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Kalite Ödülleri, kurum, kuruluş ve işletmelerin yönetsel yeterlilikleri ile ürün ve hizmetlerini 
sunmada ulaştıkları kalite ve mükemmellik düzeyini ölçen, kalite kültürünün bir yaşam biçimi 
olarak yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayan, mükemmelliği özendiren ve ödüllendiren sü-
reçlerdir. Ülkemizde Ulusal Kalite Ödülü (UKÖ) Süreci 1993 yılından bu yana 18 yıldır sürdü-
rülmektedir. 1993 yılında Büyük Ölçekli Kuruluşlar dalında verilmeye başlanan Ulusal Kalite 
Ödüllerine, 1998 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, 2001 yılında Kamu Kuru-
luşları ve 2002 yılında Avrupa’da ilk uygulama örneği olarak Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
kategorileri dahil edilmiştir. Ulusal düzeyde yaşam kalitemizin yükselmesinde önemli katkısı 
olan eğitim, sağlık ve yerel yönetim  alanlarında  mükemmellik uygulamalarının ve yayılımın 
daha fazla arttırılması amacıyla 2004 yılından başlayarak, UKÖ Kamu Sektörü Kategorisi, Sağ-
lık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Kamu Yönetimi ve Hizmetleri alt kategorileri olmak üzere 
üçe ayrılmıştır. Son olarak 2007 yılında Türkiye veya Avrupa’da Büyük ödül almış kuruluşların 
başvurabileceği, mükemmellikte sürekliliği öne çıkaran “Mükemmellikte Süreklilik Ödülü” ka-
tegorisi başlatılmıştır.

Ülkemizde kalite kültürünün artmasında ve toplam kalite yönetim felsefesinin yaygınlaştırılma-
sında ulusal kalite ödülleri önemli rol oynamıştır. Ulusal Kalite Ödülü sürecine 18 yıl içerisin-
de 225 kuruluş başvurmuş ve bu yıla kadar 36 Başarı, 24 Büyük, 3 Mükemmellikte Süreklilik 
toplam 63 ödül verilmiştir. Bu kurum ve kuruluşların değerlendirme süreçlerinde toplam 1987 
değerlendirici gönüllü olarak yer almıştır.

Diğer taraftan, Türkiye’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 1996 yılından beri Avrupa’nın 
kurumsal mükemmellik konusunda en saygın ödülü olan “Avrupa Kalite Ödülü”ne yoğun baş-
vuruda bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlardan, bugüne kadar 7’si Büyük Ödül ve 11’u Ba-
şarı Ödülü olmak üzere toplam 18 kurum ve kuruşumuz “Avrupa Kalite Ödülü” kazanmıştır. 
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Yönetim kalitesini mükemmellik düzeyinde kanıtlamış ve Avrupa’daki kuruluşlara örnek olan 
kurum ve kuruluşlarımızın başarısı hepimiz için gurur kaynağıdır. Bu kurum ve kuruluşlarımız 
gibi, uluslararası platformlarda yarışabilen, ürün ve hizmet kalitesini dünya standartlarında kabul 
ettiren ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların her alanda başarılarının ve sayılarının 
artması hepimizin ortak dileğidir.

Kurum ve kuruluşlarımız bu önemli başarılara, Ulusal Kalite Hareketi hedefleri doğrultusunda 
kendilerini sürekli iyileştirerek ve geliştirerek mükemmellik yolculuğunun temel adımları olan 
“Mükemmellikte Kararlılık” ve “Mükemmellikte Yetkinlik” aşamalarını başarı ile geçmeleri so-
nucunda ulaşmaktadır.

Mükemmellik yolculuğuna çıkarak sürekli iyileştirmeyi bir yaşam tarzı olarak benimseyen, Ulu-
sal Kalite Hareketine, Mükemmellik Aşamalarına ve Ödül Sürecine katılarak ülkemizde kalite 
kültürünün yerleşmesine ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuru-
luşlara, değerlendirme süreçlerinde görev alan  ve uzmanlıklarını gönüllü olarak sunan değerlen-
dirici arkadaşlarımıza ve kuruluşlarına, geçen 18 yılda kalite ödül sürecine hassasiyetle sahip çı-
kan Kalite Ödülü Yürütme Kurulu ve Ödül Jürisi üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Durman

Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı
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Ulusal Kalite Ödülü

