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Türkiye’de mükemmellik konusunda en saygın ve sürdürülebilirliğin kanıtı olan Ulusal Kalite 
Ödülleri 1993 yılından bu yana 16 yıldır verilmektedir. Öncelikle geçen 16 yılda aşılan kilometre 
taşlarına kısaca değinmek istiyorum.1993 yılında Büyük Ölçekli Kuruluşlar dalında başlayan 
Ulusal Kalite Ödüllerine, 1998 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2001 
yılında Kamu Kuruluşları ve 2002 yılında Avrupa’da ilk uygulama örneği olarak Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) kategorisi de dahil edilmiştir. 

2004 yılından başlayarak, Kamu Sektörü kategorisi, Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve 
Kamu Yönetimi ve Hizmetleri alt kategorisi olmak üzere üçe ayrılmıştır. Kamu hizmetlerinin alt 
kategoriler olarak sınıflandırılmasıyla, ulusal düzeyde yaşam kalitemizin yükselmesinde anahtar 
rol oynayan eğitim ve sağlık sektörlerinde mükemmellik uygulamalarının ve yayılımın daha 
fazla artması arzulanmaktadır. 

Mükemmellik yaklaşımı bir yaşam tarzı olmalıdır. Mükemmellik yolculuğunda zirveye tırman-
mak kadar, sürdürülebilir rekabet güçlerini koruyabilmek ve zirvede kalabilmek de son derece 
önemlidir. 16 yıl süresince, ülkemizde kalite bilinçlenmesinin artması ve toplam kalite yönetim 
felsefesinin yaygınlaştırılmasında ulusal kalite ödülleri kuşkusuz önemli rol oynamıştır. Bu sü-
reçte yaklaşık 1755 değerlendirici gönüllü olarak görev almıştır. Ulusal Kalite Ödülü sürecine 
16 yıl içerisinde 206 kuruluş başvurmuş ve bu yıla kadar 31 Başarı, 18 Büyük, 2 Mükemmellikte 
Süreklilik toplam 51 ödül verilmiştir.

Kurumlarımızın rekabet gücünü artıran, geleceğini güvence altına alan bir sistem olarak görebi-
leceğimiz mükemmellik yolculuğu, mevcut uygulamaların sürekli sorgulandığı, başarılı uygula-
maların belirlendiği, daha iyinin sürekli araştırıldığı bir ortak öğrenme platformudur.

Ulusal Kalite Hareketi sürecine katılarak mükemmellik yolculuğuna başlayan kuruluşlarımız 
mevcut durumlarını özdeğerlendirme yaklaşımı ile tespit etmektedir. Mükemmmellikte Karar-
lılık sürecinin başarılı sonuçlanması ile kuruluş bu yolculukta ilk aşamayı geçmektedir . Mü-
kemmellikte Yetkinlik aşaması ise kuruluşun mükemmele ulaşma sürecinde ilerlediğinin açık 
kanıtıdır.   

Her şeyden önce bu süreçlerde yer alan ve ödüle başvuran veya direk olarak  ödül sürecine katı-
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lan tüm kuruluşlara teşekkür etmek isterim.  Önemli olan bu mükemmellik yolculuğuna çıkmak 
ve sürekli iyileştirmeyi bir yaşam tarzı olarak benimsemektir. 

1996 yılından beri Avrupa Kalite Ödülü’ne katılan Türkiye, 2008 yılında dört kuruluş ile baş-
vurarak belirlenen 11 finalist arasına girmiştir. İki büyük, bir başarı ödülü ile kuruluşlarımız 
başarılarına bir yenisini eklemişlerdir. Kuruluşları Avrupa Kalite Ödülünü en fazla kazanan iki 
ülkeden birisi Türkiye’dir.  Yönetim kalitesini kanıtlamış ve değişik kategorilerdeki başarılı 
uygulamalarıyla Avrupa’daki kuruluşlara örnek olan Türk kuruluşlarımızın bulunması hepimiz 
için gurur kaynağıdır.  Uluslararası platformlarda yarışabilen, ürün ve hizmet kalitesini dünya 
standartlarında kabul ettiren kuruluşlarımızın sayılarının artması, uluslararası düzeyde saygınlık 
kazanmamıza ve ülke imajımızın iyileşmesine katkı sağlayacaktır.  

Ekonomik ve sosyal sorunların yaşandığı,  sınırların kalktığı ve değişen dünyamızda Mükem-
mellik Modelinin ve temel kavramlarının  anlaşılmasının, uygulanmasının ve yayılmasının daha 
da önem kazandığına inanmaktayız.

Liderlik ve Amacın Tutarlılığı, Müşteri Odaklılık, Süreç ve Verilerle Yönetim, Sürekli Öğrenme, 
Yenilikçilik ve İyileştirme, Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı, İşbirliklerinin Geliştirilmesi, 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk gibi hiç bir zaman modası geçmeyecek temel kavramlara dayalı 
mükemmellik modeli, bu yolculuğa çıkan kuruluşların geleceğini güvence altına alan bir sigorta 
görevi görmektedir. 

Kişisel değerlendirme, masa başı ve saha ziyareti aşamalarıyla yaklaşık iki haftalık oldukça yo-
ğun ve titiz bir takım çalışmasını gerektiren değerlendirme süreci  önemli bir katma değer ya-
ratmaktadır. Gönüllülük, sorumluluk ve özveri gerektiren değerlendirme sürecinde görev alan  
değerlendirici arkadaşlarımıza ve kuruluşlarına teşekkür ederim. Son olarak, geçen onaltı yılda 
kalite ödül sürecine en titiz şekilde sahip çıkan Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’nda görev almış 
tüm arkadaşlarımıza, ödül jürisi üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Prof. Dr. Mehmet Durman
Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı
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Bu yıl Ulusal Kalite Ödülü’nün onaltıncısını gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar yaşanan süreç 
sonucunda, ödül modeli ve oluşturduğu Mükemmellik yaklaşımının ülkemizde hızlı bir şekilde 
yaygınlaştığını görmekteyiz. Dünya çapında başarılara ulaşmış kuruluşlarımızdan beşinin kendi 
kategorilerinde, Avrupa’da kuruluşlara verilebilecek en büyük ödülleri alması bunun en büyük 
kanıtıdır. Brisa ve Netaş’ın 1996 yılında Avrupa Kalite Ödülü’nü bütün büyük firmaları geride 
bırakarak kazanan dört kuruluş arasına girmesi ve Brisa’nın Büyük Ödülü kazanması; Netaş’ın 
1996, 1997 ve 1998’de üç yıl ardarda Başarı Ödülü, Beksa’nın 1997’de ve Beko Ticaret’in 
1998’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) kategorisinde Büyük Ödülü kazanması, 
Arçelik’in 1998’de, TEE ve Eczacıbaşı Vitra’nın 1999’da ve EMAR’ın 2002 yılında finalist ol-
ması, Bosch RBTR-Bursa’nın  2002 yılında Operasyonel Birimler kategorisinde Başarı Ödülü ve 
2003 yılında Büyük Ödülü alması, 2003 yılında Kocaeli Sanayi Odası’nın Kamu kategorisinde 
Başarı Ödülü alması, 2004 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) kategorisinde 
EMAR’ın ve SKF Türk’ün Başarı Ödülü alması, Kocaeli Sanayi Odası’nın Kamu kategorisin-
de Büyük Ödülü alması ve son olarak 2008 yılında Bursagaz’ın Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmeler (KOBİ) kategorisinde Büyük Ödülü alması, Bosch Sanayi ve Tic. A.Ş.-Bursa Dizel 
Fabrikası’nın Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde ikinci kez Büyük Ödülü alması ve Eskişe-
hir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Kamu kategorisinde Başarı Ödülü alması, çaba-
larımızın sonuçlarını gördüğümüzün ve ulaştığımız noktanın en önemli göstergesidir. 

Kalite Ödülleri’nin önemini, kriterlerine ve işleyişine baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. Kalite 
ödülleri kuruluşları sadece ciro, verimlilik, fire göstergeleri gibi tek boyutlu parametrelere göre 
değil, bütün süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamındaki konumuna göre ele aldığı ve kuruluşların 
bütünsel yönetim sistemini ölçtüğü için, iş dünyası içinde mükemmelliği sembolize eder hale 
gelmiştir. Dünyadaki Kalite Ödüllerinin içinde üç tanesi göze çarpmaktadır:

l Deming Ödülü – Japonya (1951)

l Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA) – A.B.D (1988)

l Avrupa Kalite Ödülü ( EQA-The European Quality Award) – Avrupa (1992)

Bugün bunların dışında Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, Brezilya gibi birçok ülke-
de ulusal kalite ödülleri oluşturulmuş veya oluşturulma aşamasındadır. Avrupa, ödülünü (EQA) 
1992 yılında ortaya çıkartmış olup geliştirilen ödül modeli hızla kabul görmüş ve birçok şirkette 
uygulanmaya başlamıştır. Daha şimdiden dünyadaki ve özellikle Avrupa’daki birçok Ulusal Ka-
lite Ödülü bu sisteme dayanmıştır.

1992 yılında duyurulan Ulusal Kalite Ödülü TÜSİAD ve Türkiye Kalite Derneği’nin ortak çaba-
larıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül yapılarının incelenmesi sonucu Avrupa ile bütünleşmemize 
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katkıda bulunabileceği, esnek yapısının uygulamada kolaylık yaratacağı gözönüne alınarak 
Avrupa Kalite Ödülü’nü esas alan EFQM Mükemmellik Modeli KalDer tarafından benimsen-
miştir.

Kuruluşlarda mükemmelliği özendiren bu model ödül için başvuran kuruluşların değerlendiril-
mesinde kullanılmaktadır. Ulusal Kalite Ödülü’nün en önemli amaçlarını şu şekilde vurgulaya-
biliriz;

l	Ülkemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması
l	Kuruluşlarımızın kaliteye dönük çabalarının özendirilmesi
l	Başarılı kalite uygulamalarının tüm ülke yararına sunulması
l	Kalite düzeyimizin uluslararası ortamda saygınlık kazanması
l	Toplam Kalite Yönetimi sistemlerini kurmuş olan kuruluşları gündeme çıkararak, Toplam  
 Kalite Yönetimi’ne olan talebin artırılması
1993 yılında genel tek bir ödül ile başlayan Ulusal Kalite Ödüllerinde, Başarı Ödülü uygula-
ması 1997’de başlatılmıştır. 1998 yılında KOBİ ödül kategorisi uygulamaya alınmıştır. Ulusal 
Kalite Ödülü Kamu Sektörü kategorisi ise 2001 yılında uygulamaya alınmıştır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarını tanımayı amaçlayan bu kategoride ödüller her yıl Haziran ayında yapılan Kamu 
Sempozyumu’nda sahiplerini bulmaktadır. 2002 yılında Ulusal Kalite Ödülü Sivil Toplum Kuru-
luşları (STK) kategorisi uygulamaya alınmıştır. 2007 yılında ise sadece Büyük Ödül almış kuru-
luşların başvurabileceği Mükemmellikte Süreklilik Ödülü ilk kez uygulamaya alınmıştır. Ulusal 
Kalite Ödülü’nde tüm kategoriler için EFQM Mükemmellik Modeli kullanılmaktadır. EFQM 
Mükemmellik Modeli kamu ve sivil toplum kuruluşlarında sektöre özel birtakım değişikliklerle 
uygulanmaktadır.

Ulusal Kalite Ödülleri günümüzde üç ana kategori altında toplam 8 kategori ve Mükemmel-
likte Süreklilik Ödülü’nü kapsayan özel kategori altında verilmektedir:

l	 İşletme	Kategorileri

 n	Büyük Ölçekli İşletmeler ( BÖİ ) 
 n	Operasyonel Birimler 
 n	Bağımsız KOBİ 
 n	Bağlı KOBİ 

l	Kamu	Sektörü	Kategorileri

 n	Eğitim Hizmetleri Kategorisi 
 n	Sağlık Hizmetleri Kategorisi  
 n	Kamu Yönetimi ve Hizmetleri Kategorisi  
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l	Sivil	Toplum	Kuruluşları	(STK)	Kategorisi	

l	Mükemmellikte	Süreklilik	Ödülü	 

  

Büyük	Ölçekli	İşletmeler	(BÖİ)	

l	Büyük Ölçekli İşletmeler, çalışan sayısı 250’den fazla olan işletmelerdir.

l	Bu kategoriye bağımsız iş birimleri de (Independent Business Unit) girebilir.

Bağımsız iş birimlerinin özellikleri şöyledir;

l	kuruluşun yıllık faaliyet raporunda ayrı bir iş birimi olarak yer alır,

l	tüm finansal kayıtları ile, bağımsız bir kar merkezidir,

l	yıllık satışının %50’den fazlasını kuruluş dışına yapar,

l	temel organizasyonel fonksiyonların  tümüne  sahiptir,

l	çalışan sayısı 250’den fazladır.

Öte yandan, iş birimi bağlı olduğu kuruluşla özdeş bir isim ve marka kullanabilir.

Operasyonel	Birimler	

Aşağıdaki özellikleri taşırlar:

l	kuruluşun yıllık raporlarında ayrıca yer almazlar;

l	maliyet merkezli çalışırlar;

l	yıllık satışının %50’den azı dış müşterileredir,

l	organizasyonel fonksiyonları sınırlıdır,

l	çalışan sayısı 250’den fazladır.

Fabrika, montaj fabrikası, satış ve pazarlama kuruluşu, araştırma birimi operasyonel birim ör-
nekleri olarak verilebilir.
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KOBİ	–	Bağımsız

l	Çalışan sayısı 250’den az olan kuruluşlar KOBİ olarak tanımlanmaktadır.

l	Avrupa Komisyonu (Europen Commission) tarafından Bağımsız KOBİ’ler şöyle   
 tanımlanmıştır;

 n	Yıllık cirosu 40 milyon Euro’yu aşmaz.

 n	Bilanço toplamı 27 milyon Euro’yu aşmaz.

 n	Sermayenin veya oy hakkının %25’ten fazlası bir veya daha fazla büyük şirketin   
  sahipliğinde olamaz (bağımsızlık).

KOBİ	–	Bağlı

Daha büyük bir organizasyonun parçası olarak;

l	Organizasyonun yıllık faaliyet raporunda ayrı bir işbirimi olarak görünür.

l	Tüm finansal kayıtları ile bağımsız kar merkezi olarak çalışır.

l	Dış satışları veya servisleri toplam satışların veya servislerin  %50’sinden fazladır.

l	Organizasyonel fonksiyonların geniş bir spektrumuna sahiptir.

Kamu	Sektörü	Kategorisi

Kamu Yönetimini yürüten ve kamu hizmetleri gören tüm kurum ve kuruluşları kapsar. 

Sağlık Hizmetleri Kategorisi: İlgili kamu kuruluşlarının (Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, vb.) denetiminde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar içindir.

Eğitim Hizmetleri Kategorisi: İlgili kamu kuruluşunun (M.E.B.vb) denetiminde örgün eğitim 
hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar içindir.

Kamu Yönetimi ve Hizmetleri Kategorisi: Kamu yönetimi ile sağlık ve eğitim dışında kalan 
kamu hizmetlerini gören ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşları içindir. (Bu kapsamda, 
KİT’ler İşletme Kategorilerine başvurabilirler).

 

Sivil	Toplum	Kuruluşları	(STK)

Tüzüğü / yönetmeliği olan ve yasal olarak tescil edilmiş olan özel hukuk tüzel kişilikleridir. Ör-
nek olarak; vakıflar, dernekler, kooperatifler, sendika, parti vb.
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1993	yılından	günümüze	kadar	gerçekleşen	değerlendirmeler	sonucunda:

Mükemmellikte	Süreklilik	Ödülü	Kazanan	Kuruluşlar	

l	BOSCH SAN.A.Ş. – BURSA DİZEL ENJEKTÖR FABRİKASI (2007)

l KOCAELİ SANAYİ ODASI (2007)

Ulusal	Kalite	Büyük	Ödülü	Kazanan	Kuruluşlar

l	BRİSA (1993)

l	TEI (1994)

l	NETAŞ (1995)

l	KORDSA (1996)

l	ARÇELİK (1997)

l	ECZACIBAŞI-VİTRA (1998)

l	BEKO TİCARET (KOBİ) (1998)

l	ECZACIBAŞI  KAYNAK TEKNİĞİ (KOBİ) (1999)

l	EMAR (KOBİ) (2001)

l	ECZACIBAŞI BANYO KÜVETLERİ (KOBİ) (2001)

l	KOCAELİ SANAYİ ODASI (KAMU SEKTÖRÜ) (2002)

l	SKF-TÜRK (KOBİ) (2002)

l	ECZACIBAŞI – BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ (2003)

l	BALNAK NAKLİYAT VE LOJİSTİK  HİZMETLERİ (KOBİ) (2003)

l	UND - ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (STK) (2004)

l	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR DOĞUM VE ÇOCUK

 HASTALIKLARI HASTANESİ  (KAMU SEKTÖRÜ) (2006)

l	BİLİM İLAÇ A.Ş. (2006)

l REXAM PAKETLEME SAN. A.Ş. (Operasyonel  Birim Kategorisi) (2007)
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Ulusal	Kalite	Başarı	Ödülü	Kazanan	Kurum	ve	Kuruluşlar

l	İPEK KAĞIT (1997)
l	TEE  (1998)
l	DUSA  (1998)
l	ERCİYAS BİRACILIK  (1998)
l	BEKO ELEKTRONİK  (1999)
l	TEE  (1999)
l	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER (KOBİ) (2000)
l	ECZACIBAŞI ARTEMA ARMATÜR GRUBU (2000)
l	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEKAİ TAHİR BURAK
 KADIN SAĞLIĞI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ(Kamu Sektörü) (2001)
l	AYGAZ  (2001)
l	BORÇELİK (2001)
l	GENPAR OTOMOTİV (KOBİ)                                         (2002)
l	ÖZEN MENSUCAT (KOBİ)                                               (2002)
l	TÜBİTAK-MAM (Kamu Sektörü)                                     (2003)
l	ASSAN ALÜMİNYUM (2003)
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  KADIKÖY 
 ANADOLU LİSESİ (Kamu Sektörü) (2004)
l	ERDEMİR  (2004)
l	OTOKOÇ OTOMOTİV (2004) 
l	HUGO BOSS TEKSTİL (Operasyonel  Birim Kategorisi) (2004)
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  ESKİŞEHİR 
 ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İ.Ö.O.(Kamu Sektörü) (2005)
l	VİKO ELEKTRİK (2005)
l	BOĞAZİÇİ ÜNİVERİSTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BÜMED) (2005)
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l	BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ  (Kamu Sektörü) (2006)
l	TNT EXPRESS (Operasyonel  Birim Kategorisi) (2006)
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERENKÖY 
 İLKÖĞRETİM OKULU    (Kamu Sektörü) (2007)
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMU 
 AVUKAT  MAİL BÜYÜKERMAN ANAOKULU (Kamu Sektörü) (2007)
l	CİMTAS BORU İMALATLARI LTD.STİ (2007) 
l	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. (2007) 
l	SOYAK YAPI İNŞAAT A.Ş. (2007) 
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERENKÖY 
 İLKÖĞRETİM OKULU  (Kamu Sektörü) (2008)
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AYTEN ÇAĞIRAN 
 ANAOKULU  (Kamu Sektörü) (2008)
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİT NUH ÇİMENTO 
 İLKÖĞRETİM OKULU (Kamu Sektörü) (2008)
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Ulusal	Kalite	Jüri	Teşvik	Ödülü	Kazanan	Kurumlar	
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  Eğitim Araştırma 
      Geliştirme Dairesi (EARGED)  (Kamu Sektörü) (2002)
l	T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  Kadıköy Anadolu 
     Lisesi (Kamu Sektörü)  (2002)
l	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Eskişehir Doğum ve Çocuk 
 Hastalıkları Hastanesi  (Kamu Sektörü) (2005)

Avrupa	Kalite	Büyük	Ödülü	Kazanan	Kuruluşlar	
l	BRİSA (1996)
l	BEKSA (1997)
l	BEKO TİCARET (1998)
l	BOSCH RBTR - BURSA (2003)
l	KOCAELİ SANAYİ ODASI (2004)
l	BOSCH RBTR - BURSA DİZEL ENJEKTÖR FABRİKASI (2008)
l	BURSAGAZ (2008)

Avrupa	Kalite	Başarı	Ödülü	Kazanan	Kurum	ve	Kuruluşlar	
l	NETAŞ (1996)
l	NETAŞ (1997)
l	NETAŞ (1998)
l	ARÇELİK (2000)
l	ECZACIBAŞI VİTRA (2000)
l	BOSCH  RBTR - BURSA (2002)
l	KOCAELİ SANAYİ ODASI (2003)
l	SKF TÜRK (2004)
l	EMAR  (2004)
l	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR DOĞUM VE ÇOCUK 
    HASTALIKLARI HASTANESİ    (2008)

Ulusal Kalite Ödülü
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Mükemmellikte 
Süreklilik Ödülü
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Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

Ulusal Kalite Ödülleri, 1993 yılından buyana Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının 
yaygınlaştırılması ve bu alanda iyi örneklerin ortaya çıkarılması doğrultusunda önemli rol oyna-
mıştır. Geçen zaman diliminde onaltı öncü ve örnek kuruluşumuz Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü 
almaya hak kazanmıştır. Beş kuruluşumuz ise Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü alarak büyük ba-
şarı elde etmişlerdir. Türkiye, Başarı Ödülleri ile birlikte Avrupa’da en çok ödül kazanan ilk iki 
ülkeden biri konumuna gelmiştir. Kalite düzeyimizin uluslararası ortamda böylesine saygınlık 
kazanması ülke imajının iyileşmesine de ciddi katkıda bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslarası prestijli ödül süreçlerinde yeralma kuruluşların performanslarına itici güç 
olmaktadır. Dr. V.Shinghal ve Dr. K.Hendricks tarafından yapılan çalışma, kalite ödülü kazanmış 
600 kuruluşun, benzer boyutta ve aynı sektördeki diğer kuruluşlara göre, hisse değeri, işletme 
geliri, satışlar, karlılık, aktiflerin büyümesi gibi temel performans sonuçlarında çok daha başarılı 
sonuçlar elde ettiğini göstermiştir. Benzer şekilde, ödül almış kuruluşlarımızın iş başarılarını  
artarak sürdürdükleri ve sürdürülebilir mükemmelliğin rekabet avantajının sürekliliği için sağ-
duyulu bir yaklaşım olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda, Büyük Ödül almış kuruluşlarımızın başarı ve kazanımlarının kalıcılığını ve mü-
kemmellik yolculuklarındaki sürekliliğini göstermek ve  tanımak için  2007 yılında Ulusal Kalite 
Ödülleri kapsamında Mükemmellikte Süreklilik Ödülü verilmiştir.

Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ne sadece  Türkiye ve / veya Avrupa’da en az üç yıl önce Bü-
yük Ödül almış kuruluşlar başvurabilir va ana çerçevesi şöyledir;

l	Kategori ayırımı yoktur ve EFQM – Mükemmellik Modeli Değerlendirme kriterlerine ve  
 Jüri Yönetmeliğine göre gerekli şartları karşılayan her kuruluş ödülü almaya hak   
 kazanacaktır.

l	Ödül süreci boyunca başvuruların gizliliği korunacaktır. Ödül töreninde, sadece ödül alan  
 kuruluşlar açıklanacaktır.

l	Başvuru dokümanı ve değerlendirme: Avrupa Kalite Ödül sürecinde pilot uygulaması 
 yapılan yeni sürece paralel yol izlenecektir. 75 sayfalık başvuru dokümanı yerine 
 ağırlıklı olarak performans sonuçlarını içeren 25 sayfalık basit bir başvuru dokümanı 
 istenecektir. Masabaşı değerlendirme yapılmadan direkt saha ziyareti yapılacak ve saha 
 ziyareti sonrası tek değerlendirme ile sonuca ulaşılacaktır.

l	Ödül takvimi olarak Ulusal Kalite Ödülleri – İşletmeler ve STK Kategorileri takvimine  
 uyulacaktır. 

l	Başvurular ve değerlendirme süreci ile ilgili daha fazla bilgi için Ödül Sekreterliği’ne   
 veya http://www.koyk.kalder.org/ adresine danışılabilir.
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EFQM Mükemmellik Modeli



24

EFQM Mükemmellik Modeli

EFQM Mükemmellik Modeli dokuz kriterden oluşmaktadır. Esnek ve gelişmeye açık yapısı, 
modelin üstün tarafını oluşturmaktadır. İki bölüm halinde ayrılması hem anlaşılmayı ve yorum-
lamayı kolaylaştırmakta hem de değerlendirmeyi basitleştirmektedir.

GİRDİLER tarafında, yönetimin ve çalışanların işleri yapma biçim, teknik ve araçlarını anlatan 
unsurlar, dolayısıyla işin nasıl yapıldığı, sonuçlara nasıl ulaşıldığı sorusunun cevabı bulunur.

SONUÇLAR tarafında, girdilerdeki faaliyetler sonucunda neler elde edildiği, hangi sonuçlara 
ulaşıldığı bulunur.

İki bloklu ayrım ve bunun getirdiği değerlendirme sistemi EFQM Mükemmellik Modeli’ni aka-
demik bir çalışma olmaktan çıkararak, kuruluşların bütününü (tüm süreç, saha ve faaliyetlerini) 
temsil eder hale getirmiştir. Elde edilen sonuçların iyi bir şekilde analizi, hangi yaklaşımlarda 
iyileştirmeye gerek olduğunu ortaya koyacaktır. Aynı zamanda modelin ayrıntılı ve koşullandı-
rıcı tanımlarla sınırlandırılmamış olması, uygulayacak kuruluşların kendi koşul ve gereksinim-
leri doğrultusunda gerekli yorum ve değişiklikleri yapabilmelerine olanak tanımaktadır. Böylece 
modelin kendisi de sürekli olarak gözden geçirilmiş olmakta ve modeli kullanan kuruluşlardan, 
değerlendiricilerden gelen bilgilerle iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi sağlanabilmektedir. 
Model, bu doğrultuda 1997, 1999 ve 2003 yıllarında üç kez gözden geçirilmiş, güncel bilgiler 
ve yeni yaklaşımlar çerçevesinde iyileştirilmiştir. 1999 yılındaki gözden geçirme sonucunda mo-
delin ismi “EFQM Mükemmellik Modeli” olarak değişmiştir. En son yayınlanan 2003 modeli  
2008 Ulusal Kalite Ödül sürecinde de kullanılacaktır.

Mükemmellik  Modelin’de 9 kriter ve 32 alt kriter bulunmaktadır. Başvuruların değerlendirile-
bilmesi için her kriterin yüzde olarak verilmiş bir ağırlığı vardır. Bu ağırlıkları dikkate aldığımız-
da ise “Girdi” ve “Sonuç” kriterlerinin toplamda eşit ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. “Girdi” 
kriterleri kendi içlerinde eşit ağırlıklı olan çeşitli alt kriterlere ayrılmıştır. Başvuran kuruluş her 
alt kritere ilişkin çalışmalarını belirlemelidir. Bu kriterlerin değerlendirilmesinde modelin RA-
DAR değerlendirme araçlarının ilgili bölümü kullanılır. 

Başvuru	ve	Değerlendirme	Süreci

Ulusal Kalite Ödülü değerlendirme süreci her yıl Ocak ayında başlar. Kamu sektörü kategorisi 
Haziran ayı sonunda yapılan Kamu Sempozyumu’ndaki ödül töreni ile sona erer. Diğer katego-
riler ise Kasım ayında yapılan Kalite Kongresi’ndeki Ödül Töreni ile sona erer. Ulusal Kalite 
Ödülü’ne başvuracak kuruluşların her sene Ocak ayı içinde KÖYK’ün ilan ettiği tarihe kadar 
başvuru formunu göndermesi gerekmektedir. 

Başvuran kuruluşlar 75 sayfalık başvuru dokümanını her yıl ilan edilen zaman içerisinde 
KÖYK’e göndermelidir. Gelen başvurular KÖYK tarafından özel olarak eğitilmiş uzman de-
ğerlendiricilerden oluşan 4-8 kişilik grup tarafından önce bireysel olarak değerlendirilir. Bu ekip 
daha sonra, başdeğerlendiricinin  liderliğinde bir araya gelerek uzlaşım toplantısı gerçekleştirir. 
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EFQM Mükemmellik Modeli

Bu toplantı sonucunda ortaya çıkan “uzlaşım raporu” aynı zamanda kuruluşlara gönderilecek 
olan geri besleme raporunun da esasını oluşturur. Bu raporlar doğrultusunda hangi kuruluşların 
finalist olacağı ve saha ziyaretine gidileceği isimsiz ve kodlu puan dağılımlarının bulunduğu 
tablolar üzerinden KÖYK tarafından belirlenir.

Saha ziyaretleri yine uzmanlardan oluşan 4-8 kişilik bir ekiple aşağıdaki amaçlara yönelik olarak 
gerçekleştirilir: 

Başvuru raporundaki bilgilerin doğrulanması

Anlaşılmayan noktaların açıklığa kavuşturulması

Kuruluşta çalışanların dinlenmesi ve atmosferin yerinde algılanması

Saha ziyareti sonrasında hazırlanan raporlar KÖYK tarafından incelenerek ödül almaya aday 
başvurular Jüri’ye sunulur. Jüri dosyaları inceleyerek, gerekirse başdeğerlendiricilerle de gö-
rüşerek ödül alacak kuruluşu belirler. Tüm başvuran kuruluşlara ön değerlendirme veya saha 
ziyareti sonrasında birer geri besleme raporu gönderilir. İnceleme ekibinin hazırladığı bu raporda 
kuruluşun kuvvetli yönleri ile iyileştirmeye açık  alanları belirtilir. Böylece kuruluş, bağımsız 
uzmanların hazırladığı bir incelemeye kavuşmuş ve kendisini daha ileriye götürebilmek için 
önemli bir fırsat elde etmiş olur.

Modelin	Kuruluşlarda	Uygulanması

Kuruluşların ödül modelini bir yönetim aracı olarak kullanımındaki yaygınlaşma ülkemizdeki 
rekabet gücünün yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ödül başvurusu yapabilmek için esas 
teşkil eden özdeğerlendirme ile süregelen faaliyetleri daha da gelişecektir. 
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EFQM Mükemmellik Modeli

Avrupa Kalite Ödülü’ne başvurmayı planlayan kuruluşlarımızın öncelikle Ulusal Kalite Ödü-
lü kapsamında değerlendirilmeleri tavsiye edilmektedir. Özellikle KOBİ kategorisinde uygun 
kuruluşların EFQM’e tavsiye edilmesi yurt içinde uygulanan ödüllerde (Ulusal Kalite Ödülü) 
aldıkları başarıya göre gerçekleştirilecektir. 

Ulusal Kalite Ödülü’nde kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli ödülün duyurulduğu 1992 yı-
lından bu yana hızla yayılmış ve uygulama sahası bulmuştur. Toplam Kalite felsefesinin en etkili 
uygulama örneklerini ve faaliyetlerinde her yönüyle mükemmelliğe koşan kuruluşları belirleme-
ye ve uygulamalarını paylaşmaya özendiren model, kuruluşlarımızın önemli yönetim araçların-
dan biri haline gelmiştir.

Unutmamamız gereken önemli nokta Toplam Kalite’nin kestirme bir yolu olmadığı; basit bir 
teknik gibi hemen sonuç vermesini beklemenin büyük yanılgı olacağıdır. Sabır ve inatla, sürekli 
destekleyerek geliştirmek, kalıcılığı ve başarıyı sağlamak için tek yoldur. Ödül ise bu yoldaki 
başarılılar arasında en iyilerini seçmek için konulmuştur.
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2008 Ulusal Kalite Ödülü’ne 
Başvuran Kuruluşlar

İşletme Kategorisi
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ALIŞAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş.

ALIŞAN ULUS. TAŞIMACILIK A.Ş. 1 Nisan 1985 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. M.Ertuğrul ALIŞAN baş-
kanlığında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye pazarının en önde gelen Lojistik Hizmet Sağlayıcılarından olan firmamız, 
kısa dönemde Hızlı Tüketim Malları ve Kimyevi Maddeler lojistiği alanında Pazar lideri olmayı hedeflemiştir.  1998 
yılında Granül Lojistik Hizmetini ve 1999 yılında gümrüklü / gümrüksüz depolama hizmetlerini de faaliyetlerinin kapsa-
mına dâhil etmiştir. Müşterilerimiz, yurtiçi ve yurtdışı olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Müşteri algılamalarını ölçmede 
uyguladığımız anketin genel amacı; müşterilerimizin gözünde yaratılan memnuniyet ve bağlılığı tespit etmek, memnuni-
yet yaratma konusunda geliştirmeye açık noktaları belirleyerek gelecekte pazarlama kararlarına ışık tutmaktır. 

Kuruluşumuzun, bulunduğu sektörde öncü ve müşterileri tarafından tercih edilmesinin nedenleri sahip olduklarıdır;

l 700 Kişilik Eğitimli ve Deneyimli Kadro 
l	18 terminalde 95.000 palet stok kapasitesi

Geniş Filo:

l	200 birimlik Uluslararası Taşıma Filosu
l	45 birim Tanker Filosu
l	72 birimlik Yurtiçi Dağıtım Filosu 
l	20 birimlik Container Taşıma Filosu

ALIŞAN olarak tehlikeli kimyasalların taşımacılığı ve depolaması faaliyetlerini gerçekleştirirken Sağlık-Güvenlik-
Emniyet-Çevre başlıklarında sektörde öncü ve yenilikçi, kurallara uyan bir lojistik firması imajı ile sektörde lider ve önce 
olmak için stratejilerimizi belirlemekte ve yönetmekteyiz. Tüm stratejilerimizi yönetirken birinci önceliğimiz Sağlık-
Emniyet-Çevre güvenliği kriterlerini içermesidir. Bu noktadan hareketle hizmet vermiş olduğumuz sektörün kimya 
üreticileri ve sanayicileri olduğunu ve taşıdığımız riskin bilincinde oluşturduğumuz Sağlık –Emniyet- Çevre entegre 
yönetim sistemimiz Bureau Veritas belgelendirme firması tarafından denetlenerek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem, IS0 
14001Çevre Yönetim Sistemi,  OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standart belgelerine sahiptir.

Avrupa Kimya Sanayicileri Birliği tarafından oluşturulan ve kimya sanayisine hizmet verecek olan tedarikçileri için 
ortak bir değerlendirme sistemini (SQAS – “Safety Quality Assurance System - Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sis-
temi”) uygulayan ve Avrupa’ dan gelen değerlendiricilerden %98 başarı ile geçen Türkiye’ deki ilk ve tek lojistik firması 
ALIŞAN’ dir. 2005 yılından bugüne kadar lojistik sektöründe halen bu konuda lider ve tek değerlendirmeyi alan kuruluş 
unvanı devam etmektedir.

ULUSLARARASI	TAŞIMACILIK

Tamamı Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapmak üzere sertifikalı modern filoya sahip, Almanya Münih ve İtalya Trieste’ 
de yerleşik, Avrupa Birliği kuralları uyarınca kurulmuş ve bu kurallar çerçevesinde çalışan grup şirketleri ve Avrupa’nın 
tamamında exclusive partnerler ile Lojistik destek vermekteyiz.

LİKİT	KİMYASAL	LOJİSTİĞİ

Tamamı 316 L paslanmaz çelik tankerlerle Yurtiçi ve Uluslararası Likit Lojistik hizmeti vermekteyiz. 
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DEPOLAMA

Tüm depolama tesisleri, raflı ve adresli stoklama düzeninde kurulmuş olup yerleşim düzenine uygun olarak, depolamada 
muhtelif marka ve kapasitelerde elektrikli forklift ve reachtruck istifleme araçları kullanılmaktadır.

Depolarda stoklama dışında, etiketleme, paletleme, palet bozma, hizmetleri de verilmektedir.

Gümrüklü Depolama  

l	Gümrüklü Zararsız Ürün Depolaması
l	Gümrüklü Tehlikeli Madde Depolaması
l	Gümrüklü ısı kontrollü Depolama

Serbest Depolama 

l	Gümrüksüz Zararsız Ürün Depolaması
l	Gümrüksüz Tehlikeli Madde Depolaması
l	Gümrüksüz ısı kontrollü Depolama

Katma Değerli Hizmetler 

Etiketleme, Barcodlama ve Etiketleme, Paletleme, Ambalajlama, Shrinkleme, Kolileme/Yeniden Kolileme
Kuruluşumuzun 2005 yılı sonrasında gerçekleştirdiği depolama yatırımları ile gerek depolama tesisi sayımız gerekse 
depolama kapasitemiz palet bazında değerleri artış göstermektedir.

YURTİÇİ	DAĞITIM

Yurtiçi ve bölgesel dağıtım filosu, müşteri istekleri, mal cinslerine göre değişkenlik gösterebilecek şekilde farklı tipte bi-
rimden oluşur. Filonun tamamı Tehlikeli Madde taşımacılığı yapmaya uygun ekipmana ve sürücüler de Tehlikeli Madde 
taşıma sertifikasına sahiptir. Dağıtım operasyonlarında komple yükler direkt alıcı adresine sevk edilirken, parsiyel yükler 
Cross-docking terminalleri vasıtasıyla alıcılarına teslim edilir. 

Tamamı Tehlikeli Madde taşımacılığına uygun donanıma sahip filo, eğitimli ve sertifikalı sürücüler.

l	Bazı araçlarda kolay yükleme ve boşaltma için lift aparatı.
l	Mobil telefonlar vasıtasıyla sürekli sürücü denetimi
l	İhtiyaç halinde Isı Kontrollü araç temin
l	İhtiyaç halinde ‘Express’ servis olanağı

ALIŞAN’ nın, lojistik kavramına bakış açısı; hammaddenin tedarik noktasından, ürünün tüketildiği noktaya kadar, ma-
lın, hizmetin ve bilginin taşınması ve depolanmasının verimli ve ekonomik olarak planlanması, uygulanması ve kontrol 
edilmesidir. Kuruluşumuz; lojistik kavramı kapsamında; değişen pazar şartlarına uyum sağlayarak müşteri ihtiyaçlarını 
optimum maliyetler ile karşılayan, artı değer yaratabilen, kendi kendini denetleyebilen ve sonuçlarına göre değişiklikleri 
planlayıp uygulayabilen bir sistem ve organizasyon yaratmayı hedeflemektedir.

Alışan, kurum kültürünü göz ardı etmeden kurumsallaşmayı sağlamak, yükselen rekabetle mücadele edebilecek verimli 
ve etkili organizasyon yapısı ile şirket içi raporlama sistemini uluslararası standartlarda uygulamaya alacak bilgi, birikim 
ve deneyime doğru yol almaktır.

Operasyon sırasında başlangıç noktasından son noktaya kadar tüm işlemleri eşzamanlı izlenebilir hale getiren, operas-
yonları maliyetlendirerek mali sisteme ve yönetime bilgi verebilen, değişen ve değişmeye devam edecek müşteri istekle-
rine kısa sürede uyum sağlayabilen, hızlı, analitik, çok yönlü bir bilgi işlem altyapısı hedeflemektedir. 

Alışan Uluslar arası Taşımacılık olarak insan kaynağına yaptığımız yatırımlarla, iş ve görev delegasyonu, şirket içi ter-
filer, sürekli eğitim ve gelişim faaliyetlerinin olduğu öğrenme ortamları ile model içerisinde bahsedilen konulara, şirket 
içi uygulamalarımızla karşılık bulmaktayız. Her şirketin kendi misyon ve vizyonu çerçevesinde oluşturduğu kurum ve 
bireysel hedefleri, bir kurum kültürü ve bu kurum kültürüne uygun, kurum hedefleri ile kişisel hedeflerini birleştirebilen 
bir “insan kaynağı” bulunmaktadır. Şirketlerin fiziksel “mal varlığı”nın da ötesinde en önemli özeti işte bu insan kayna-
ğının birikiminde bulunan bilgi, beceri, tecrübedir.

 www.alisangroup.com
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AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.

AKKÖK Şirketler Grubu’na bağlı olan AKSA Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi 1968 yılında kurulmuştur. 
1971 yılında Yalova’daki fabrikasında 5.000 ton/yıl kapasite ile üretime başlayan AKSA, 1974 yılında ilk kapa-
site artışını yapmış, 1986 yılında 100.000 ton/yıl, 1997 yılında 200.000 ton/yıl, 2007 yılında ise 300.000 ton/yıl 
sınırını aşarak bugün 308.000 ton/yıl üretim kapasitesi ile “Dünyada %12 pazar payına sahip en büyük akrilik 
elyaf üreticisi”dir. 

Gelişmiş üretim teknolojisi ile kendini yenileyerek ve geliştirerek yaklaşık 40 yıldır kesintisiz çalışmaya devam 
eden AKSA’nın dünyadaki pazar payı %12, Türkiye’deki pazar payı %60’tır. Yalova’da 432.000 m2 alan üzerine 
kurulu tek fabrikası olan AKSA’nın genel merkezi İstanbul’dadır.

