tura 

geleceğini bilirdi.* Adam 

Fawer’in çok beğendim romanı 

Olasılıksız aşırı başarılı bir yapım. 

Hayatta mutlaka okunulması 

gereken kitaplarda bir başyapıt. 

İyi okumalar  

Emre Can SAYILIR 
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