Bu yıl Ulusal Kalite Ödülü’nün onsekizincisini gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar yaşanan 
süreç sonucunda, ödül modeli ve oluşturduğu Mükemmellik yaklaşımının ülkemizde hızlı bir 
şekilde yaygınlaştığını görmekteyiz. Dünya çapında başarılara ulaşmış kuruluşlarımızdan beşi-
nin 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 firma-
ları geride bırakarak kazanan dört kuruluş arasına girmesi ve Brisa’nın Büyük Ödülü kazanma-
sı; 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 olması, Bosch RBTR-Bursa’nın  2002 yılında Operasyonel Birimler kategorisinde Başarı 
Ödülü ve 2003 yılında Büyük Ödülü alması, 2003 yılında Kocaeli Sanayi Odası’nın Kamu ka-
tegorisinde 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 
kategorisinde Büyük Ödülü alması ve son olarak 2008 yılında Bursagaz’ın Küçük ve Orta Bü-
yüklükteki İşletmeler (KOBİ) kategorisinde Büyük Ödülü alması, Bosch Sanayi ve Tic. A.Ş.-
Bursa Dizel Fabrikası’nın Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde ikinci kez Büyük Ödülü alma-
sı ve Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Kamu kategorisinde ikinci kez Başarı 
Ödülü alması, çabalarımızın sonuçlarını gördüğümüzün ve ulaştığımız noktanın en önemli gös-
tergesidir. 

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 
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çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül yapılarının incelenmesi sonucu Avrupa ile bütünleş-
memize katkıda bulunabileceği, esnek yapısının uygulamada kolaylık yaratacağı gözönüne 
alınarak Avrupa Kalite Ödülü’nü esas alan EFQM Mükemmellik Modeli KalDer tarafından 
benimsenmiştir.

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 Mayıs 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. 
Örnek 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)
l T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR DOĞUM VE ÇOCUK
 HASTALIKLARI HASTANESİ (2009)

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)
l AKSA AKRİLİK KİMYA A.Ş.  (2008)
l SIEMENS A.Ş. SAĞLIK SEKTÖRÜ (Operasyonel  Birim Kategorisi) (2008)
l T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA 
 AYTEN ÇAĞIRAN ANAOKULU (KAMU SEKTÖRÜ) (2009)
l ÖZEL KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ (KAMU SEKTÖRÜ) (2009)
l BORUSAN LOJİSTİK A.Ş. (2009) 
l T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (KAMU SEKTÖRÜ) (2010)
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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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Ulusal Kalite Başarı Ödülü Kazanan Kurum ve Kuruluşlar

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)
l BORUSAN LOJİSTİK A.Ş. (2008)
l İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ A.Ş. (2008)
l T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TOPHANE ANADOLU TENKİK
 LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ (Kamu Sektörü) (2009)
l İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ A.Ş. (2009)
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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 DİZEL ENJEKTÖR FABRİKASI (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 DİZEL ENJEKTÖR FABRİKASI (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)
l T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR DOĞUM VE ÇOCUK 
    HASTALIKLARI HASTANESİ    (2010)

Ulusal Kalite Ödülü
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Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluşlar

EFQM MÜKEMMELLİK AŞAMALARI

l Nilüfer Belediyesi 	 (2003) 
l Helvacızade  (2003)
l Otokoç Otomotiv 		 (2003)
l Bilim İlaç 	 (2004)
l İDO A.Ş. 	 (2006)
l T. C. Sakarya Üniversitesi 	 (2006)
l Tüpraş 	 (2006)
l Yunuskent Anaokulu 	 (2006)
l Avukat Mahir Büyükerkan Anaokulu 	 (2006)
l Barem Research 	 (2006)
l Borusan Lojistik 	 (2006)
l Bursa Ecza Koop. 	 (2007)
l Hürriyet EML 	 (2007)
l Antalya Koleji 	 (2007)
l Kültür Lisesi 	 (2007)
l ACCOR Servisleri İnternational A. Ş . 	 (2007)
l Kadıköy Şifa Hastanesi - Kadıköy 	 (2007)
l Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A. Ş. 	 (2008)
l Bağatur Avukatlık Bürosu 	 (2008)
l Feniş Teknik Ürünler A. Ş.  	 (2008)
l Şanlıurfa Belediyesi 	 (2008)
l Aktaş Hava Süspansiyon Sistemleri 	 (2008)
l Çelebi Hava Servisi 	 (2008)
l Elvin Tekstil 	 (2008)
l Farba A. Ş. 	 (2008)
l Petkim Petrokimya Holding A. Ş. 	 (2008)
l Sakarya Üniversitesi 	 (2008)
l Bursa Anadolu Lisesi 	 (2008)
l İnoksan Mutfak Sanayi ve Ticaret A. Ş. 	 (2008)    
l Aras Cargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. 	 (2009)
l T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi 	 (2009)
l Gebze Organize Sanayi Bölgesi 	 (2009)
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l Re/Max Türkiye-Tek Grubu 
 Gayrimenkul Pazarlama İç ve Dış Tic. Paz. A.Ş. 	 (2009)
l T.C. M.E.B. Erenköy Zihnipaşa Pratik Kız Sanat Okulu
l İgdaş (İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. )  	 (2009)
l Coca-Cola İçecek A.Ş. Bursa Fabrikası 	 (2009)
l Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. 	 (2009)
l T.C.  M.E.B. Bursa Hürriyet Anadolu Teknik, 
 Anadolu Meslek, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 	 (2009)
l T.C. M.E.B. Mehmet Kemal Coşkunöz Anadolu Teknik Lisesi 	 (2009)
l T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu 	 (2009)
l T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi  	 (2009)
l T.C. S.B. Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi 	 (2009) 
l Bursa Ecza Koop. 	 (2009)
l T.C. M.E.B. Bursa Tophane Anadolu Teknik Lise ve
 Endüstri Meslek Lisesi 	 (2009)
l Accor Services  	 (2009)
l Barem Research 	 (2009)
l Fillo Kargo A.Ş. 	 (2010)
l KYK Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 	 (2010)
l Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. 	 (2010)
l T.C. M.E.B. Şeyhli İlköğretim Okulu 	 (2010)
l T.C. M.E.B. Üsküdar IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	 (2010)
l Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Tic. A.Ş. 	 (2010)
l T.C. Mamak Belediye Başkanlığı 	 (2010)
l Marport Liman İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 	 (2010)
l Makbule Atadan Anaokulu 	 (2010)
l Aras Cargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. 	 (2010)
l Cüno Tekstil Konf. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. 	 (2010)
l T.C. Tarsus Belediyesi 	 (2010)
l Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 	 (2010)
l Xerox Büro Araçları Ticaret ve Servİs A.Ş. 	 (2010)
l T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi 	 (2010)
l T.C. M.E.B. Özel Kültür Fen Lisesi 	 (2010)

Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluşlar

EFQM MÜKEMMELLİK AŞAMALARI
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l T.C. M.E.B. Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	 (2010)
l Beşsan Makarna Gıda San. A.Ş. 	 (2010) 
l Aktaş Hava Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  	 (2010)        
l Coca Cola Türkiye Genel Müdürlük,  
 Marmara Satış Bölge Müdürlüğü ve Çorlu Fabrikası 	 (2010)
l Opet Petrolcülük A.Ş. 	 (2010)
l Farba A.Ş. 	 (2010)
l İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 	 (2010)

Yetkinlik Belgesi Alan Kuruluşlar

EFQM MÜKEMMELLİK AŞAMALARI
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l Acıbadem Sağlık Grubu (2003)
l Atlasjet Havacılık (2003)
l Garanti Call Center (2003)
l İpragaz Teknik Departman (2004)
l İskenderun Demir Çelik A. Ş. (2005)
l Çelik Halat Ve San. A. Ş.  (2006)
l Emas Makina San. A. Ş. (2006)
l Feniş Teknik Ürünler A. Ş. (2006)
l İnoksan Mutfak Sanayi ve Ticaret A. Ş. (2006)
l Cuno Tekstil Konf. San. Ltd. Şti. (2007)
l Odunpazarı Belediyesi (2007)
l Kartal Belediyesi (2007)
l Şanlıurfa Belediyesi (2007)
l Türkiye Bankalar Birliği (2007)
l Çelebi Hava Servisi (2007)
l DGS (2007)
l Sepa (2007)
l Farba (2007)
l Zübeyde Hanım Doğumevi (2007)
l Bağatur Avukatlık Bürosu (2007)
l Aras Cargo A. Ş.- Genel Müdürlük (2008)
l Arkas Ulaştırma A. Ş. (2008)
l Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A. Ş. (2008)
l Beyoğlu Belediyesi (2008)
l Dicle Üniversitesi Rektörlüğü (2008)
l Gayrimenkul Konsept (2008)
l Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları (2008)
l Karabük Devlet Hastanesi (2008)
l Mamak Belediyesi (2008)
l Odeon Tours (2008)
l RE/MAX Türkiye (2008)
l Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (2008)