Dünyanın en gelişmiş üretim teknolojilerinden birisine sahip olan AKSA, ilk defa 1977 yılında AKSA® ürünü 
ile dış pazarlara açılmış, dinamik, çağdaş yapısı ve düzenli kapasite ve teknolojik yatırımları ile çeyrek yüzyıl 
içerisinde Türkiye dahil 5 kıtada 50’den fazla ülkede 300’e yakın yerli ve yabancı sanayi kuruluştan oluşan bir 
müşteri portföyü oluşturarak gerçek bir “Dünya Lideri” olma payesini haketmiştir. Güçlü mali yapısı, esnek ve 
çevik üretim planlaması, hızlı sevkiyat olanakları ve pazara yakınlığı ile Türkiye’de olduğu gibi dünya çapında 
da tercih edilen bir tedarikçidir. 

AKSA’nın ürettiği renkli-renksiz(ekru) tov, tops ve kesik elyaf, tek başına veya pamuk, yün, polyester, naylon 
gibi diğer doğal ve yapay elyaf türleri ile karıştırılarak halıdan döşemeliğe, iplikten el örgüsüne, kadifeden çoraba 
ve branda bezine kadar çok geniş bir alanda tekstil hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Yün ve pamuklu görü-
nümüne yakın, kolayca yıkanabilen ve şeklini koruyabilen, güveye, yağa ve kimyasala dayanıklı, mükemmel has-
lıkta parlak renklere boyanabilen, güneş ışığına karşı yüksek dayanıklı ve görünüm/dokunum açısından sıcak ve 
doğal olarak tanımlanabilecek akrilik elyafın dünyadaki ortalama üretim kapasitesi yaklaşık 2.5 milyon/ton’dur.

Ürünlerimiz, hem tov, tops ve kesik elyaf hem de standart ve özel ürünler olarak sınıflandırılmaktadır. Standart 
ürünlerimiz 0,9 dtex’ten 17,0 dtex’e kadar her türlü ekru (elyafın ham rengi) veya renkli, parlak, yarı mat, çeyrek 
mat, hafif mat elyaflardan oluşmaktadır. Dtex, tek bir elyaf lifinin 10 km’sinin gram cinsinden ağırlığıdır. AKSA, 
ortalama bir insan saçı telinin yaklaşık 1/50’si inceliğinde elyaf üretebilmektedir. 

AKSA’nın ürün yelpazesi ekru tov ve ekru kesik elyaf gibi standart ürünler dışında, renkli tops, ekru tops, renkli 
tov, renkli kesik elyaf, kemik rengi elyaf, kontinu tavlanmış elyaf gibi katmadeğerli ürünler, ekru veya renkli 
yüksek çekimli elyaf, vigüre tops, trilobal kesitli elyaf, yüksek mukavemetli elyaf, dış kullanım (outdoor) elyafı, 
su itici elyaf, suni süet, mikro elyaf, düşük topaklaşmalı elyaf (low pill), antibakteriyel elyaf, dikdörtgen kesitli 
elyaf, yuvarlak kesitli elyaf, kesiksiz filament, şönil,open end ve süper parlak gibi özel elyaflar ile oldukça geniş 
bir müşteri portföyü ve kullanım alanına hitap etmektedir.

Yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla ürün yelpazesini sürekli genişleten AKSA, ilk yeni iş alanı olarak “karbon 
elyaf” konusuna girmiştir. Karbon elyaf, yüksek mekanik özellikleri nedeniyle, bugün birçok sanayi kolunda çeli-
ğin yerini almakta olan önemli bir elyaf türüdür. Standart karbon elyaf çelikten üç kat daha kuvvetli, dört-beş kat 
daha hafiftir. Karbon elyaf,  yüksek dayanıklılık,  düşük ağırlık ve düşük aşınma gibi üstünlükleri olan bir üründür. 
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2006 yılı itibariyle Dünya’da 27.000 ton karbon elyaf üretimi olmuştur ve sektör değeri 1,3 milyar USD’dır.

Müşterilerimiz tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olup nihai ürün, ara ürün ve teknik tekstil üreten olmak 
üzere üç ana grupta toplanmaktadır. Bu müşteri portföyü, en güçlü ve en büyük üreticileri içermektedir. Yurt içi 
müşterilere yönelik pazarlama faaliyetleri AKSA, yurt dışı müşterilere yönelik pazarlama faaliyetleri ise bir AK-
KÖK iştiraki olan stratejik işbirliğimiz AKPA tarafından yürütülmektedir. 

AKSA’nın 1993 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile Üçlü Sorumluluk Taahhüdü, 1995 
yılından beri OEKO-TEX 100 Tekstilde Sağlığa Uygunluk Belgesi, 1997 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistem Belgesi, 2006 yılından beri TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi mevcuttur. AKSA, 
2006 yılında, Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) Türkiye’den imzalayan ilk 
kimya kuruluşu olmuştur. AKSA, 1990’lı yılların başında kalite kontrolden kalite yönetimi anlayışına geçiş ile 
önemli bir aşama kaydettiği ve 1996 yılında Toplam Kalite Yönetimi’ni resmen benimsediği mükemmellik yolcu-
luğunu çok sayıda ödül ile taçlandırmıştır. Çevre Bakanlığı Beratı, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) 
Ar-Ge Ödülü, TKSD Üçlü Sorumluluk Büyük Ödülü, Enerji Bakanlığı Enerji Tasarrufu Ödülü, İstanbul Sanayi 
Odası Çevre Teşvik Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Sektör Çevre Ödülü, TKSD Üçlü Sorumluluk Proje Ödülü, TSE 50. 
Yıl Başarı Ödülü, bu ödüllerin başlıcalarındandır. Son olarak AKSA, 2007 yılında İngiliz Accountability Derneği, 
Su CSR ve Capital Dergisi tarafından yapılan ortak değerlendirme sonucunda Etik Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık 
Ödülü kazanmıştır.

AKSA, Türkiye Kalite Derneği KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı EFQM, Türkiye Kimya Sanayicileri Der-
neği TKSD, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği TKYD,  Uluslararası Suni Elyaflar Standardizasyon Bürosu 
BISFA, Uluslararası Rayon ve Sentetik Elyaflar Komitesi CIRFS gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası organi-
zasyona üyedir. 

EFQM Mükemmellik Modeli, AKSA Yönetim Sisteminin kalbini oluşturmaktadır ve 1997 yılından beri EFQM 
Mükemmellik Modeli’ne uygun olarak sistematik özdeğerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. AKSA, 
1999 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılmıştır ve  2000 yılından beri Ulusal Kalite Kongresini kesintisiz bir 
biçimde sponsor olarak desteklemektedir.

www.aksa.com
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BAREM PAZAR ARAŞTIRMA ve ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

BAREM	RI	TARİHÇE

Barem Research International, Türkiye’de bilimsel pazarlamanın emekleme döneminde, 1982 yılında, pazarlama 
araştırması sektöründe üçüncü firma olarak kuruldu. Kurucuları üniversitede istatistik ve tıp alanında kariyer 
yapmış akademisyenlerdi ve bugün de işin başındalar. Akademik yaklaşımın tüm gereklerini  pazarlama araştır-
malarına taşıyan Barem ,1994 yılında dünyanın önde gelen araştırma gruplarından olan Research International ile 
sermayesiz ortaklık anlaşmasına giren Barem Research International, böylece yerel bilgisine global deneyimi de 
ekledi; özel araştırma teknikleri ve yurtdışı eğitimler ile gücüne güç kattı. 

Barem Research International,  pazarlama araştırmaları  sektöründe  kalite öncüsü olma vizyonu doğrultusunda 
yçalışmalarını sürdürerek ISO 9001:2000, ISO 20252:2006  belgelerini almakla kalmamış, ayni zamanda EFQM 
Yetkinlik 4* ödülüne de  hak kazanmıştır. Barem RI,  2008 yılında mükemmellik yolculuğuna yeni bir hedefle 
devam etmiş ve Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmesinde de finale kalan beş kuruluştan biri olmayı başarmıştır. 

VİZYONUNUMUZ	

Vizyonumuz sektöründe en yüksek düzeydeki profesyonel servis kalitemizin sürekliliğini sağlayarak; misyonu-
muz doğrultusunda kalitatif ve kantitatif araştırma hizmetlerimizi geliştirmek, ad-hoc pazar araştırma sektöründe 
kalite hareketleri ve etik standartları ile bilinen ve tercih edilen öncü bir kuruluş olmaktır. 

BAREM	RI	VE	KALİTE

Barem Research International kurulduğu günden beri araştırma sektöründe kalite önderi olma  konusundaki  viz-
yonu doğrultusunda hareket etmiştir. Varlığını geleceğe taşımanın  temelinde olan kalite yaklaşımını pekiştirmek 
ve belgelendirmek üzere 2004 yılında “Barem RI Mükemmellik  Yolculuğunu” tanımlamış ve bu yolculuğun stra-
tejik hedeflerini belirlemiştir. Çalışanların ve liderlerin aktif rol aldığı, “kendini sürekli sorgulayan ve geliştiren, 
sürdürülebilir bir sistemin” oluşturulması  amacıyla  geliştirilen projeler “Barem 25”  projeleri adı altında plan-
lanmış ve sistematik bir şekilde uygulamaya alınmıştır. Barem’in 2007 yılındaki yirmibeşinci kuruluş yıldönümü 
Barem’i geleceğe taşımak üzere gerçekleştirilen değişim ve gelişim projeleri ile karşılanmıştır. 

Barem 25 projeleri içinde yer alan belgelendirme çalışmaları  ile, 2006 yılında ISO 9001:2000 belgesi ve EFQM 
Yetkinlik  (Recognition in Excellence 4*) ödülü, Nisan 2007’de pazarlama araştırmaları sektörüne özel olarak 
geliştirilen ISO 20252:2006 kalite belgesine hak kazanılmıştır. Barem RI ISO 20252 standardını Türkiye’de alan 
ilk firma, dünyada ise ilk birkaç önder firmadan biridir. Bu yıl, “Barem RI Mükemmellik Yolculuğu” Kalder Ulu-
sal Kalite Ödülüne başvurma aşamasına gelmiş ve beş finalistten biri olma noktasına ulaşılmıştır.  Barem’lilerin 
şimdilerde amacı  26 Kasımda sonuçları açıklanacak olan Kalder ödüllerinden birini firmalarına götürmek ve 
kalite yolculuklarını sürdürerek bundan sonraki hedeflerine doğru koşmaktır.
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MİSYONUMUZ

Ortaklık esasına göre çalıştığımız kurumsal müşterilerimize, güvenilir pazarlama araştırmaları ile pazar ve tüketi-
ci bilgileri sağlayarak, başarılı iş stratejilerine ilham ve yön verecek hızlı ve sonuç odaklı çözümler sunmaktır.   

BAREM	RI	VE	ÇALIŞMA	ALANI	

Barem Research International Ad-Hoc, yani  müşteriye özel araştırmalar yapıyor. Uzmanlık alanları arasında, 
yeni ürün geliştirme çalışmaları, ürün ve hizmet kullanım davranış modellerinin izlenmesi; tüketici segmentas-
yon analizleri, marka ve iletişim analizleri , müşteri ve çalışan memnuniyeti, alışveriş ve tüketim alışkanlıkları 
araştırmaları vb bulunuyor. Tüm bu alanlarda RI’ın, bazıları Barem’in de katkısıyla geliştirmiş olduğu yenilikçi, 
öncü araştırma teknik ve  modelleri  kullanılarak, global deneyim ve benchmarklar (kıyaslama verileri) eşliğin-
de  müşterilere anlamlı ve sonuç odaklı, başarılı iş planlarının geliştirilmesine destek olabilecek nitelikte katma 
değeri yüksek çözümler sunuluyor.  Merkezi İstanbul’da bulunan Barem RI’ın Ankara, Adana ve İzmir ofisleri 
ile birlikte 75 çalışanı bulunuyor. Türkiye ve yurtdışında da araştırma yapabilen Barem Research International 
kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerini kullanıyor. Başlıca kalitatif uygulamalar ; fokus gruplar, derinleme-
sine görüşmeler ve etnografik çalışmalardır .  İsteyen müşterilere focus grupları, kendi bilgisayarlarından canlı 
olarak izleyebiliyorlar. Kantitatif çalışmalarda veri ; yüzyüze, telefonla, bilgisayar yardımıyla veya web üzerinden 
toplanıyor. 

BAREM	RI	VE	YENİLİKÇİLİK

EFQM’in felsefesinde temel olan sürekli öğrenme ve yenilikçilik Barem RI ın hem yönetim hem de üretim şekli-
nin de temelini oluşturuyor. Bir yandan kurduğu  yönetimsel alt yapı ve belgelendirme çalışmaları ile öğrenme ve 
yeniliği işinin merkezine oturtan Barem RI  diğer yandan da bu günün  pazarlama dünyasında çok önemli bir yeri 
olan  yeni ürün ve hizmet geliştirme çalışmaları ile stratejik ortaklarına ve müşterilerine  eşsiz bir çözüm sunuyor. 
Yenilikçilik Araştırmaları, yenilikçi teknik ve uygulamalarıyla Barem RI’ın en iddialı olduğu ve global partneri 
RI ile birlikte kendini konumlandırdığı alan.  Bir Research International tekniği olan “Innovation JourneyTM”,  
ilk ürün konseptinin yaratılmasından, ürünün pazardaki fiyat ve satış miktarlarının çeşitli simulasyonlar ile  be-
lirlenmesine kadar giden bir yolculuk . Bu yolculuğun en güçlü yanı, geçmişte öğrenilenleri bugünün gerçekleri 
ile buluşturarak geleceği yönlendirecek senaryolar oluşturmasındadır. Firmaların en önemli ve araştırma ile çö-
zebileceklerini düşünemedikleri sorunlarına çözüm getiren bu teknik paketi, bu alanda 40 yıllık deneyim ve 140 
ülkeden 40.000 den fazla  kayıttan üretilen matematik modeller ve benchmarklar ile dünyada benzeri olmayan ve 
sürekli kendini yenileyen bir çözüm paketidir, aynen EFQM modelinde olduğu gibi. 

ARAŞTIRMA	SEKTÖRÜ

Araştırma Sektörü 80’li yıllarda global deneyimleriyle Türkiye’ye gelen ve araştırmasız karar vermekte zorlanan 
uluslararası markaların talebiyle kuruldu. Daha sonra büyük yerli markaların araştırmanın önemini kavramasıyla 
gelişti. Bugün pazarlamayı rekabet avantajı olarak kullanmak isteyen büyük veya küçük her firma araştırma yap-
tırabiliyor. Bu eğilim, sektörü dünya çapında yüksek büyüme oranlarıyla, 130 milyon $ ciroya ulaştırdı. Bugün 
Araştırmacılar Derneği’nin araştırma veya saha firması olan 60 tüzel üyesi var. Dünyadaki önemli araştırma grup-
larının hemen hepsi, çoğu % 100 sermaye ile, Türkiye’de rekabet ediyor. Bu durum, sektörün sofistikasyonunun 
bir göstergesi olarak alınabilir.    

Barem RI’ın kalite atağı araştırma sektörünün konuya ilgisini artırdı ve Araştırmacılar Derneği öncülüğünde 
GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) hayata geçirildi. Çeşitli araştırma ve saha firmaları Temmuz 2007’den itiba-
ren bu belgeyi almaya başladılar. Kalite açısından güzel bir gelişme daha ; derneğin kararıyla GAB, 2009 yılından 
itibaren ISO 20252:2006 belgesine dönüşecek ve sektörümüz yaygın olarak uluslararası bir standart sistemine 
kavuşacak. 

www.barem.com.tr
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BORUSAN LOJİSTİK

Borusan Lojistik, 1973 yılında Borusan Holding bünyesinde grup şirketlerine hizmet vermek amacıyla Boru 
Nakliyat adıyla kurulmuş, 2000 – 2002 yılları arasında deneyim ve bilgi birikimini grup dışı firmalara da sunmak 
üzere “entegre lojistik hizmet sağlayıcı” olarak yeniden yapılanmıştır. 

Kuvvetlendirdiği güçlü finansal yapısı, modern yönetim uygulamaları ve kurumsal altyapısıyla kısa zamanda sek-
töründe fark yaratan Borusan Lojistik, “Tedarik Zincirine Stratejik Değer Katmak” misyonu doğrultusunda yurt 
içi ve yurt dışı coğrafi yayılımı, hizmet kalitesi ve istikrarlı performansı ile “Lojistik Sektöründe Sınırları Aşan 
Liderlik” vizyonuna emin adımlarla yaklaşmaktadır.

2002 yılına kadar İstanbul’da Genel Müdürlük, Gemlik’te Liman ve Ereğli’de Kara Nakliye Ofisi ile varlığını sür-
düren ve sadece Borusan Grubu’na hizmet veren Borusan Lojistik, 2002 – 2006 stratejik planında belirlediği yurt 
içi coğrafi yayılım hedefini desteklemek üzere bölgesel yapılanmasını genişleterek, Genel Müdürlük ve Liman’a 
ek olarak yedi bölgede 407 büro ve 850 saha personeli, 16 depo ve 33 kara nakliye ofisiyle hem grup içi hem de 
grup dışı müşterilere 3PL hizmetleri verir hale gelmiştir.

3PL alanında entegre hizmet anlayışı, coğrafi yayılımı ve hizmet kalitesindeki istikrarını, 2006 – 2010 stratejik 
planı doğrultusunda yurt dışı coğrafyalara da yayma kararı alan Borusan Lojistik, 2006 yılından beri elde ettiği 
deneyimlerini İran’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Cezayir’de, Hollanda’da ve Amerika’da kurulan şirket-
leriyle hayata geçirmiştir. Bunların yanı sıra Ukrayna, Romanya, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), 
Kuzey Afrika, Suriye, Irak, Lübnan ve Benelüks’te de yeni bir bölgesel güç olarak 3PL hizmetleri vermektedir. 
Borusan Lojistik, yurt dışında temel olarak otomotiv, otomotiv yedek parçaları, elektronik, FMCG (Hızlı Tüke-
tim Malları), petrokimya, dayanıklı tüketim, çelik ve çelik ürünleri sektörlerinde, nakliye proje kargo ve depo ve 
dağıtım yönetimi hizmetlerini, Borusan Lojistik’in geleneksel mükemmelliğini ve güvenilirliğini devam ettirerek 
sağlamaktadır. 

Borusan Lojistik’in 3PL hizmetleri; Yurt İçi Kara Nakliye, Depolama ve Uluslararası Taşımacılık’tan oluşmakta-
dır. Kurumsallıktan uzak olgunlaşmamış yapısı ile Yurt İçi Kara Nakliye pazarının haksız rekabet ve verimsizlik-
lerine karşın Borusan Lojistik, yarattığı ölçek ekonomisi, bilgi sistem alt yapısı ve organizasyonuyla, müşterileri-
nin ticari beklentilerinin yanı sıra, kalite ve emniyet standartlarını da karşılamaktadır.

Müşterilerin ana iş kolları dışındaki süreçlerini işin uzmanlarına yönlendirerek etkinlik ve verimlilik yaratmak 
amacıyla depo süreçlerinde dış kaynak kullanımına yönelmeleri ile doğan Depolama hizmetlerinde Borusan Lo-
jistik, 188.000 m2 toplam depolama alanı, kurumsallığı ve hizmet kalitesiyle tercih edilen lojistik firmaların ba-
şında gelmektedir. Sahip olduğu organizasyon ve kullanılan depo yönetim sistemleri ile, depolama hizmetlerinde 
hem kendi sahalarında hem de müşterilerinin depolarında malın teslim alınmasından, belirlenen standartlara göre 
yerleştirilmesi, muhafazası ve talepler doğrultusunda sevkiyata hazırlanmasına kadar kaliteli çözümler üretmek-
tedir.

Depolama hizmetlerinin bir parçası olarak, bitmiş araç lojistiğinde Türkiye’nin ilk ve tek çok müşterili Araç 
Lojistik Merkezi hizmetini veren Borusan Lojistik, araçlar müşterilere sevk edilmeden önce yapılan temizlik, 
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son kontrol ve bakım, revizyon gibi katma değerli hizmetleri gerçekleştirerek bu alandaki çeşitliliğini ve pazar 
liderliğini muhafaza etmektedir. 

Uluslararası Taşımacılık konusunda ise, Gemi Kiralama’da dünyanın tüm limanları arasında her türlü yükün 
taşımasını gerçekleştirebilen BIMCO üyeliği sayesinde, hızlı, ekonomik, kaliteli ve güvenli deniz taşıma, Ulus-
lararası Forwarding’de ise anlaşmalı olduğu dünya çapındaki yurtdışı acentalar aracılığıyla müşteri ihtiyaçlarına 
göre en uygun kara / hava / demiryolu hizmetlerini sunmaktadır. Borusan Lojistik uluslararası taşımacılıkta, 
tüm uluslararası limanlarda aktarmalar ile nehir, demiryolu ve karayolu bağlantılarını kullanarak kapıdan kapıya 
teslimat yapabilmesi ve çeşitli noktalarda bölgesel depo ve aktarma merkezleri ile bu hizmeti diğer lojistik ope-
rasyonlarıyla entegre etmesi sayesinde rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

Liman hizmetlerini; Gemlik’teki 680 m.lik iskele ve 110 m2’lik terminal sahasında iskele, depolama ve pregate 
kapsamında sunan Borusan Lojistik, hizmet kalitesi ve hızı ile fark yaratmaktadır. Kapasite kısıtları sebebiyle pazar 
payı artışı sınırlı olan Liman’da yatırım değerlendirme ve planlama süreci 2007 yılında tamamlanarak büyük liman 
yatırımına başlanmıştır. Borusan Limanı, 2009 yılının ilk yarısında tamamlanacak olan I. faz yatırımı sonucunda, 6,5 
milyon ton genel kargo, 250.000 TEU konteyner ve 250.000 araç elleçleme kapasitesine ulaşacak, 1400 m. yanaşma 
yeri ve 280.000 m2’lik terminal sahasına sahip olacaktır. 2012 yılında tamamlanacak II. ve III. faz yatırımlarıyla ise, 
7,5 milyon ton genel kargo ve 650.000 TEU’yu aşarak Güney Marmara’nın en büyük limanı olacaktır. 

Müşterilerin internet ortamında talep açmasından, gemilerin iskeleye yanaşma ve kalkışlarının planlanmasına ka-
dar otomasyon ile desteklenen Borusan Lojistik, süreçlerinde bilgi sistemleri ve teknolojileri desteği ile personel 
ve ekipman planlamasını, sahadaki tüm hareketleri ve adresleme sistemini kapsamakta, hizmetin müşteriye su-
nulmasına kadar devam etmektedir. Operasyonel süreçler konteyner hizmetlerinde dünya standartlarında TEU ba-
zında adresleme ve elektronik iş emirleriyle, standart olmayan genel kargo yüklerinde ise Borusan mühendisleri 
tarafından geliştirilmiş lazer ölçümlü koordinat adresleme sistemleri ile yönetilmektedir. Müşteriler operasyonun 
her aşamasını online raporlar aracılığı ile takip edebilmektedirler.

Lojistik sektörünün tüm hizmetlerini vererek her bir iş birimi bazında sahip olduğu farklı pazar ve rekabet şartla-
rını yetkin insan kaynağı ve modern yönetim araçları ile etkin yöneten Borusan Lojistik, müşterisine değer yara-
tabilmek için bütün süreçlerinde yenilikçiliği, hızı, maliyetleri ve kaliteyi yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası 
haline getirmiştir. Bu yönde 2002 yılından beri süreç yönetimini destekleyen en modern yönetim uygulamalarını 
bünyesine kazandırarak sektör ve sektör dışı örnek alınan seviyeye ulaşmıştır. 

Borusan Lojistik’te uygulanan tüm yönetim tekniklerinin bütünleştirilmesi ve çalışanların katılımının sağlamak 
için Toplam Kalite prensipleri uygulanmakta, yaklaşımların iyileştirilmesi için EFQM Mükemmellik Modeli 
doğrultusunda her yıl özdeğerlendirme yapılmaktadır. 2005 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan ve Toplam 
Kalite uygulamalarını resmileştiren Borusan Lojistik, vizyonuna paralel yönetim uygulamalarında da sınırları 
aşmayı hedeflemekte, bu anlamda Dünya’nın en modern yönetim araçlarını süreçlerine kazandırmaya devam 
etmektedir. 

Borusan Lojistik, müşteri memnuniyeti alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları, 2007 yılında aldığı 
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Belgesi ile taçlandırmıştır. Lojistik sektöründe bu belgeyi alan 
ilk ve tek kuruluş olan Borusan Lojistik’in başarısında, 2003 yılından bu yana uygulamakta olduğu “Müşterinin 
Sesi” (Voice of Customer - VOC) Yönetimi Sistemi’nin önemli payı bulunmaktadır.

Borusan Lojistik, 72 ülkede markalaşmanın önemini ortaya koyan uluslararası bir organizasyon olan 
Superbrands’in yaptığı 2007 yılı değerlendirmesinde, Türkiye’nin süper markaları arasında yer almaya hak ka-
zanmıştır. Bu değerlendirme, her ülkenin önde gelen fikir liderleri ve konusunda uzman saygın kişilerden oluşan 
bir Seçici Kurul’a danışılarak yapılmaktadır. 

Yönetim anlayışı, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar ile Borusan Grubu içinde 2004 yılında “Yılın En İyi Şirke-
ti” ve “Yılın 6 Sigma Şirketi”, 2006 ve 2007 yıllarında iki yıl üst üste “Yılın VOC (Voice Of Customer) Şirketi” 
seçilen Borusan Lojistik, sürdürülebilir mükemmelliği, yönetim anlayışının temel prensibi olarak kabul etmekte, 
2006 yılında aldığı 5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi’ni ve Mükemmellik uygulamalarını daha ileriye 
taşımayı hedeflemektedir. 

www.borusanlojistik.com
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İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ

İDO’	NUN	KURULUŞU	VE	BÜYÜMESİ

İDO, 1987 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından , nüfusu giderek artan İstanbul’da, deniz ulaşımının top-
lam ulaşımdaki payını arttırmak , giderek artan trafik sorununa, hızlı bir deniz ulaşımı alternatifi oluşturması amacı ile 
kurulmuştur.

1987 yılının Nisan ayında, İDO, Norveç’te inşa ettirilen 449 yolcu kapasiteli iki deniz otobüsü ile Bostancı – Kabataş 
hattında hizmete başladı. Vapurlar ile 1 saatte kat edilen mesafe, deniz otobüsü ile 25 dakika kat edilmeye başlanmıştır. 

İDO’nun, kurulduğu günden bu yana  misyonu;  Hızlı, konforlu, güvenli, ekonomik ve müşteri memnuniyetinden ödün 
vermeyen bir deniz ulaşımı hizmeti vermektir. 

Ulaşımda kazandırdığı zaman ile, daha kurulduğu ilk günlerden itibaren İstanbul’da kendine önemli bir yer edinen 
İstanbul Deniz Otobüsleri, aynı yıl içinde, yine Norveç’te inşa ettirilen 3 deniz otobüsünün daha filosuna katılması ile 
birlikte, Bakırköy deniz otobüsü iskelesini hizmete açarak, Bakırköy - Bostancı arasındaki karşılıklı seferlerine başla-
mıştır. Bostancı Bakırköy arasını sadece 30 dakikada alabilen deniz otobüsleri , bu iki yaka arasında yolculuk yapanların 
birinci tercihi olmuştur.

İstanbul’un nüfusunun özellikle 1990’lı yıllarda daha da hızlı artması, deniz ulaşımının önemini arttırmıştır. Buna paralel 
olarak İDO, hizmet verdiği iç hat sayısını ve filosunu arttırmaya devam etmiş ve dış hatlara yönelmeye başlamıştır. 

1997 yılında ilk hızlı feribot hattı 500 yolcu , 95 araç kapasiteli 2 hızlı feribotun filoya katılması ile birlikte açılmıştır. 
Yenikapı – Yalova arasında araçlı taşımacılığına da başlayan İDO yoluna hız kesmeden devam etmiştir.

1998 yılında, her biri 200 araç ve 800 yolcu kapasiteli 2 hızlı feribotun Avustralya’da inşa edilip teslim alınması ile 
birlikte ,aynı yıl içinde Yenikapı – Bandırma arasındaki hızlı feribot hattını açmış ve karayolu ile 5 saat süren bu mesafe 
2 saate inmiştir. 

2000 yılına gelindiğinde, İDO, 16 deniz otobüsü ve 4 hızlı feribot ile 12 hatta hizmet vermektedir.

2003 yılında yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Anadolu yakasından Yalova’ya hızlı feribot seferlerine başlanması-
na karar verilmiştir. Anadolu yakasında Pendik Terminal inşaatı başlamış ve paralelinde 2 adet açık güverteli hızlı feribot 
inşası Norveç’te başlamıştır. 

2004 yılı içinde Pendik Yalova hattı 112 araç 588 yolcu kapasiteli hızlı feribotlarla hizmet başlamıştır.

2004 yılında İDO 11 milyon yolcu taşımıştır.

2005 yılı ise, İDO tarihinde bir dönüm noktasıdır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ,  Şehir Hatları;  vapur ve iskeleleri İDO AŞ’ ye devredilmiştir.

İDO; devrolan 32 yolcu vapuru, 16 araba vapuru ve 1 adet yolcu gemisi ile birlikte, sektöründe dünya lideri olmuştur.

Şehir hatlarından devralınan gemilerin ve iskelelerin restorasyonu, çevre duyarlı yönetim  anlayışı gereği , çevreyle dost 
boyaların gemilerde kullanılmasına kadar birçok yenilik  hayata bir bir hayata geçmeye başlamıştır.

2006 yılına gelindiğinde  İDO,  78 gemi ile 30 hatta, 80 iskele arasında, 90 milyon yolcu taşıyan bir şirkettir artık.
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Büyümesine hız kesmeden devam eden İDO,  İstanbul – Bursa arasını 75 dakikaya indirecek olan hızlı feribot hattının 
startını vermiştir. Bursa’nın Güzelyalı beldesine inşa edilen terminalin yanında en gelişmiş teknolojilerle donatılmış her 
biri 225 araç ve 1200 yolcu kapasiteli 2 hızlı feribotun inşasına da başlanmıştır.

Ayrıca, İstanbul tarihinde ilk defa yeni inşa edilecek vapurların tasarımının seçilmesi bir anket ile İstanbullular’ a sorul-
muştur.Seçilen Model4 vapuru artık İstanbul’un modern vapuru olacaktır.  

Artan trafik sorununa çare olacak yeni nesil araba vapurları da unutulmamıştır. Sirkeci – Harem arasında adeta 3.Boğaz 
köprüsünü kuracak olan 4 adet yeni araba vapurunun inşasına, Türk mühendislerince  bu yıl içinde başlanmıştır.

2007 yılının Nisan sonunda artık İstanbul Bursa arası 75 dakikadır. Birer birer İDO filosuna katılan yeni nesil 4 adet 
araba vapuru ile Sirkeci – Harem arası da 10 dakikaya düşmüştür. 

2008 yılında deniz ulaşımında yeni bir dönem başladı. Tarifeden ve terminalden bağımsız hizmet veren Deniz Taksiler 
İstanbulluların kullanımına sunuldu.

KALİTE	YOLCULUĞU

Bugün İDO;  33 hatta, 110 gemi ile 83 noktaya sefer yapmakta ve 100 milyon üzerinde yolcu taşımaktadır. 

Sunduğu hizmetin öneminin bilincinde olan İDO, 2005 yılından itibaren Kalite çalışmalarına hız vermiştir.  Yolcularına 
her zaman daha kaliteli bir hizmet sunmayı ilke edinen İDO’nun süreçlerine; 

Çalışan Memnuniyeti, Müşteri Beklentileri, Emniyetli Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi gibi kavramlar hızla 
yerleşmeye başlamıştır.

2007 yılında İDO,  tüm akışlarına Mükemmellik Modelini ( EFQM) uygulamaya karar vermiş ve göstermiş olduğu 
performansın ödülünü Kalder’ in Mükemmelikte Yetkinlik Belgesini alarak almıştır.

Hız kesmeden çalışmalarına devam eden İDO, Büyük Ölçekli Firmalar arasında , Kalder Kalite Ödülüne adaylığını koy-
muş ve sunduğu Ulusal Kalite Raporu sonunda elde ettiği başarı ile Kuruluşunun 21.yılında Akite Ödülü Finalistlerinden 
biri seçilmiştir. 

www.ido.com.tr 
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PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Petrokimya sektörü, ülkemizdeki toplam kimyasal madde üretiminin %25’ini temsil etmektedir. PETKİM, bugün ülke-
mizin en büyük petrokimyasal üreticisi olarak Türkiye kimya sanayinin en büyük oyuncularından biri konumundadır. 
Petrokimya sanayi, Türkiye’ye 1960’lı yıllarda gelmiş ve kısa sürede hızlı bir gelişim göstermiştir. PETKİM’in ilk 
kompleksi, ülkemizde petrokimya sanayiinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla 1965 yılında Yarımca’da kurulmuş 
ve 1970’li yılların başlarında devreye alınmıştır. PETKİM’in ikinci kompleksi, ilk kompleksindeki ünitelerin büyük bir 
kısmının %100 kapasite artışı ile tevsi edilmelerine karşın hızlı artan yurt içi talebi karşılamakta yetersiz kalacağı öngö-
rülerek, o günün optimum kapasiteleri ve modern teknolojileri kullanılarak Aliağa’da kurulmuş ve 1985 yılında devreye 
alınmıştır. Dikey entegrasyonun tüm unsurlarını bünyesinde taşıyacak şekilde planlanan Aliağa Kompleksi; petrokimya, 
enerji, lojistik ve dağıtım unsurlarının tümünü bünyesinde barındıran ideal bir yapıda faaliyete geçirilmiştir. 1985 yılın-
da 1.192 bin ton üretim kapasitesi ile devreye alınmış olan Aliağa Kompleksi, tevsii ve modernizasyon yatırımlarıyla 
bugün 1.903 bin ton kapasiteye ulaşmıştır. Yarımca Kompleksi, 01.11.2001’de çalışır durumdaki 5 fabrikası ile birlikte 
TÜPRAŞ’a devredilmiştir. PETKİM, üretim faaliyetlerine Aliağa Kompleksinde devam etmektedir.

Türkiye’nin büyük ölçekli tek petrokimyasal üreticisi olan PETKİM, dünya standartları üzerindeki kapasite kullanımı ve 
teknolojik altyapısı ile sanayinin temel taşlarından biridir. PETKİM’de hammadde olarak nafta kullanılmaktadır. Nafta 
çıkışlı petrokimyasal üretiminde, ana ürünler etilen, propilen, C4 akımı ve aromatikler olmak üzere çok sayıda yan ürün 
de üretilmektedir. Termoplastik grubunda, Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE), Yüksek Yoğunluk Polietilen (YYPE), 
Polipropilen (PP) ve Polivinil Klorür (PVC); elyaf hammaddeleri grubunda Akrilonitril (ACN), Saf Tereftalik Asit (PTA) 
ve Monoetilen Glikol (MEG) en önemli ürünlerimizdir. PETKİM’de üretilen satılabilir diğer ürünler arasında ise Ftalik 
Anhidrit (PA), Sudkostik, Benzen, Paraksilen (PX), C5 Karışımı, Aromatik Yağ, C4, PE torba sayılabilir. PETKİM’in 
ürettiği termoplastikler, inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj sektörlerinin önemli girdileridir. Ürünleri-
mizden üretilen sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok 
sanayi için de girdi üretilmektedir.

Ana hammadde olarak naftanın kullanıldığı PETKİM’de olefinler, poliolefinler, aromatikler ve diğer temel kimyasal 
maddeler gibi ana ürün gruplarını üreten 14 ana ve 8 yardımcı tesis bulunmaktadır. PETKİM; limanı, barajı, elektrik 
üretim tesisleri ve bölge sanayicilerine hizmet veren atık yakma tesisi ile ülkemizin önemli kurumlarından biridir. 

PETKİM’de yönetici kadrosunu oluşturan Kapsam Dışı (KD) personel, Toplu İş Sözleşmesine tabi olarak çalışan Kap-
sam İçi (Kİ) olmak üzere iki statüde personel istihdam edilmektedir. Konularında deneyimli ve yetişmiş 2959 çalışanı-
mızdan Ekim 2008 itibariyle %17’si KD, %83’ü Kİ personeldir. Üretim ünitelerinde, üretimin 24 saat aralıksız devam 
etmesi nedeniyle 3’lü vardiyada, bakım ve sevkıyat ünitelerinde 2’li veya 3’lü vardiyada, diğer ünitelerde ise gündüz 
çalışılmaktadır. 

Türkiye’de petrokimyasal üretiminin talebi karşılama oranının yüksek olması önemlidir. Çünkü Türkiye’de petrokimya-
sal üretiminin varlığı, ülkemizdeki petrokimyasal ürün fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye, 
petrokimyasal üretimi konusunda üretim ve yatırım faaliyetlerine devam etmeyi, yaratılacak yeni üretim kapasitelerinde 
ihtiyaçlarını tespit ederek ürün yelpazesini genişletmeyi, katma değeri yüksek yeni ürünler üretmeyi hedeflemekte ve bu 
konudaki çalışmalarına devam etmektedir.
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Kapalı ekonomi döneminde bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyete geçen, enflasyonun yüksek olduğu dönemde iç 
pazarda üretebildiğini maliyet artı kar prensibi ile rahatlıkla satabilen PETKİM, enflasyon gelirleri sayesinde fark edil-
meyen verimsizlikler nedeniyle 2003 yılına kadar rekabetin zorunlu kıldığı değişime ihtiyaç duymamıştır.

Kapalı ekonomi döneminin sona erdiği, tam rekabet piyasasının oluştuğu 2003 yılından itibaren pek çok olumsuzluğu 
göğüslemek zorunda kalan PETKİM, yaşadığı güçlükler ile yoluna devam edemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak, 2004 
yılında değişim ve dönüşüm çalışmalarını başlatmıştır.

Değişim ve dönüşüm stratejisi çerçevesinde, yürütülmekte olan kapasite artırım ve modernizasyon çalışmalarını hızla 
tamamlayan PETKİM, 2003-2007 döneminde yaptığı yaklaşık 370 milyon USD yatırımla üretim kapasitesini %20 artı-
rarak, satılabilir ürün miktarını 1,56 milyon ton/yıl’dan 1,9 milyon ton/yıl’a; ihracatını 127 milyon USD’den 400 Milyon 
USD’ye çıkarmıştır.

Ayrıca, enerji güvenilirliğini sağlayacak, maliyetleri düşürecek ve çevre uyumunu sağlayacak yatırımların gerçekleşti-
rilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Buhar Üretim-Elektrik Üretim ünitelerinde 2007 yılında tamamlanan doğal 
gaz dönüşüm projesi ile 57 MW’lık Gaz Türbini ve buna bağlı Atık Isı Kazanım Sistemi devreye alınmış, buhar kazanla-
rında fuel-oil yerine, daha ekonomik ve çevre dostu doğal gaz kullanımına geçilmiştir. Bu sayede, elektrik üretim kurulu 
gücü 226 MW’a çıkarılmış, enerji üretim maliyetleri %25–30 düşürülmüş ve çevreye zararlı gazların emisyonlarında 
önemli ölçüde azalma sağlanmıştır.

Kuruluş tarihinden bugüne kadar Türkiye’nin birçok ilkini gerçekleştiren PETKİM, 2007 yılında da ülkemizin 
İZAYDAŞ’dan sonra ikinci Sıvı Katı Atık Yakma Tesisini (SKAY) devreye almış ve bünyesinde Atık Yakma Tesisine 
sahip ilk sanayi kuruluşu olarak tesis kapasitesinin yaklaşık üçte ikisini bölge sanayicilerinin hizmetine açmıştır.

Kuruluşumuz, uzun yıllar kapalı ekonominin getirdiği avantajlı dönemden tam rekabet piyasasına geçiş döneminde 
atılması zorunlu olan adımların hepsini birden atmış ve bu süreci, PETKİM’in güçlü dinamiklerinin yanı sıra dünya pet-
rokimya marjlarının olumlu seyretmesiyle başarılı bir şekilde aşabilmiştir. Değişim ve dönüşüm stratejisi çerçevesinde 
aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

Tüm fabrikalarda modernizasyon çalışmalarının sistematik bir şekilde iyileştirilmesi, Hammadde esnekliği sağlama 
amaçlı proses iyileştirmeleri, Üretim odaklı yapıdan pazar odaklı yapıya dönüşüm,Yalın organizasyonun kurulması için 
gerekli adımların atılması, Hiyerarşik kademe sayısının azaltılması, fonksiyonel olmayan birimlerin kapatılması ve yeni 
fonksiyonel birimlerin kurulması, İşgücü verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için yaşlanan kadroyu yedekle-
yecek genç ve nitelikli kadroların işe alınması, EFQM Mükemmellik Modelinin yönetim felsefesi olarak benimsenmesi, 
EFQM şemsiyesi altında, maliyet düşürme ekiplerinin, kurulması, öneri sisteminin kurulması ve performans yönetim 
sisteminin kurularak kurumsal stratejilerin yaygınlaştırılması, Paydaşlarımızla birlikte yapılan özdeğerlendirme çalış-
maları ile iyileştirmeye açık alanlarımızın belirlenmesi ve kurumsal stratejilerin oluşturulması, PETKİM’in potansiyeli-
nin ve ülke ekonomisi açısından öneminin kamuoyuna anlatılması, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) çalışmalarının 
başlatılması, Altyapının üçüncü şahıslara açılarak gelir temin edilmesi, Hammadde güvenilirliğini sağlamaya yönelik 
upstream yatırımlarını; ürün yelpazesini genişletme, kapasite artırma ve kimyasal park modeli yatırımlarını; ana faaliyet 
alanı dışında enerji ve lojistik yatırımlarını kapsayan kısa-orta-uzun vadeli büyüme planlarının hazırlanması.

PETKİM’in %51 kamu hissesinin SOCAR-TURCAS konsorsiyumuna devri, 30.05.2008 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu-
nun sonucunda bugünkü sermaye dağılımı; %51 SOCAR-TURCAS, %38,68 halka açık, %10,32 ÖİB şeklindedir.  Devir 
işleminin gerçekleşmesiyle özel şirket kimliğine kavuşan PETKİM’de, kamu kimliğinden kaynaklanan prosesler hızla 
gözden geçirilip değiştirilmeye başlanmıştır. 

Değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla kendisini geleceğe büyük ölçüde hazırlayan, sürekli iyileştirme felsefesini benimse-
yen PETKİM, büyüme planını realize ederek 2015’de;

%40 iç pazar payına sahip, Enerji, hammadde ve işgücü maliyetlerinde rakipleri ile karşılaştırılabilir seviyeyi yakalamış,  
Sahip olduğu alt yapıyı değere dönüştürmüş, Dikey entegrasyonu yeniden sağlayacak upstream ve downstream yatırım-
larını gerçekleştirmiş, Hammadde güvenilirliğini tam olarak sağlamış, Satılabilir ürün kapasitesini yılda 4 milyon tonun 
üzerine çıkarmış, Stratejik ortaklıklar kurmak suretiyle pazar ve finans riskini minimize ederek büyüyen ve yeni katma 
değeri yüksek ürünlerin üretildiği kimya parkı yapılandırmasını tamamlamış, Enerji yatırımlarıyla bölgesinde lider olan,  
Özellikle liman ve depolama alanında gerçekleştirilecek lojistik yatırımlarla bölgesinde lider olan, Sonuç olarak bölge-
sinde “Supersite” olarak ifade edilen, bir şirket olacaktır.

www.petkim.com.tr
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SIEMENS A.Ş. SAĞLIK SEKTÖRÜ

Türkiye ve Siemens arasındaki işbirliği, 1800’lü yılların ortalarından itibaren, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin ül-
keye telgraf sistemi getirme kararı vermesiyle başlamıştır. Bu amaçla görevlendirilen Siemens Halske, İstanbul Telgraf 
Merkezi’ni kurarak Siemens’in Türkiye’deki ilk projesini gerçekleştirmiştir. 1950’lerde Türkiye’nin hızlı bir endüstri-
leşme sürecine girmesiyle , Siemens’in artık Türkiye’de kendi teknolojisini kurması kaçınılmazdı ve 18 Aralık 1958’de 
Siemens ve bir Türk firması olan Koç ortaklığıyla Simko kuruldu. 1961’de Simko’nun ilk fabrikası İstanbul/Kartal ’da 
üretimine başladı. Simko hızla büyüyerek Türkiye’nin endüstrileşmesine büyük katkılarda bulundu. 

1 Ocak 2001 tarihinde Simko Tic. ve San. A.Ş.’nin bütün hisseleri Siemens’e geçti ve adı Siemens San. ve Tic. A.Ş. 
olarak değişti. Siemens AG Türkiye genel temsilcisi olan Siemens  Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Kartal‘da 90.000 m2 
alan üzerinde, 63.000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Siemens, Türkiye’de elektrik, elektronik ve elektrotek-
nik alanlarında birçok yeniliği ilk kez gerçekleştirmiştir. 

150 yılı aşkın bir deneyim ve bilgi birikiminin gücünü taşıyan Siemens, komple çözümler üreten ve müşterilerinin tüm 
gereksinimlerini tek kaynaktan karşılayan bir kurumdur. Türkiye’de endüstri, enerji ve sağlık alanlarında kapsamlı çö-
zümler üretmektedir. Siemens Kartal tesislerinde, orta ve alçak gerilim panoları, şalt ve enstalasyon tekniği konularında 
ürün ve sistemler üretmektedir.

Dünyanın en büyük bütünleşmiş tıp çözümleri sağlayıcılarından biri olan Siemens Sağlık organizasyonu dünyada yak-
laşık 33.000 çalışanı ile toplam 120 ülkede faaliyet göstermektedir. Bu ülkelerin 11’inde 17 üretim tesisi bulunmaktadır. 
Yıllık 728 milyon Euro Ar-Ge harcaması ile sağlık sektörünün en önemli küresel oyuncularından biridir. 

Siemens San.ve Tic.A.Ş Sağlık kendi ülkesinde aşağıda verilen sistemlerin satış ve pazarlamasını, mekan hazırlıklarını, 
montajlarını, devreye alımlarını, eğitimlerini ve teknik bakım hizmetlerini yürüt-mektedir. Sağlık sektöründe çok önemli 
projelere imza atan Siemens San.ve Tic.A.Ş Sağlık Sektörü, tüm bu ürünlere ek olarak; Toplam Hastane Projeleri Çö-
zümleri, biyomedikal ve bina teknik işletme hizmetleri yönetimi ile servis süreci performansının yönetimi konularında 
çözüm sunan Hastane Hizmetleri Yönetimini sağlık profesyonellerine hizmet olarak sunmaktadır. 

Siemens	San.ve	Tic.A.Ş	Sağlık	Sektörü		Ürün,	Hizmet	ve	Çözüm	Grupları:	

Röntgen Cihazları, Anjiyografi Sistemleri, Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Gamma Kamera, PET, PET-CT, 
Radyasyon Onkolojisi Sistemleri, Cerrahi, Üroloji/ESWL, Mamografi, Ultrasonografi, Eko ultrasonografi, Suni solu-
num, anestezi ve hastabaşı monitörleri, RIS - Radyoloji, PACS - Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi, Hastane Yönetim 
Sistemi, Entegre Servis Yönetimi, Sağlık Yatırımları Toplam Proje Danışmanlığı
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170 çalışanımız ve Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Trabzon, Van, Diyarbakır 
ve Erzurum’da bulunan destek noktalarımız ile sektörümüzün en geniş organizasyonuna ulaşılmıştır. 

Siemens San.ve Tic.A.Ş Sağlık Sektörü, sahip olduğu başarılı in vivo ve IT çözümlerine, 2006 ve 2007 yıllarında yap-
tığı önemli yatırımlar ile birlikte in vitro teşhis çözümlerini de ekleyerek moleküler tıp ve kişiye özgü tıp alanlarında 
dünyanın en büyük entegre teşhis çözümleri sunan ilk firma olmuştur. Organizasyonumuz 2008 yılında, Doğu Akdeniz 
Bölgesinin lideri konumuna gelmiştir.    

Yenilikçi, dinamik, süreç odaklı organizasyonuyla Türkiye’de farklı pazar lideri olan Siemens San.ve Tic.A.Ş Sağlık 
Sektörü,  EFQM Mükemmellik Modelini yönetim modeli olarak  kabul etmiştir. Aşağıda verilen temel yönetim öğeleri 
bu yaklaşım ile desteklenmektedir. Temel amaç, sürekli iyileştirme kültürünün devamlılığını sağlamaktır.

Misyonumuz		

Profesyonel takım çalışmasıyla, paydaşlarımıza katma değer sağlayan karlı çözüm ortaklıkları kurarak insan yaşamı 
kalitesine sağlık alanında katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Liderliğimiz, inovatif çözümlerimiz ve uzmanlık merkezimiz ile küresel en iyi örnek olmak.
Değerlerimiz
l Sorumlu
l Mükemmel
l Yenilikçi

1 Ekim 1997 tarihinde, fonksiyonel organizasyondan süreç bazlı organizasyona geçmemiz yolculuğumuzun en önemli 
kilometre taşlarından birisini oluşturmaktadır. Süreçlerle yönetim kapsamında yaklaşık 11 yıldan bu yana edinilen dene-
yimle iş yapma şeklimiz sürekli  iyileştirilmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi gibi yenilikçi 
yaklaşımlarımızla pazar beklentilerine daha hızlı cevap vermenin  çözümleri aranmaktadır.  

Bilgi sistemleri destekli stratejik yönetimimiz, dinamik bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu dinamik yaklaşımın çalı-
şanlarımıza etkili yayılımı sayesinde, hem pazar payımız, hem de finansal sonuçlarımız iyileştirilmektedir. Siemens San.
ve Tic.A.Ş Sağlık Sektörü, gerçekleştirdiği üstün başarılar sayesinde tüm Siemens genelinde verilen “MED Excellence 
Award” a layık görüldü. 

Global Rekabetçilik, İnovasyon ve Müşteri Odaklılık kavramları, en önemli stratejik temalarımızı oluşturmaktadır. Müş-
teri Odaklılık temamız, tüm süreçlere ve çalışanlarımıza sistematik araçlar ile yayılır. Müşteri memnuniyeti 2001 yılın-
dan beri her yıl ölçülmekte ve sürekli iyileştirilmektedir. Müşteri memnuniyetinde son 4 yılda, % 15  iyileştirme farkı 
yaratılmıştır.   

Sürekli Öğrenme, İnovasyon ve İyileştirme kapsamında, hem yeni iş alanları yaratılmasına hem de mevcut iş alanlarımı-
zın olgunluğunun geliştirilmesine önemli kaynaklar ayrılmaktadır. Global Çözümler, Anahtar Teslim Hastane Projeleri, 
Entegre Servis Yönetimi, Siemens Akademi ile ilgili yaklaşımlarımız ile içinde bulunduğumuz sektör ve pazarda fark-
lılık yaratılmasına odaklanılmaktadır. Öğrenme kapsamında hem yurt içinde, hem de yurt dışında yapmış olduğumuz 
kıyaslamalardan önemli kazanımlar elde edilmektedir. 

Çalışanlarımızın gelişimi ve katılımına yönelik platformların zenginleştirilmesi liderlerimizin öncelikleri arasındadır. 
Hem liderlik etkililiğimiz, hem de çalışan memnuniyeti ölçümlerimiz bağımsız kuruluşlar tarafından sistematik araçlarla 
gerçekleştirilmektedir. Hem takım çalışmaları, hem de bireysel öneriler, amacına uygun sistemlerle tanınıp ödüllendiril-
mektedir. Çalışan memnuniyetimizde yaklaşık olarak  % 23 iyileştirme sağlanmıştır.  

İşbirliklerinin geliştirilmesi yönünde hem doğal iş ortaklarımız, hem de  sivil toplum kuruluşlarında  aktif rol ala-
rak iyileştirmelere devam edilmektedir. Bu kapsamda, TÜSİAD, KALDER, SADER, TIPGÖRDER ve SAĞLIK 
GÖNÜLLÜLERİ-TÜRKİYE bağlantılı komisyonlarda liderlerimiz aktif rol almaktadır. Siemens San.ve Tic.A.Ş Sağlık 
Sektörü, okullar, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak projeler gerçekleştirmek amacıyla Türkiye’nin önde gelen 
üniversiteleri ile işbirlikleri de gerçekleştirir. Kurumsal sosyal sorumluluğumuz insan yaşam kalitesine katkıda buluna-
rak, toplumda erken teşhis ve tedavi bilinci yaratmaktır. Bu kapsamda, özellikle kanser hastalığının erken teşhisi ile ilgili 
sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki etkinliğin arttırılması amacı ile Siemens 
Akademi yapısı kurulmuştur. 

www.siemens.com.tr 
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2008 Ulusal Kalite Ödülü’ne 
Başvuran Kuruluşlar

Kamu Kurum ve Kuruluşları
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T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
ANTALYA AYTEN ÇAĞIRAN ANAOKULU

Antalya Ayten Çağıran Anaokulu,  Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi   Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı, 36-72 ay 
çocuklara eğitim hizmeti veren bağımsız bir anaokuludur. Okul, hayırsever vatandaş Gülten ÇAĞIRAN tarafından yap-
tırılıp vefat eden kardeşi Ayten ÇAĞIRAN ’ın ismi verilmiştir. 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılında 4 sınıf, 95 öğrenci ile 
hizmet vermeye başlamıştır. 

Okulda  “değişim yaratmak” anlayışıyla yola çıkan Ayten Çağıran Anaokulu temel felsefesini  “başarı için değişimi 
yakalamak değil, değişim yaratmak” olarak belirledi. Bu felsefeye uygun olarak tüm paydaşların katılımıyla vizyonunu 
“kalitede sürekliliğin ve her koşulda en iyinin adresi” olarak tanımladı. Mükemmellik ve Ulusal Kalite Ödül Süreci 
değişim yaratmak ve vizyonunu gerçekleştirme yolculuğunda referans oldu. 

2008 yılında ilk defa başvurduğu Ulusal Kalite Ödül Süreci’nde “Başarı Ödülü” aldı. Ulusal Kalite Ödül süreci okulun 
kendi kendisini değerlendirme, etkin öğrenme ve sürekli iyileştirmeyi   sistematik hale getirmesini sağladı.  

Temel felsefemiz “başarı için değişimi yakalamak değil, değişim yaratmak” oldu. Bu felsefeye uygun olarak da tüm 
paydaşlarımızın katılımıyla okulumuzun vizyonunu “kalitede sürekliliğin ve her koşulda en iyinin adresi” olmak olarak 
belirledik.

Her zaman en iyinin adresi ve kalitede sürekliliği sağlamanın yöntemlerinden birisi uluslararası geçerliliği olan kalite 
yönetim sistemlerini ve uygulamalarını izlemek ve geliştirmektir. Okul, başta Türkiye Kalite Derneği (KalDer) olmak 
üzere EFQM Mükemmellik Modeli uygulayan ve ödül alan kuruluşları izlemiştir. İzlenimlerini ve öğrendiklerini değer-
lendirerek ödüle başvurma kararı almıştır. Ulusal Kalite Ödülü alarak bu konuda Antalya’ya da öncülük yapmıştır.

Kalite Yönetim sistemimizin kurulmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde; MEB yasal düzenlemeleri, Milli Eği-
tim politika ve amaçları, Okul Öncesi Eğitimin amaçları, Ocak 2005’de yürürlüğe giren “MEB TKY Uygulamaları Ödül 
Yönergesi” ve Aralık 2005’de yayınlanan  “MEB Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı” ISO 9001:2000 KYS ve  EFQM 
Mükemmellik Modeli temel yaklaşım olarak alınmıştır. 

Okul yönetim sistemi bu modellerin kriterlerini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Ödül alan okullarla yapılan kıyasla-
ma ve karşılaştırma sonucu sağlanan öğrenme ile sürekli iyileştirilmiştir. 

Kalite Yönetim sistemimizin kurulmasında ve ödül sürecinde; Tüm paydaşların aktif katılımı, Sistematik ölçme,  analiz 
ve EFQM Mükemmellik Modeli ve MEB Modeline dayalı kurumsal özdeğerlendirme, İyi örneklerle kıyaslama ve kar-
şılaştırma,  Yaklaşımların ve elde edilen sonuçların Sürekli iyileştirilmesi sağlanmış, Üst makamların özellikle de Milli 
Eğitim Müdürlüğünün desteğini alınmıştır.

Ayten Çağıran Anaokulu, kalite yolcululuğunda “doğru düşünce kaynağını bulur” felsefesinden hareket etmiştir. İdealle-
ri ve düşünceleri doğru olunca kaynağını da bulmuştur. Kaynakların çocuklarına geri döndüğünü gören veliler, çocukla-
rının geleceğine yatırım yapmaktan mutluluk duymuştur.

Kalite yolcululuğunda kaynak sıkıntısı çekilmez “doğru düşünce kaynağını bulur”  Kalite her şeyden önce bir kültür de-
ğişimidir. Okulda kültür değişimini çalışanların ve tüm paydaşların katılımı, desteği ve sahiplenmesi ile gerçekleştirilir. 
Öğrenme, paylaşma, sürekli iyileşme ve işbirliği okul kültürü haline getirilir. 
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Kalitenin yayılımında ve uygulanmasında mevcut durum analizi, özdeğerlendirme ve tüm paydaşlardan toplanan bilgi-
ler sistematik olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda kuvvetli yönler, iyileştirmeye açık alanlar, fırsatlar ve 
tehditler belirlenerek iyileştirmeye açık alanlar iyileştirilmiştir. İyileştirme sürecine başta çalışanlar olmak üzere tüm 
paydaşlar katılmıştır.  

“Geleceğin Türkiye’si için; insanlara sevgiyle yaklaşabilen, paylaşımcı, çevresiyle ve kendisiyle barışık, bireysel zen-
ginlikleri ile çağa yön verebilen kendi alanında lider bireyler yetiştirmeyi” misyon edinerek, bu yolda ilerlemeye devam 
etmektedir. Vizyonuna ulaşmak ve misyonun gerçekleşmesine katkı sağlayacak hedeflerinden bazıları şunlardır.   

Kalitenin yayılımı ve sürekliliğini sağlamak amacıyla Antalya’daki tüm özel ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak ve 
öncülük etmek. Okul öncesi eğitim başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarında kalite bilincinin ve kalite kültürünün 
geliştirtmesinde etkin rol almak. Avrupa Kalite Ödülü alarak Avrupa’daki okulların uygulamalarımızı paylaşmasını sağ-
lamak. Eğitimde EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanmasında özgün örnekler oluşturtarak  kıyas ve karşılaştırma 
okulu olmak. Uygulamalarımız kitaplaştırarak eğitim kurumları ile paylaşmak. 

Bu hedeflere ulaşmada Mili Eğitim Müdürlüğünün, tüm resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini almış ve 
işbirlikleri geliştirmiştir.

Bütün kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da kalite bir araçtır. Amaç geleceğimizi şekillendirmektir. Gelece-
ğimizi şekillendirmenin yolu, özgür düşünebilen, geleceğe umutla bakan, Atatürk ilkelerine bağlı ve yaşamında mutlu 
nesiller yetiştirmektir. Bu da kaliteli eğitimle mümkündür. 

Ödül süreci eğitim kurumlarında öğrenci ve velilerin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi, tüm paydaşların 
katılımı ve okul yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahipti. Yıllardır tüm eğitimcilerin sözü-
nü ettiği ve bir türlü gerçekleştirilemeyen “öğrenci merkezli eğitim” in gerçekleştirilmesini sağlıyor. Öğrenci merkezli 
eğitim, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, bireysel farklılıklarını yani öğrenme biçimini, öğrenme hızını, 
yeteneğini, ön bilgisini, motivasyonunu dikkate alan eğitimdir. EFQM Mükemmellik Modeli ve ödül süreci tüm bunların 
gerçekleştirilmesinde etkili bir araçtır.

EFQM Mükemmellik Modeli ve ödül süreci eğitim kurumlarında öğrenci ve velilerin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyeti-
nin ölçülmesi, tüm paydaşların katılımı ve okul yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Ülkemizin dünya ile rekabet edebilmesi kaliteli eğitim ve nitelikli insan yetiştirebilmekle mümkündür. Bunu gerçekleşti-
recek olan da eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarında kalite kültürünün sistematik olarak yayılımını sağlamak gereki-
yor. Okul yöneticilerinin kalite yönetim sistemlerini kurumlarında uygulamaları, geliştirmeleri ve sürekli iyileştirmeleri 
toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Ayten Çağıran Ana Okulu olarak ödül sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sürekli desteğini almıştır.  Okullar için 
bu destek çok önemlidir. Antalya bu destek sayesinde 2008 yılında ilk defa KalDer’in düzenlediği Ulusal Kalite ödülü 
aldı. 

Antalya örneğinde de görüldüğü gibi Milli Eğitim Müdürlerimizin okulları desteklemesi, okullarımızın da Milli Eğitim 
Müdürlerinin desteğini almaları çok önemli. Vizyonunuza inançla bağlı iseniz ve paylaşılan vizyon haline getirdiyseniz 
bu destek geliyor.  

Ayten	Çağıran	Anaokulu’nun	aldığı	ödül	ve	başarılar: 

l 2005–2006 öğretim yılında MEB Eğitim Kurumları Kalite Ödülü Antalya üçüncüsü,
l	2006–2007 öğretim yılında MEB Eğitim Kurumları Kalite Ödülü Antalya birincisi 
l	2006–2007 öğretim yılında MEB Eğitim Kurumları Kalite Türkiye ikincisi.
l	2006–2007 Öğretim yılanında ISO 9001:2000 kalite belgesi.   
l	2007–2008 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu temiz okul hijyen 
 okul projesi kapsamında Beyaz Bayrak
l	2007–2008 öğretim yılında Ulusal Kalite Başarı Ödülü.

Nihai Hedefimiz

Kalitede sürekliliği sağlamak  ve güvence altına almaktır. 

www.acagirananaokulu.k12.tr
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T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI ERENKÖY İLKÖĞRETİM OKULU

82 yıldır pek çok başarıya imza atan, Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği Muasır Medeniyet seviyesine ulaşmanın 
ancak kaliteyle olacağını kabul eden Erenköy İlköğretim Okulu (EİO), Erenköy Kırkpınar Sokak, Dr. Mehmet Paşa 
Köşkü’nde 1925–1926 eğitim-öğretim yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 38. Mektep adıyla eğitim-öğretim haya-
tına başlamıştır. 

Daha sonra “Erenköy İlkokulu” olarak eğitim-öğretimine devam eden okulumuz, eğitim süresinin 8 yıla çıkarılmasıyla 
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında “Erenköy İlköğretim Okulu” adını almıştır.

Bugün Erenköy İlköğretim Okulu, 6710 m2 arazi üzerinde A ve B Blok olarak 2 binada, 1 Md., 1 Md. Baş Yrd., 3 Md. 
Yrd., 52 kadrolu öğretmen, 13 çalışan ve 1341 öğrenciyle eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Okulumuz, eğitim-öğretim ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkararak paydaşların memnuniyetini artırmak amacıyla 
2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında TKY çalışmalarına başlamıştır. Öncelikli hedef kitlemiz olan öğrencilerimizi, üst 
kurumlara ve hayata tam donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla okulumuz yeniden yapılandırılmıştır. 

Bu çalışmalar doğrultusunda;

Misyonumuz; öğrencileri kendilerine, ailelerine ve çevreye olumlu katkılar sağlayan evrensel, katılımcı, aydın bireyler 
haline getirmek

Vizyonumuz; çağdaş eğitim anlayışı ile çağdaş ülkelerin eğitim sistemleri kalitesinde eğitim yaparak, Türkiye’deki öncü 
okullardan birisi olmak

İlke	ve	Değerlerimiz;	

l	Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda Cumhuriyet’e sahip çıkmak.
l	Bireyse farklılıklara önem vermek.
l	Takım ruhuna sahip olmak.
l	İyi ve kötü günde birlikte olmak.
l	Eğitim, öğretim ve davranışlarda objektif olmak.
l	Çevre bilincini geliştirmek. 
l	Toplumsal değerlere sahip çıkmak.
l	Bilimin ışığında gelişmeye ve değişmeye açık olmak.

Politikalarımız; Kaliteli ve Çağdaş Eğitim, Değişme ve Gelişime Açık Olma, Toplumsal Değerlere Sahip Çıkma, Katı-
lımcı Paydaş, Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin, Çevre olarak belirlenmiştir. 

Değişimin önce liderler tarafından kabul görmesinin önemli olduğu düşüncesiyle, KalDer, MEB ve üniversitelerle işbir-
liği yapılarak, eğitimler alınmıştır. Kalite felsefesinin benimsenmesi için gerekli motivasyon sağlanmıştır. 
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Tüm paydaşlarımıza her yıl düzenli olarak anketler uygulanmaktadır.  Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda iyileştir-
meye açık alanlarımız tespit edilerek, kurulan ekiplerle iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca anket sonuçlarına 
göre paydaş memnuniyetinin arttığı görülmektedir. Son yıl itibari ile;

l Çalışan memnuniyeti 84.40’dan 87,29’a

l	Öğrenci memnuniyeti 83,44’dan 88,41’e 

l	Veli memnuniyeti 86,47’dan 88,92’ye  yükselmiştir. 

Erenköy İlköğretim Okulu çalışanlarının öncelikli hedefi, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesidir. Günümüz 
koşullarında bireyin bilgili olması yanında sosyal becerilerle donatılması çok önemlidir. Okulumuzda, öğrencilerimize 
proje çalışmaları, resim, müzik, yüzme, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, bale, satranç, gitar halk oyunları alan-
larında eğitim verilmekte / verdirilmektedir. Ayrıca 21 sosyal kulüp kurularak öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda seçtikleri kulüpte çalışma imkânı sağlanmaktadır. 

Öğrencilerimizin vizyon sahibi olması ve öğrenmeyi öğrenmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla zihinsel süreçlerini geliş-
tirmek, hayal gücünü zenginleştirmek, okuma hızını ve kelime dağarcığını artırmak için her gün okuma saati düzenlene-
rek, okulda bulunan her paydaşın kitap okuması sağlanmaktadır.

Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce branşlarında özel yetenekleri keşfetmek, değişik sınıflar-
dan gelen öğrenciler arasında etkileşimi ve iletişimi artırmak amacıyla akademik alanda olimpiyatlar düzenlenmektedir. 
Başarılı öğrenciler ödüllendirilerek bu alandaki çalışmalarının devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir. 

Okulumuzda ikinci kademeye yönelik “danışman öğretmen” uygulaması yapılmaktadır. Akademik başarıyı ve sosyal 
uyum becerilerini artırmak, istendik davranışlar kazandırmak amacıyla şube öğretmenler kurulu tarafından öğrenciler 
belirlenmektedir. Öğrenciler çalışmak istedikleri öğretmenle yıl boyunca birebir çalışmaları sürdürülmektedir. Birinci 
kademede de öğrencilerimizin eğitim ihtiyacı belirlenerek, ihtiyacı doğrultusunda bireysel eğitim desteği sağlanmakta-
dır. Bu program gönüllü ve eğitimli velilerimiz tarafından sınıf öğretmeni ile koordineli olarak yapılmaktadır.

Okulumuzda dersler, bilgisayar, projeksiyon, internet destekli görselliği öne çıkaran uygulamalarla işlenmektedir. 

Tüm paydaşların katkısıyla “Gelişim Kuşağı” adlı dergi çıkarılmaktadır. 

Okulumuzda yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sonucunda ilçe, il ve Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda 
ferdi ve takım olarak birincilikler ve çeşitli ödüller kazanmıştır. 

Yıldız Kız Basketbol takımımız 2005–2006 ve 2006–2007 Eğitim-Öğretim yıllarında Türkiye Şampiyonu olmuştur. 
Yüzme Milli takımında olan öğrencimiz ferdi olarak Türkiye birincisi olmuştur.

Kafkas Ekibimiz, Amerika 2006 Uluslar arası Çocuk Festivalinde ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. 

Maltepe Üniversitesi İşbirliği ile İtalya – Catania Istituto Comprensivo “A. Vespucci” okulu ile “Görüntülü Mektuplar” 
proje çalışması yapılmıştır. 

Başarıya giden yolda öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin önemini bilen okulumuzda tüm paydaşlara yönelik seminerler 
düzenlenmektedir. Bilgi paylaşımı alanında da kütüphanemiz velilerimize hizmet vermektedir.

2002 yılından itibaren eğitimde kaliteyi yakalamak amacıyla TKY felsefesini benimseyerek gerçekleştirdiğimiz tüm bu 
çalışmalarımızla, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında MEB-TKY ödül sürecine ve KalDer “Ulusal Kalite Ödülü” sürecine 
katılan okulumuz başarılarını ödüllerle taçlandırılmıştır. 

2006 yılı MEB-TKY Kadıköy İlçe 1., İstanbul İl 2.si olan okulumuz KalDer 2007 Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü ka-
zanmıştır. Okulumuz son olarak 2007 yılı MEB-TKY  Kadıköy İlçe 1., İstanbul İl 1., Türkiye 2. olmuş ve 2008 Ulusal 
Kalite Başarı ödülünü kazanmıştır. 

Küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında kaliteye önem veren okullar bu rekabetin içinde yer 
alarak kendi konumlarını sağlamlaştırmaktadır. 

Kalite yolculuğunda belli bir aşamaya gelen okulumuz, çağdaş eğitim kalitesinde eğitim yaparak öncü olmak, başarıyı 
korumak ve kalite çıtamızı daha yukarıya taşımak amacıyla yoluna devam etmektedir. 

www.erenkoy.k12.tr
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T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
İZMİT NUH ÇİMENTO İLKÖĞRETİM OKULU

Kurulduğu günden itibaren okulumuz sürekli büyüme ve gelişme göstererek devlet okulları içerisinde çok önemli bir 
yere gelmiştir. Okulumuzda hızlı değişimlerin yaşandığı dönemlerin olmasıyla birlikte, 2001 yılından itibaren uygulan-
maya başlanan EFQM modeli ile bu değişim hızlı bir ivme kazanmıştır. Okul imkânlarının sürekli iyileşiyor olması, veli, 
öğrenci ve öğretmen kalitesinin çok yüksek olması başarının da sürekli artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte okul 
çalışanlarımız okulumuzun büyüme ve gelişmesinin devam etmesi gerektiği inancını taşımaktadırlar.Bu inancı hayata 
geçirmek için, aşağıdaki tabloda belirtilen işler yapılmıştır.

l 2001: EFQM mükemmellik model eğitimi ve TKY çalışmalarına başlanılması
l	2002: Özdeğerlendirme, misyon ve vizyon oluşturulması
l	2003: Çalışanlara ve seçilen velilere stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi 
l	2004: SWOT Analiziyle birlikte misyon ve vizyonun revize edilmesi stratejik planlamanın yapılması.   
 Özdeğerlendirme ve analizler sonucunda iyileştirmeye açık alanların tespiti
l	2005: “Yeni Ufuklar problem çözme ekibi” ile okulda bulunan fiziki mekân yetersizliğinin çözülmesi.   
 Yeni yapılan okul binasıyla ilgili çalışanlardan alınan önerilerin projeye yansıtılması. Okulun geçici bir binaya taşın 
 masının sağlanması
l	2006: Kocaeli İMEM Yılın Kaliteli Okulu Ödülü, Kocaeli İMEM Yılın Kaliteli Ekibi Ödülü ve MEB Yılın Kaliteli  
 Okulu Teşvik Ödülünün alınması
l	2007: Kocaeli İMEM Yılın Kaliteli Okulu Ödülü, Kocaeli İMEM Yılın Kaliteli Ekibi Ödülü ve MEB Yılın Kaliteli  
 Okulu Türkiye 3.lüğü  Ödülü “Kalite Beratı”nın alınması. Türkiye Kalite Derneği Üyelik Sertifikasının alınması.  
 ISO 9001:2000 çalışmalarının başlatılması. Beyaz Bayrak sertifikası ve ödülünün alınması.
l	2008: Ulusal Kalite Ödülü’ne başvuru ile “mükemmellik yolculuğu”na devam edilmesi.
Okul	Yapısı:	İzmit Nuh Çimento İlköğretim Okulu, MEB’na bağlı şehir merkezinde eğitim-öğretim veren “Aile kadar 
sıcak” bir ilköğretim okuludur.1946 yılında yapımı tamamlanıp aynı yıl eğitim ve öğretim çalışmalarına başlamıştır. 
Okulumuz 1 ile 5. sınıflar arası eğitim öğretim verirken, yapılan ek binamız sayesinde 8 yıllık zorunlu eğitime geçerek 
ilköğretim okulu haline gelmiştir.

Uyguladığımız	Eğitim	Modeli: Vizyon değerlerimizde belirtilen öğrencilerimizin tüm potansiyellerini açığa çıkarmak 
için yandaki eğitim modeli uygulanmıştır. Bu açıdan bireylerin potansiyellerinin dengeli gelişimi özellikle çocuk yaşta 
başlayan karakter eğitimi hayati öneme sahiptir. İnsanların farklı kişiliklere sahip olduğu gerçeğinden hareketle bireylere 
özgü olarak karakter eğitimi ve potansiyel gelişimi uygulanmalıdır. Yetkin insana ulaşabilmek için kişinin potansiyelle-
rini en üst seviyede kullanması, kişinin saplantı ve tutkularından kurtulması, zihinsel-duygusal ve fiziksel merkezlerini 
sağlıklı bir şekilde işlemesi gerektiğine inanıyoruz. Okulumuzu canlı bir varlık gibi algılayarak üç temel potansiyeli 
yönetim anlayışımızın içerisine yerleştirdik. Yaptığımız tüm faaliyetlerimizi bu yapı üzerine kurgulayarak aşağıdaki üç 
temel politikamızı oluşturduk.

“Kalite de mükemmellik” yolculuğunu devam ettirmek$ 5.sınıfa kadar öğrencilerimizin fiziksel ve duygusal potansiyel-
lerine daha fazla yoğunlaşmak$ 6–7–8 sınıflarda öğrencilerimizin zihinsel potansiyellerine daha fazla yoğunlaşmak
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NUH	ÇİMENTO	İLKÖĞRETİM	OKULUNUN	FİZİKİ	OLANAKLARI

Derslik Sayısı: 35, Fen Laboratuarı: 2, Bilgisayar Laboratuarı: 2, Kütüphane: 1, Spor Salonu: 1, Soyunma Odaları:2, Duş-
lar: 2, Zümre Odası: 2, Etüt Odası:1, Resim Atölyesi:1, Müzik Odası:1, Teknoloji Tasarım Atölyesi:1, Öğretmen Odası:2, 
Müdür Odası: 1, Müdür Yardımcısı Odası:2, Memur Odası:1, Okul Aile Birliği Odası:1, Veli Görüşme Odası:1, Rehber-
lik Servisi: 1, Rehberlik Odası:1, Bilgi İşlem:1, Tky Odası:1, Arşiv:1, Ders Araçları Odası: 1, Kantin:1, Yemekhane:1, 
Hizmetli Odası: 2, Güvenlik Birimi:1, Toplantı Salonu:1, Çok Amaçlı Salon:1, Bayan Tuvaleti: 3, Erkek Tuvaleti:3, 
Özürlü Tuvaleti: 2, Kız Öğrenci Tuvaleti:3, Erkek Öğrenci Tuvaleti: 3, Anasınıfı:2,1, Sığınak:1, Masa Tenisi Salonu:1.
Ayrıca tüm Sınıf Ve Birimlerde Ses Sistemi, İnternet Bağlantısı, 8 Kanallı TV Yayını Bağlantısı, Telefon Bağlantısı, 
Okulun Genelinde Kapalı Devre Güvenlik Kamerası, Bahçede Ve Yemekhanede Su Arıtma Sistemi, Tüm Öğrenciler İçin 
Öğrenci Dolapları, Güvenlik Alarm Sistemi.

Öğretim	Kadrosu	Çalışmaları: Eğitim Öğretim kadromuzun çağdaş eğitimdeki yeni yaklaşımları, güncel uygulamaları 
takip etmesi ve alanlarında öncü çalışmalar yapması öncelikli hedeflerimizdendir. Öğretim kadromuz, yıllık gelişim 
planına bağlı olarak kendi çalışma planlarını oluştururlar. Okulumuzda eylül ve haziran aylarında Hizmetiçi Eğitim 
seminerleri düzenlenir ve bu eğitimlerden tüm çalışanlarımız yararlanır. Bunun yanı sıra, Zümre öğretmenlerimiz eği-
timde birliği sağlamak amacıyla her onbeş günde bir toplanırlar ve eğitim öğretim çalışmalarını planlarlar. Zümre öğret-
menlerimiz okul dışında yapılan akademik seminer-konferanslara katılıp edindikleri bilgileri okul ortamında yaptıkları 
sunumlarla paylaşırlar.

Veli-Öğretmen	Görüşme	Saatleri: Veli – öğretmen paylaşımını bireysel ortamda gerçekleştirmek amacıyla her öğ-
retmenimiz için görüşme saatleri belirlenmektedir. Her dönem başında, öğretmen görüşme saatleri velilerimize yazılı 
olarak bildirilir ve web sayfamızda ilan edilir.

Veli	Söyleşi	Ve	Seminerleri: Okulumuzda etkili iletişim, işbirliği ve ortak dil kullanımını sağlamak,  bu sayede öğrenci-
lerimizin çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak amacıyla veli söyleşi ve seminerleri düzenlenmektedir.  Yapılacak olan 
veli katılımlı tüm etkinlikler, öğrencilerimiz aracılığıyla yazılı olarak ve web sayfamızdan velilerimize duyurulur. 

Ev	Ziyaretleri: Öğrencilerimizin başarısını artırmak, psiko-sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunabilmek, okul dışın-
daki yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla sınıf rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizin evine ev ziyare-
tinde bulunurlar.

Yemek	Hizmeti: Yemek hizmetimiz yıllık anlaşma yaptığımız ve sürekli denetime tabii olan yemek şirketi tarafından 
verilmektedir.

Kütüphane	Hizmeti: Öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırmak, araştırarak öğrenme becerisi geliştirmek amacıyla 
okulumuz kütüphanesi sürekli yenilenmekte ve gündeme uygun çalışmalarla düzenlemeler yapılmaktadır. Kütüphane-
miz gönüllü veli desteği ile öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Yaptırım	Sistemi: Öğrencilerden okul kurallarına ve belirlenen sınıf kurallarına uymaları beklenir. Kurallar hem öğren-
cilerimizin özdisiplin becerilerinin gelişimini destekler hem de güvenli bir öğrenme ortamı yaratılmasını sağlar. Öğren-
cilerimiz kural dışı davranışlarının uygun yaptırımlarla sonuçlanacağını bilir.

Ödüllendirme	Sistemi: Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gay-
ret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler ödüllendirilir. Ayrıca her sınıf kendi içinde ödüllendirme sistemi kurar 
ve uygular.

Sınıf	İçi	Davranışlar: Sınıflarda, ders saati içerisinde, öğrencilerin aktarılan dersi dinleme ve derse katılma hakkını bir 
başka öğrencinin engelleme hakkı kesinlikle yoktur. Sınıf içi davranışları ile eğitim – öğretim ortamlarını olumsuz etki-
leyen öğrenciler için “İlköğretim Kurumları Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Yönetmeliği” uygulanır.

Ortak	Kullanım	Alanları: Eğitim – Öğretim çalışmalarımız sınıf içi ile sınırlı değildir. Bu nedenle Çok Amaçlı Salon, 
Kantin, Yemekhane, Bahçe gibi toplu olarak ve ortak kullanılan alanlarda öğrencilerimizin sosyal yaşam becerilerini hak 
ve sınırlar çerçevesinde kullanabilmelerini ve ortak kullanım alanlarında uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak 
amacıyla belirli bir planlama dahilinde düzenlemeler yapılmıştır.

Okul	Gezileri: A)Ders Ve Kulüp Gezileri: Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini ilgili alanlarda görme, uygulama fırsatı 
tanıyarak konuları pekiştirme amaçlıdır. 

B) Kültür Gezileri: Öğrenciler arası işbirliği, arkadaşlık ve sorumluluk duygusunu geliştirerek farklı kültürlere ait bilinç 
ve farkındalığı geliştirmek amaçlı yapılan gezilerdir. 

www.nuhcimentoioo.k12.tr
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T.C. ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1869 yılında Halep Vilayetine bağlı olarak Belediye kurulmuş, 1908 yılında ise bağımsız bir sancak olmuştur.

1908 Yılından itibaren 29 belediye başkanı görev yapmıştır. Şu anda 30. belediye başkanı Dr.Ahmet Eşref FAKIBABA 
görev yapmaktadır.

Kurum, 5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmektedir. Belediye Belde 
sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğini ifade eder.

Belediyemiz bugün 4 Başkan Yardımcısı, 26 Müdürlük ve 1380 personeliyle, 5700 hektar alanda kurulu; 68 mahalle, 
4000’i aşkın cadde, sokak ve yaklaşık 600 bin vatandaşa hizmet vermektedir.

Belediyemiz, bir merkez bina ve buna bağlı 20’den fazla dış birimi ile; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve EFQM 
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli kriterleri çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

Belediyemiz, tüm çalışanlarının katılımıyla sunduğu hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırarak, vatandaşların memnu-
niyetini ve ilin kentsel gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

MİSYONUMUZ:	Tüm Belediye Çalışanlarının Katılımıyla, Hizmetlerde Etkinliği ve Verimliliği Arttırarak, Vatandaş-
larımızın Memnuniyetini ve İlimizin Kentsel Gelişimini Sağlamak.

VİZYONUMUZ: Tarihinden Dolayı Doğuştan Marka Şehir Olan İlimizi; Alt ve Üst Yapısı Bitmiş, Temiz, Disiplinli, 
İnsanca Yaşanabilir, Tarihi Dokusu Korunmuş, Çağdaş, Yeşiller İçerisinde Bir Şehir Yapmaktır.

TEMEL	DEĞERLERİMİZ

l Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti Esastır,
l	Belediye, Tüm İş ve İşlemlerinde Mevzuata, Kalite Hedeflerine ve Vatandaş Memnuniyetine Uygun Olarak Çalışır.
l	Belediyenin Her Türlü İş ve İşlemlerinde Şeffaflık Esastır.
l Hiçbir Ayrım Gözetilmeksizin Belde Sakinlerinin Belediye Hizmetlerinden Yararlanmaya, Belediye Karar ve 
 Faaliyetlerine Katılmaya Hakları Vardır.
l	Kentsel Gelişimde Sürdürülebilirlik Temel Yaklaşımımızdır.

KALİTE	POLİTİKAMIZ

Şanlıurfa Belediyesi olarak amacımız; belediyemizi kurumsallaştırıp, düzenli ve disiplinli çalışmalar yaparak, “Doğuş-
tan Marka Şehir Şanlıurfa”yı Türkiye’nin gündemine oturtmaktır. Bu amaçla belediyeyi bir işletme mantığı ile yönetip, 
vatandaş memnuniyetinin sürekliliğini sağlayarak, çalışanların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni ön plana çıkarmak temel politikamızdır.



51

Bu politikamızı gerçekleştirmek için: 
1. Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek,
2. Şanlıurfa’nın geleceğini şekillendirmek için, en üst düzeyde bir hizmet standardı sağlamak,
3. Değişime açık olmak ve kendimizi sürekli geliştirmek,
4. Hizmetlerimizde en güncel teknolojiyi kullanmak,
5. Birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve personelimizin gelişmesini sürekli kılmak amacıyla eğitimler düzenle-
me k,
6. Her çalışanını bir belediye başkanı gibi görüp, çalışanların fikirlerine sürekli değer vererek çalışanından maksimum 
fayda sağlamak,
7. Kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışanlara ve ailelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlik-
lerin sürekliliğini sağlamak.

TOPLUM	POLİTİKAMIZ

l	Şanlıurfa’nın geleceğini şekillendirmek için, en üst düzeyde bir hizmet standardı sağlamak,
l	Halkımızı sürekli dinleyerek; ilgi, güven, özveri ve güler yüz gösterip, halkın memnuniyetini ve beklentilerini her 
şeyin üzerinde tutmak,
l	Vatandaşa sunulan hizmeti yerinde ve zamanında kontrol ederek, problemlerine çözüm üretip, vatandaşı sürekli bil-
gilendirmek ve yönlendirmek,
l	Hemşerilerimizle Elele” temiz bir Şanlıurfa için çevre ve toplum sağlığı bilincini geliştirmek, 
l	Tarihi dokusu korunmuş, yeşiller içerisinde, çağdaş ve güzelliklerini sergileyen, yaşanabilir yeni bir Şanlıurfa oluş-
turmak.

ŞANLIURFA	BELEDİYESİNDE	MÜKEMMELLİĞE	YOLCULUK

Belediyemizde mükemmellik yolculuğu çalışmalarına 2004 yılında başlandı. Kalite Yönetim Sistemini kurmak ve uygu-
lamak üzere 05.01.2005 Tarihinde Kalite Yönetim Müdürlüğü kurulmuş ve Deta Danışmanlık Eğitim Tanıtım ve Araş-
tırma Ltd. Şti. ile profesyonel işbirliği yapılmıştır. Kalite Yönetim Sistemi için 01.07.2005 tarihi milat kabul edilmiş ve 
belediyemizde uygulanmaya başlanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi ile tüm çalışanların katılımı sağlanarak, Belediyenin 
sunduğu tüm hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

Şanlıurfa	Belediyesi	Mükemmellik	Yolculuğu

2004 Mükemmellik Yolculuğuna ilk adımın atılması
2004 Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerin 
 Belirlenmesi
2004 Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlatılması
2004 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi  
 Çalışmalarının Başlatılması
2004 Kurumsal Eğitimlerin Başlatılması
2004 Memnuniyet Araştırmalarının(Vatandaş-Çalışan- 
 Tedarikçi) Başlatılması
2005 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi  
 Eğitimleri
2005 EFQM Eğitimlerinin Başlatılması
2005 Stratejik Plan Eğitimlerinin Başlatılması
2005 Memnuniyet Araştırmalarının(Vatandaş-Çalışan- 
 Tedarikçi) Yapılması
2006 İlk Stratejik Planın Hazırlanması (2006-2011)
2006 Stratejik Plan Uygulama Eğitimleri
2006 Memnuniyet Araştırmalarının(Vatandaş-Çalışan- 
 Tedarikçi) Yapılması
2007 Stratejik Planın Revize Edilerek Tekrar  
 Hazırlanması (2008-2012)

2007 TSE’den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi  
 Belgesinin Alınması
2007 Mükemmelliğe Yolculukta Şanlıurfa Belediyesi  
 belge töreni ve kokteyli
2007 Ulusal Kalite Hareketine Katılım
2007 Tüm çalışanların ve ailelerinin katılımıyla Kalite  
 Şöleninin yapılması
2007 EFQM Eğitimlerinin Yapılması 
2007 EFQM Mükemmellik Aşamalarına Katılım 
2007 EFQM Mükemmellikte Kararlılık Ödülünün  
 Alınması
2007 KalDer'den EFQM Eğitimlerinin Alınması
2007 Ulusal Kalite Ödülü Başvuru Kitabı Hazırlama  
 Eğitimlerinin Alınması
2007 Memnuniyet Araştırmalarının(Vatandaş-Çalışan- 
 Tedarikçi) Yapılması
2008 Ulusal Kalite Ödülüne Müracaat İşlemlerinin  
 Gerçekleştirilmesi
2008 Mükemmellikte yetkinlik ödülünün alınması

www.sanliurfa.bel.tr
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T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPHANE ANADOLU 
TEKNİK LİSE TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

Çatısı altında bulunduğumuz gencecik, dipdiri, enerjik okulumuz; yaşını gizlemeyi çok iyi başarmaktadır. Oysa 140 
yaşını aşmış bir delikanlıdır yuvamız… Kuruluşumuzun 140. yıldönümünü kutladığımız bu günlerde rahatlıkla söyleye-
biliriz ki mezunlarımız Bursa’nın önemli sanayi kentlerinden biri olmasında büyük katkılar sunmuştur.

Milyon dolarlık cirolara sahip şirket kurucularının hepsi, ekonomik zorluklarla hayat mücadelesi veren ailelerin çocuk-
larıydı. Ancak asıl ortak yanları hepsinin aynı okuldan mezun olmasıydı: Tophane Endüstri Meslek Lisesi; eski adıyla, 
Bursa Erkek Sanat Enstitüsü. Coşkunöz Holding, Durmazlar Holding, Diniz Holding, Ermetal, Kuzuflex, Meka Teknik, 
Gera Makine, Mutlusan, Pınar Metal, Burkay Tekstil, Yuneka, Ünimak, Kema Makine, Türkkar Otobüs, Tuğra Mak., 
Modsan, Şahinkul, Turgut Tic., Baykal AŞ, Beltan AŞ, vs… Bunlarla birlikte Bursa sanayi içerisinde 200 fabrika sahibi, 
5 holding sahibi mezunumuz vardır. Binlerce mezunumuz üretimin içinde çalışmaktadır.

Aslında kalite çalışmalarına başlamamızın hikâyesi mezunlarımızdan kaynaklanmaktadır. Çünkü mezun etmiş olduğu-
muz öğrenciler sanayinin tam kalbinde görev yapıyorlar. Kalite süreci içerisinde olan bütün işletmelerin önceliği kaliteli 
personelden geçiyor. 

Kaliteli personeli, ara elemanı kim yetiştirecek? 

Kalite felsefesini tanıyan, ekip çalışmasını bilen ara elemanı kim yetiştirecek? Tabi ki meslek liseleri…

Tophane Endüstri Meslek Lisesi Türkiye’de kendi alanında liderlik yapan iddialı kurumlardan bir tanesidir. Biz kendi 
alanımızda bir ekolüz… Bursa’nın dışında da kendi alanında en önemli markalardan biriyiz.

Toplam kalite felsefesini bize, öncelikle mezunlarımız okulumuza gelerek, seminerler vererek öğretmiştir ve mezun 
oldukları okulun değerine değer katmışlardır.

1985 yılında Almanya’da yabancıların irdelendiği bir kasaba olan Kulmbahc’ta, yaşamı yönlendiren olayların bazen 
tesadüf ürünü olarak oluştuğuna, geliştiğine tanık olduk. Bugün meyvelerini yediğimiz dostluk ağacımız işte böyle bir 
tesadüfler dizisinin ürünü olarak dikildi gelişti. Her şey   Kulmbahc’ın güzide firması Wabag ile başladı. Wabag bugün 2 
milyon Bursalının evinde kullandığı içtiği suyun arıtıldığı tesisleri inşa etti. Kulmbahc’ta o günlerde çalışan ve yaşayan 
Türkler ile Kulmbahc’lıların uyuşması yolunda etkinlikler vardı. O zaman ki belediye başkanımız (Erdem Saker ) bu 
tür köprülerin gençler arasında atılmasını önerdi. İşte böyle Hans-Wilsdorf Schule ile Bursa Tophane Endüstri Meslek 
Lisesi tanıştılar, kaynaştılar, birbirlerine bilgiler ve tecrübeler aktarıp dost ve kardeş oldular. Bu kardeşlik 23 yıldan bu 
yana sürmektedir.

Biz ne kazandık…

Öncelikle Tophane Endüstri Meslek lisesinde kurum kültürü olarak var olan disiplinli çalışmaları daha da düzenli hale 
getirdik. Avrupa Birliği projeleriyle burada tanıştık ve bunların ilk bilgilerini onlardan aldık. 

2005 yılında, birçok projeye imza atmamızın ve AB fonlarından önemli sayılacak kaynak sağlamamızın nedeni; kardeş 
okulumuzdan ön bilgiler ve eğitimler almamız, adının EFQM mükemmellik modeli olduğunu bilmeden alt yapımızın 
kalite çalışmalarına zemin hazırlayacak seviyeye getirilmiş olduğunu gördük.
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Kalite çalışmaların bize getirdiği çok büyük faydalar var. Her an gündemdeyiz. Okulumuzu arayan soran ve yaptığımız 
çalışmalardan örnek almak isteyen kuruluşlar var. Aynı zamanda bilgimizi, deneyimimizi paylaşıyoruz. Öğretmenlerimiz 
Muhtelif Okullarda Eğitimler verirken, onların TKY felsefesiyle tanışmalarını sağlıyor ve gittikleri yerlerde problem 
çözme tekniklerinden, stratejik planların nasıl yapılacağına, iletişim, ekip çalışması gibi konularda eğitimler vererek 
destek olmaya çalışıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığımız kalite çalışmalarını başlattığı zaman, bir taraftan kendi içimizde eğitimler verirken bir taraftan 
da fabrikalardaki mezunlarımızdan destekler aldık. Ülkemizin, konusunda uzman eğitimcileri okulumuza davet edildi. 
Bizler de onlardan faydalandık. Bursa KalDer ve Eskişehir Kalder’le ilk irtibata geçen ve ciddi destek arayan Bursa 
Eğitim Gruplarına katıldık.

Bu noktada herkesin korkusu şuydu:

“Kalite diyorsunuz, müşteri diyorsunuz ama eğitime bunu nasıl uygulayacağız? 

EFQM modeli sanayiden çıkmış bir modeldir. Bunu eğitime nasıl aktaracağız?”

“Biz Bursa Eğitim Camiası’nda bu soruları ilk çözenlerdeniz. Eğitime uygulayışı ilk ortaya koyanlardanız.”

Yaptığımız ilk çalışmalardan bir tanesi öz değerlendirme. Özdeğerlendirmeyi yaptığımızda iyileştirilmesi gereken 120 
alan saptadık. En önemlisi samimi olduk, saklamadık. Bu alanları tespit ettikten sonra, öğretmenlerin, öğrencilerin, per-
sonelin katıldığı kalite ekipleri oluşturduk. Bu kurduğumuz iyileştirme ekipleri ile 120 noktadan iyileştirme yaptık.

Örneğin; Marmara Bölgesi deprem kuşağında yer alan bir bölge. Ben Gölcük depremini yaşamış birisiyim. Tüm ülke-
mizde o dönem sadece İstanbul’da tescilli 26 tane arama kurtarma elemanı olduğunu tespit ettik… Okulumuzda bununla 
ilgili iyileştirmeye açık alan çıktığı için TEMAK (Tophane Endüstri Meslek Arama Kurtarma Ekibi) adı altında bir ekip 
oluşturduk. Bu ekip o kadar önemli bir noktaya geldi ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde İyi Örnekler Konfe-
ransına davet edilerek, 81 ilin Milli Eğitim Müdürümüze uygulamalarla TEMAK’ı anlattık, uygulamalarımızı gösterdik. 
Şu anda ülkemizin her şehrine çalışmalarımızın yayıldığını görüyoruz. Başka bir örnek tasarrufla ilgili. Biz aylık olarak 
4.000 YTL’lik su tüketen bir okul iken kurduğumuz ekiplerin yaptığı çalışmalarla bu gider 900YTL’ye düştü.

Okulumuzda kurduğumuz ARGE ekibi bugün Bursa Sanayi için çok önemli olan, Makine Teknolojisi mezunları için ol-
masa olmaz olan CNC tezgâhlarının yaygın bir şekilde kullanabileceğimiz ölçülere getirdi ve biz bu tezgâhları kendimiz 
yapmaya başladık.

Tarihi Cumalıkızık köyünde okulumuza ait bir kültür evimiz bulunuyor. Bu evde köyümüze 86.000 Euro’luk hizmet 
götürdük, çeşitli kurslar, eğitimler verdik. (Örneğin; bilgisayar, İngilizce, girişimcilik, pansiyonculuk, yöresel ev ye-
mekleri, dokumacılık vs. ) Cumalıkızık logosunu çizdik ve markasını oluşturduk; marka tescili aldık ve teslim ettik. 
Yurtdışı bağlantılarını oluşturduk. Köy halkına 41 dokuma tezgâhı hediye ettik. Köyün ilköğretim okuluna 11 bilgisa-
yarlık bir laboratuar kurduk. Bu şekilde muhtelif köy okullarına da destek olmaya gayret ediyoruz. Sınıflarda yaptığımız 
iyileştirmeler, performans değerlendirmeleri, ölçme değerlendirme birimimizin oluşturulması, atölyelerdeki iyileştirme 
çalışmaları, derslerde problem çözme tekniklerinin kullanılması bunlardan sadece bir kaçıdır.

Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimde kaliteyi arttırabilmek adına okullara bilgisayarlar gönderiyor. Biz de bakanlığımız 
adına yaptığımız ihale ile bilgisayar parçaları aldık ve Türkiye‘nin muhtelif okullarına 6.000‘nin üzerinde bilgisayarı 3 
yıl garantili olarak teslim ettik. Öğrencilerimiz bir bilgisayarı 8 dakikada toplar duruma geldi. Asıl amacım da buydu ve 
bunda başarılı olduk. Bu süreç içerisinde yaptığımız çalışmalarla ilk kez BUSİAD bir devlet okulunu ‘’Yılın Enleri’’ne 
girmeye layık gördü. Bu bizim açımızdan çok önemli bir olay…

Yılın enlerinde BUSİAD’dan ödül aldık. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü biz bir sanayi okuluyuz…

2005-2006 öğretim yılında önce OSMANGAZİ ilçesinde yılın en kaliteli okulu ve ekibi olduk. Daha sonra Bursa ili en 
kaliteli okulu ve ekibi olduk. İlimizi temsilen Ankara ‘ya gittik. Bursa‘mızı temsil etmekten çok onurlandık ve tüm okul-
lar içerisinde Türkiye ‘de “Yılın En Kaliteli Okulu” Ödülünü Sayın Milli Eğitim Bakanımızın elinden aldık. Aynı yıl ni-
san ayında Bursa KalDer jüri teşvik ödülünü aldık. Son olarak MEB Mesleki ve Teknik okullar arası Proje yarışmasında 
okulumuz Makine Alanı öğrencilerinin tasarladığı “Su Tasarrufu” projemiz ile 94 proje arasından İl birinciliği, Bölgeler-
de seçilen 88 proje arasından bölge birinciliği ve sonrasında da Türkiye Birincilik ödülünü Haziran 2008’de okulumuza 
kazandırdık. Biz Tophane ailesi olarak biliyoruz ki; ödüller bir sürecin meyveleri, bu süreçler devam edecek…

http://www.tophane.4t.com/
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Ulusal Kalite Ödülü 
Değerlendiricilerimiz

Ulusal Kalite Ödülü 
Sürecinde 10 yıl

Görev Alan 
Değerlendiricilerimiz
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A. Mert Aksu 1969 yılında İstanbul’da doğdu. 

Eğitim	

İlkokulu Gölcük ve İzmit’te okudu. 1980 yılında başladığı Kocaeli Anadolu Lisesi’ndeki ortaokul öğretimini 
takiben lise öğretimini 1984-1987 yıllarında Kadıköy Anadolu Lisesinde tamamladı. 1991 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Ana Bilim Dalı Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Halen İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği 
Ana Bilim Dalında doktora öğretimine devam etmektedir. 

İş	deneyimi	

Çalışma hayatında 1992 - 1993 yılları arasında Hamamcıoğlu Müesseseleri T.T.A.Ş.’nde Satış Mühendisi; 1993 - 
1995 yılları arasında Beldesan Motorlu Vasıtalar Sanayii A.Ş.’de Endüstri Mühendisi; 1995 – 1997 yılları arasın-
da Erciyas Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. İstanbul Fabrikası) Genel 
Müdürlük bünyesinde Endüstri Mühendisi; 1998 - 1999 arasında Erciyas Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.’nde (Ana-
dolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. İstanbul Fabrikası) İnsan Kaynakları Yöneticisi; 1999 - 2000 arasında 
ATİM’de (Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.) SAP Projesi İnsan Kaynakları Ekibinde Bordro Modülü Sorumlusu; 
2001 - 2003 arasında Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nde İnsan Kaynakları Yöneticisi; 2003 yılında Koç Sistem Bilgi ve 
İletişim Hizmetleri A.Ş.’nde İnsan Kaynakları Grup Müdürü; 2004 – 2005 yılları arasında Toyota Otomotiv Sa-
nayi Türkiye A.Ş.’nde İnsan Kaynakları Planlama Müdürü; 2006 - 2008 yılları arasında Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye A.Ş.’nde İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürü olarak görev almıştır. Mart 2008 tarihinden beri Anadolu 
Sağlık Merkezi’nde İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 

Uzmanlık	alanları

1995-1998 yılları arasında Erciyas Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.’nde başladığı ödül süreci yolculuğunda 1998 
yılında Ulusal Kalite Başarı Ödülü’ne ulaşan ekipte yer aldı. 2002 yılında Anadolu Endüstri Holding İnsan Kay-
nakları ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetler sonucunda İK birimi olarak 
dünyada ve Türkiye’de ilk ISO 9001:2000 kalite belgesini alarak sonuçlanan çalışmanın içerisinde yeraldı. 1999 
yılından itibaren Ulusal Kalite Ödülü sürecinde değerlendirici ve başdeğerlendirici olarak 12’den fazla süreçte 
yeraldı. Evli ve 1 erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

A. MERT AKSU
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AHMET MURAT FİŞ

Ahmet Murat Fiş 1970 yılında Ankara’da doğdu.

Eğitim	

Murat Fiş lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden, yine işletme alanındaki yüksek lisans 
derecesini ise Amerika Birleşik Devletlerindeki Oklahoma Eyalet Üniversitesinden almaya hak kazanmıştır.  

İş	deneyimi	

Öğreniminin bu ilk bölümünün ardından sanayide farklı görev ve sorumluluklarda, Genel Sekreterlik, Genel 
Müdürlük, İnsan Kaynakları ve Kalite, Bilgi Sistemleri ve Teknolojisi bölümlerinde çalışmıştır.  İki yıllık bir Yö-
netici Geliştirme Programına da devam ettiği bu yedi yıllık sanayi deneyiminin ardından tekrar öğrenim hayatına 
dönen Fiş, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinde doktora programına başlamıştır.  Halihazırda 
araştırma görevlisi unvanıyla doktora programa devam eden Fiş, Örgüt Kültürü ve Kurumsal Girişimcilik üzerine 
odaklanmış tez çalışmasının son aşamalarındadır.  Eğitmenlik deneyiminin yanı sıra bazı ulusal ve uluslararası 
akademik kongrelerde değişik çalışmalarını sunmuş olan Fiş’in yayımlanmış ve yayımlanmakta olan kitap bölü-
mü ve makaleleri vardır.

Uzmanlık	alanları	

Araştırma eğilimleri girişimcilik, kurumsal girişimcilik, örgüt kültürü ve toplam kalite yönetimine odaklanmış 
olan Fiş’in kaliteye olan ilgisi yüksek lisans öğrenimi sırasında başlamış olup sanayideki tecrübesi sırasında 
çalıştığı firmalarda devam etmiştir.  1999 yılından bu yana kesintisiz olarak Ulusal Kalite ödülü çerçevesinde 
değerlendiricilik ve baş değerlendiricilik yapmış olan Fiş evli ve iki çocuk babasıdır.
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Canan Tezsezen 1965 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu.

İş	deneyimi

2004 Yılında bu yana çalışmakta olduğu KalDer de Kurumsal Hizmetler’den sorumlu Genel Sekreter yardımcı 
olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Hizmetler KalDer in faaliyet alanları içerisinde yer alan; Eğitim, UKH, Dış 
Değerlendirme, Kıyaslama süreçlerini kapsamaktadır.

Üniversite ögrenimi sonrasında Eczacıbaşı Vitra fabrikasında ARGE sorumlusu olarak iş hayatına başlamıştır. 
1994 yılından itibaren sırasıyla ÇBS Boya sanayi, SİKA-DETEKS,  DEGUSSA  firmalarında Kalite Güvence Uz-
manı olarak başladığı görevinde; Kalite Güvence Müdürü, Çevre,Sağlık,Güvenlik,Kalite Müdürü, Toplam Kalite 
Koordinatörü  olarak yöneticilik yapmıştır. 

Uzmanlık	alanları

Çalıştığı kuruluşlarda; yönetim sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, kurumsal gelişimde alt yapının sağlanması 
için birçok alandaki uygulamalarda proje yöneticisi olarak yer almıştır. Kurulmasında ve uygulamaya alınmasın-
da yer aldığı Projeler arasında; CE Markalama, Hedeflerle Yönetim sistemi, Eğitim etkinliğinin değerlendirme 
sistemini, BSC, Performans değerlendirme sistemi, bu uygulamaların entegrasyonları, Süreç Yönetim sistemi, 
Atık Yönetim projesi,Risk değerlendirme sistemi,Müşteri Memnuniyet/Çalışan Memnuniyet ölçümleme çalış-
maları vb. çalışmalar yer almaktadır.  Kuruluş genelinde; ISO9000 Standartları, İç denetçi eğitimleri, Toplam 
Kalite Yönetimi, Problem Çözme Teknikleri, Kalite Çemberleri, görev aldığı projelerin uygulama aşamalarında 
Kurumiçerisinde bilgilendirme, bilinçlendirme eğitimleri vermiştir.

1997 yılından bu yana Ödül sürecinde değerlendirici, başdeğerlendirici olarak görev alan Canan Tezsezen evli ve 
iki çocuk annesidir.

CANAN TEZSEZEN
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PROF. DR. HOŞCAN ENSARİ

Prof. Dr. Hoşcan Ensari 1946 yılında Sofya’da doğdu.

Eğitim

Hoşcan Ensari 1972 yılında İstanbul Üniversitesi K.Filoloji bölümünü bitirmiştir.1982 yılında Ankara Üniver-
sitesi Eğitim Programları ve Öğretimi’nde Lisans tamamlayarak 1986 yılında aynı üniversiteden Yüksek Lisans 
derecesini almıştır.

İş	deneyimi

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinde doktorasını bitiren Hoşcan Ensari 
1993 yılında doçent 2000 yılında profesör olmuştur.  Akademik hayatına araştırma görevlisi olarak 1985 yılında 
Bursa Uludağ Üniversitesinde başlayan Ensari 1986 yılında Marmara Üniversitesi’ne geçmiştir.  Halen aynı üni-
versitede öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocukludur. İngilizce bilmektedir.

Otuza yakın yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Ensari’nin ulusal dergilerde, ulusal ve uluslar arası sempoz-
yumlarda elliye yakın çalışması yayımlanmıştır. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslar arası projelerde proje yürütücüsü 
olarak görev almıştır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde Endüstri Psikolojisi, Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Liderlik vb. eğitimler vermekte ve çeşitli projeler yürütmektedir.

Uzmanlık	alanları

Kalite ve Yönetim konularında yayınlanmış kitap ve ortak yayınlarının arasında 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Ka-
lite Yönetimi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, 21. Yüzyıl Okulları İçin Kıyaslayarak Öğrenme (Benc-
hmarking), 21. Yüzyıl Okulları İçin Etkili Bir Stratejik Yönetim Aracı: Balanced Scorecard, İlköğretim Okullarında 
Yönetim ve Kalite, İlköğretimde Kalite Araçları ve Sınıf içi Uygulamalar gibi kitaplar bulunmaktadır.

FA Koç Akademi bünyesinde The Coaching Institute - Comprehensive Coaching U kapsamlı koçluk eğitimini de 
tamamlayan Prof. Dr. Hoşcan  Ensari, on seneden beri  Ulusal Kalite Ödül değerlendirici, dış değerlendirici ve 
koç olarak da görev yapmaktadır.
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Ulusal Kalite Ödülü 
Değerlendiricilerimiz
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Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU

10 Yıl ve Daha Fazla Görev Alan Değerlendiricilerimiz
ADI SOYADI KURULUŞU
BERÇİN GÜN KAVRAKOĞLU DANIŞMANLIK
BETÜL UZEL B.S. YÖNETİM DESTEK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
A. FATİN YÜCEL KALDEM
MÜJGAN KERMAN KERMAN DANIŞMANLIK
SALİH ARIMAN SABANCI ÜNİVERSİTESİ
ZÜLAL KIZILTAŞ KalDer
FİGEN KOCABALKANLI OMEGA MÜHENDİSLİK
AYKUT ALP YILMAZ SABANCI HOLDİNG
HASAN EROL KÜTAHYA PORSELEN
AHMET MURAT FİŞ SABANCI ÜNİVERSİTESİ
A. MERT AKSU ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
PROF.DR.HOŞCAN ENSARİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
CANAN TEZSEZEN  KalDer

5-9 Yıl ve Görev Alan Değerlendiricilerimiz
ADI SOYADI KURULUŞU 
AHMET ALTEKİN TOFAŞ      
AHMET GÖKÇÜMEN DSİ     
AHMET SEVÜK ECZACIBAŞI ASKAYNAK   
AHMET TUNÇAY   
ALİ ODABAŞ ELATEK KAUÇUK    
ALP KOCAMAN ASSAN ALÜMİNYUM   
ALPÖGE ÇAMLIBEL OPSAN     
ARZU AKÇAL ARAS BORUSAN LOJİSTİK    
ATİLLA GEBİTEKİN      
ATİLLA YILMAZ COŞKUNÖZ HOLDİNG   
AYBARS GEDİZ KalDer ANKARA ŞUBESİ 
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Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU

5-9 Yıl ve Görev Alan Değerlendiricilerimiz

ADI SOYADI KURULUŞU

AYDAN BİLGEL MARS LOJİSTİK 

AYDIN KOSOVA KalDer 

AYLA KANAAT TÜBİTAK-MAM    

AYLİN KAR       

AYŞE KIZILIŞIK YAPI KREDİ BANKASI   

AYŞE SEVER METİŞ     

AZİZ KURŞUNLU      

AZMİ KİŞNİŞCİ GELİŞİM YÖNETİM DANIŞMANLIK  

BAHADIR AKIN ARÇELİK 

BEHÇET GÜVEN ÖZEN MENSUCAT    

BERKER TELEK ORSA DANIŞMANLIK

BÜLENT ÜNAL        

CELAL SEÇKİN SEÇKİN DANIŞMANLIK 

DR. FATİH TOĞAY DP KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

DR. LEBRİZ HALE AKTÜN ÖZEL 29 MAYIS HASTANESİ 

DR. ÖZKAN DALBAY TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME A.Ş.

DR. UĞUR ZEL ACADEMIAVIA DANIŞMANLIK

EMEL BİLLUR BARIŞ ELEKTRİK      

ERHAN ARPAÇ ECZACIBAŞI VİTRA      

FAHRİ ÖZOK KalDer     

FURUZAN GÜYER     

GAMZE KALKANLI OMSAN LOJİSTİK

HABİBE AKŞİT ELGİNKAN HOLDİNG   

HALUK AKTAŞ TEMSA OTOMOTİV  

HALUK GÜMÜŞDERELİOĞLU TÜRK TRAKTÖR     

HARUN KOCAMAN KOCAMANLAR OTOMOTİV   

HASAN BAŞALAN SİNCAP&OSMANLI ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

HAYRİYE KULA NESTLE     
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Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU

5-9 Yıl ve Görev Alan Değerlendiricilerimiz

ADI SOYADI KURULUŞU

HÜSNİYE FIRAT ŞİMŞEK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 

İSMET ÇAKIR      

KADİR AKBAŞ AKSA AKRİLİK KİMYA   

KAZIM SAVER HUGO BOSS     

KEMAL OK İSDEMİR 

LEVENT CANDEMİR İPRAGAZ     

MEHMET AKDEMİR      

MEHMET ASAF SATILMIŞ      

MEHMET AYDIN KİBAR HOLDİNG    

MELDA GARİPAĞAOĞLU ŞAHİN ERDEMİR       

MURAT AKÇEAL       

MUSTAFA HESAPÇIOĞLU      

MUSTAFA KÜÇÜKGÖK       

MÜYESSER ÇEVİK VALİ SAMİ SÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU

NECATİ HAKOĞLU POLİSAN     

NECDET UTKANLAR ASİL ÇELİK     

NURDAN ÖNEY     

ORHAN VELİ KAYA TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ 

OYA ŞEN MAKRO ÇEVRE KORUMA END.  

PINAR ILGAZ ARGE DANIŞMANLIK

PROF. DR. NURAN KÖMÜRCÜ M.Ü. HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU   

RANA SİBEL SAYGILI PINAR SU     

REGAİP BARAN         

RUHAN KÜPELİ KÜPELİ MÜHENDİSLİK   

SABRİ BÜLBÜL KalDer    

SAMİ EROL TEKNİK MALZEME 

SAMİH YEDİEVLİ KalDer      

SELAMİ GÜVEN ANTAL  ASSAN ALÜMİNYUM
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Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU

5-9 Yıl ve Görev Alan Değerlendiricilerimiz
ADI SOYADI KURULUŞU     
SEMİH ERSUN AKSA AKRİLİK KİMYA
SEYFİ DEĞİRMENCİ DÖKTAŞ 
SİNAN POLATER POLATER DANIŞMANLIK 
SİNAN YASUN BALTAŞ&BALTAŞ    
SONGÜL ÖNCEL OPET      
SÜLEYMAN KUYUCU GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ŞEBNEM ERGÜL İMKB     
ŞEYMA SARAÇ SARAÇ DANIŞMANLIK     
ŞÜKRÜ AKTAŞ TÜPRAŞ     
TÜLİN SENCER        
ÜMİT SAVCIGİL PINAR SÜT     
VEYSİ ÖKMEN BEKSA     
YASEMİN ÖZÇER KORDSA      
YAVUZ ERDİVANLI     
YRD. DOÇ.DR. SEVİNÇ PEKER YILDIZ TEKNİK ÜNV.    
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2008 Yılı Ulusal Kalite 
Ödülü Sürecinde Görev Alan 

Değerlendiricilerimiz
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ADI SOYADI KURULUŞU

A. MERT AKSU ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
A.BERKER TELEK ORSA DANIŞMANLIK
AHMET MURAT FİŞ SABANCI ÜNİVERSİTESİ
ALAATTİN AYDIN MARMARA SAĞLIK VE EĞİTİM
ALİ ASLAN   MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALPÖGE ÇAMLIBEL OPSAN ORJİNAL SAÇ PARÇA A.Ş.
ARİF PAKKAN  ECA - EMAR A.Ş.
ASLI KANBİR AYTEN ÇAĞIRAN ANAOKULU
AYBARS GEDİZ KalDer ANKARA ŞUBE
AYDAN BİLGEL MARS LOJİSTİK
AYKUT ALP YILMAZ KORDSA GLOBAL A.Ş.
AYLA KANAAT TÜBİTAK - MAM
AYSUN UYANIK KalDer ANKARA ŞUBE
AYŞEGÜL N. BAYRAKTAR BORUSAN LOJİSTİK A.Ş.
AYŞEGÜL NUHOĞLU ALKIM YÖNETİM DANIŞMANLIK
BERÇİN GÜN KAVRAKOĞLU DANIŞMANLIK
BERRİN ATALAN ESBAŞ A.Ş.
BETÜL UZEL B.S YÖNETİM DESTEK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
BİLGECAN BOZKURT BRİSA A.Ş.
BUYCE YARDIMCI TÜRK EKONOMİ BANKASI
BÜKE DÖNMEZ ECZACIBAŞI - BAXTER
CANAN ATAÇ BURSA ECZA KOOP
CANAN TEZSEZEN KalDer
CELAL AYDINLI DELPHI AUTOMOTİVE SYSTEMS
CEM UYGUR SONOMED AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
DENİZ EVRİM TALAY BORUSAN LOJİSTİK A.Ş.
DOÇ. DR. H. NEJAT BASIM BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
DR. FATİH TOĞAY DP KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU
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ADI SOYADI KURULUŞU

DR. LEBRİZ HALE AKTÜN ÖZEL 29 MAYIS HASTANESİ
DR. ÖZKAN DALBAY TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME A.Ş.
DR. UĞUR ZEL ACADEMIAVIA DANIŞMANLIK
DR. YÜKSEL YEŞİLBAĞ İSTANBUL KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI
DR.İSMAİL YILDIZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 
EBRU HIZGİDER PINAR ET A.Ş.
ELİF BİLGİSU KOCAELİ SANAYİ ODASI
ENGİN ÇOŞKUN KARA HARP OKULU SAV. BİLİMLERİ ENST.
EREN GÜNDÜZ MAN TÜRKİYE A.Ş.
ERTÜRK KURTÇA ZORLUTEKS TEKSTİL A.Ş.
EYÜP EVREN SOYAK YAPI İNŞAAT A.Ş.
FAİK ÖNALDI REXAM PAKETLEME A.Ş.
FATMA BABAOĞLU ALKIM YÖNETİM DANIŞMANLIK
FERHAT ÖZBAŞOĞLU ASPEN YAPI SİSTEMLERİ A.Ş.
FETHİ KARAKUŞ SANKO MAKİNA A.Ş.
FİGEN KOCABALKANLI OMEGA MÜHENDİSLİK ve METAL
FULYA BIÇAK ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
FUNDA DEMİREL İSDEMİR A.Ş.
FURUZAN GÜYER 
GAMZE KALKANLI OMSAN LOJİSTİK A.Ş.
GÖNENÇ ŞENER TNT EXPRESS
GÖZDE İÇHEDEF ENERJİSA ÜRETİM A.Ş.
HABİBE AKŞİT ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş.
HACER YETİŞ TCDD GENEL MD.LÜĞÜ
HAKAN AYDIN BORUSAN LOJİSTİK A.Ş.
HAKAN YAŞDAL YAPI VE KREDİ BANKASI
HASAN EROL KÜTAHYA PORSELEN A.Ş.
HÜSEYİN ÇELİK ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU
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ADI SOYADI KURULUŞU

HÜSNİYE FIRAT ŞİMŞEK ÇANAKKALE 18 MART ÜNV.
İBRAHİM GÜMÜŞ 
KADER VATANSEVER AV. MAİL BÜYÜKERMAN ANAOKULU
KADİR ERKAN TNT  EXPRESS
KEMAL OK İSDEMİR A.Ş.
LEVENT CANDEMİR İPRAGAZ A.Ş.
LEVENT EREZ DGS BASKI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
LEVENT VURGUN DZ.K.K.LIĞI 
MEHMET ASRİ BİLİM İLAÇ A.Ş.
MEHMET AYDIN ÖZEL KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ
MEHMET FAHİR ALTAN KalDer ANKARA ŞUBE
METİN ÇIRAL BURSA ECZA KOOP
MİNE ACAR ENGİN AYGAZ A.Ş.
MURAT BİLİZ BURSA ECZA KOOP
MURAT ÇELİK KOCAMANLAR OTOMOTİV A.Ş.
MUSTAFA ŞAŞMAZLAR İSDEMİR  A.Ş.
MUTLU  KUTLU VİKO ELEKTRİK MALZEMELERİ A.Ş.
MÜJGAN KERMAN KERMAN DANIŞMANLIK
MÜYESSER ÇEVİK VALİ SAMİ SÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
NAFİDE KARAKUŞ SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 
NAZMİ KARYAĞDI   GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
NEVİN SAVRAN BUREAU VERITAS
NİHAL AKKAYA AUTOLİV CANKOR A.Ş.
NİHAN SERT ORTA ANADOLU TEKSTİL A.Ş
NİLGÜN ERNAM TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ
NURDAN ÖNEY 
NURSEL OKTAY M.E.B. ERENKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
NÜZHET TOLGA ÖZEL İSTANBUL ÇEVRE OKULLARI

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU
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ADI SOYADI KURULUŞU

ORHAN ÜNAL VİKO ELEKTRİK MALZEMELERİ A.Ş.
OZAN MUSLU TÜRK HENKEL
ÖMÜR ÖZCAN SÜTAŞ A.Ş.
ÖMÜR YAPICI KalDer
P.BETÜL ERNAS ÖZEL EGE LİSESİ
PROF.DR.HOŞCAN ENSARİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
PROF.DR.NURAN KÖMÜRCÜ MARMARA ÜNV. HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU
R. KORAY ALP ZORLUTEKS TEKSTİL A.Ş.
RANA SİBEL SAYGILI PINAR SU A.Ş.
RUHAN KÜPELİ KÜPELİ MÜHENDİSLİK 
SAADET SÜSLÜ 
SABRİ BÜLBÜL KalDer
SAFFET ÇELEN ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
SANEM SÜMER KalDer
SAYE NİHAN ÇABUK ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ
SEDA KAYRAK ECZACIBAŞI - BAXTER A.Ş.
SELAMİ GÜVEN ANTAL ASSAN ALÜMİNYUM
SENEM ERDEM MAN TÜRKİYE A.Ş.
SERKAN AKGÜNEŞ REXAM PAKETLEME A.Ş.
SERKAN ÖZKAYA 
SONGÜL ÖNCEL OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
SÜHEYLA DENİZAŞAN HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN. A.Ş.
ŞEBNEM ERGÜL İMKB
ŞEYHMUS YÜKSEKKAYA KÜKRE GIDA SAN.
ŞULE YALÇIN SABANCI ÜNİVERSİTESİ
T. MURAT TAMER DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TANER ÇAVDAR 
TAYFUR UTKU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU
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ADI SOYADI KURULUŞU

TOLGA EKERÖZ MAN TÜRKİYE A.Ş.
TÜLAY UZUNKOL KOCAELİ SANAYİ ODASI
ULAŞ DİVARCI UNİTİM HOLDİNG
ULAŞ MENKÜ ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
ULVİYE ÇALIŞKAN POLAT TEMSA A.Ş.
ÜMİT K. EROĞLU 
ÜMİT SAVCIGİL PINAR SÜT A.Ş.
VEYSİ ÖKMEN BEKSA A.Ş.
YAKUP ERDOĞAN 
YASEMİN BAŞAR YEŞİM TEKSTİL
YASEMİN ÖZÇER KORDSA GLOBAL A.Ş.
YASEMİN UZUNER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
YEŞİM YALÇIN SOYAK YAPI İNŞAAT A.Ş.
YRD.DOÇ.DR.SEVİNÇ PEKER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ZEYNEP ASLI AKDAĞ ARSLAN TNT EXPRESS
ZEYNEP KAREL ATARD SAVUNMA VE HAVACILIK A.Ş.

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU
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Prof. Dr. Mehmet DURMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BAŞKAN

Fahri ÖZOK KalDer
Ebru DİCLE TÜSİAD
Harun KOCAMAN KOCAMANLAR OTOMOTİV
Salih ARIMAN SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Aydın KUZALTI BOSCH SAN. A.Ş.
Asuman ÖZER ECZACIBAŞI-LİNCOLN ELECTRIC / ASKAYNAK
Necdet UTKANLAR ASİL ÇELİK A.Ş.
İsmet ESENGİN 

Fahri ÖZOK

Asuman ÖZER

Ebru DİCLE

Aydın KUZALTI

Harun KOCAMAN

Necdet UTKANLAR

Salih ARIMAN

Prof. Dr. Mehmet DURMAN

İsmet ESENGİN

KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
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2009 YILI ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ TAKVİMİ

İşletmeler Kategorisinde: (BÖİ, KOBİ, Operasyonel Birim)
Kuruluşların başvurusunun son günü: 19 Ocak 2009
Başvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması: 16 Haziran 2009
Saha Ziyaretleri:12-16 Ekim 2009 
 
(STK) Sivil Toplum Kuruluşları Kategorisinde:
Kuruluşların başvurusunun son günü: 19 Ocak 2009
Başvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması:16 Haziran 2009
Saha Ziyaretleri: 12-16 Ekim 2009

Kamu Kategorisinde:
Kuruluşların başvurusunun son günü: 19 Ocak 2009
Başvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması:16 Mart 2009
Saha Ziyaretleri: 04-08 Mayıs 2009

Mükemmellikte Süreklilik Ödülü:
Kuruluşların başvurusunun son günü: 19 Ocak 2009
Başvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması: 16 Haziran 2009
Saha Ziyaretleri: 12-16 Ekim 2009 

2009 yılı Ulusal Kalite Ödülü Bilgilendirme Toplantısı: 23 Aralık 2008





KÖYK
Kalite Ödülü Yürütme Kurulu

Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Caddesi No: 3 Küçükyalı 34854 İSTANBUL
Tel: 0 216 518 42 84 Faks: 0 216 518 42 86

http://www.koyk.kalder.org