Kararlılık Belgesi Alan Kuruluşlar

EFQM MÜKEMMELLİK AŞAMALARI
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Kararlılık Belgesi Alan Kuruluşlar

EFQM MÜKEMMELLİK AŞAMALARI

l T. C. Diyarbakır İl Özel İdaresi (2008)

l TOSB Organize Sanayi Bölgesi (2008)

l TÜBİTAK Bursa Test ve Aanaliz Laboratuvarı (2008)

l Zorluteks Tic.ve San. A.Ş.- Lüleburgaz Tesisleri (2008)

l U.Ü.Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (2009)

l Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) (2009)

l Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (2009)

l T.C. Tarsus Belediyesi  (2009)

l Özel Nahçivan Ortodontik Grup Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. (2009)

l KYK Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (2009)

l T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel İnal Ertekin Eğitim Öğretim Tesisleri A.Ş. (2009)

l T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Üsküdar İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi (2009)

l Çe-Tur Çelebi Turizm Tic.A.Ş. (2009)

l Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2009)

l Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (2010)

l İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü (2010)

l Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocabıyık İlköğretim Okulu (2010)

l Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstir Meslek Lisesi (2010)

l ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu (2010)

l Mepsan Petrol Cihazları San. Tic. A.Ş. (2010)

l Denge Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. (2010)

l Eflatun Özel Eğitim Köyü (2010)

l T.C. Bağcılar Kaymakamlığı (2010)
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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 ka-
zanmış 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 başarı-
larını  artarak sürdürdükleri ve sürdürülebilir mükemmelliğin rekabet avantajının sürekliliği için 
sağduyulu 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: 75 sayfalık başvuru dokümanı veya performans sonuç-
larını içeren 25 sayfalık basit bir başvuru dokümanı istenecektir. Masabaşı değerlendirme ya-
pılmadan 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

GİRDİLER SONUÇLAR

ÖĞRENME, YARATICILIK VE YENİLEŞİM

®
Liderlik Çalışanlar

Strateji

İşbirlikleri ve 
Kaynak

Süreçler, 
Ürünler ve 
Hizmetler

Çalışanlarla 
İlgili Sonuçlar

Müşterilerle
İlgili Sonuçlar

Toplumla
İlgili Sonuçlar

Temel
Performans 
Sonuçları
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EFQM Mükemmellik Modeli 2010

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, 2003 ve 2010 yıllarında dört kez gözden geçirilmiş, güncel 
bilgiler ve yeni yaklaşımlar çerçevesinde iyileştirilmiştir. 1999 yılındaki gözden geçirme sonu-
cunda modelin ismi “EFQM Mükemmellik Modeli” olarak değişmiştir. 2011 Ulusal Kalite Ödül 
sürecinde, 2010 modeli 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. 

YAKLAŞIMLAR

DEĞERLENDİRME VE İYİLEŞTİRME

YA
YILIM

SO
N

UÇ
LA

R

Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme

Çalışanlarla Başarma

®

Süreçlerle Yönetme

Vizyoner, Esin 
Veren ve Bütünsel 
Liderlik

Müşteriler İçin 
Değer Katma

Yaratıcılık ve 
Yenileşimi 
Besleme

İşbirlikleri 
Oluşturma

Sürdürülebilir 
Bir Gelecek İçin 
Sorumluluk Alma
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EFQM Mükemmellik Modeli 2010

Liderlik: Mükemmel kuruluşlar; geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri 
ve etik anlayışı doğrultusunda örnek olan ve sürekli güven aşılayan liderlere sahiptir. Mükem-
mel kuruluşların liderleri esnektir, kuruluşun sürekli başarısını sağlayacak biçimde gerekenlerin 
zamanında öngörülmesini ve gerçekleştirilmesini güvence altına alır.

Strateji: Mükemmel kuruluşlar misyon ve vizyonlarını, paydaş odaklı strateji oluşturarak ger-
çekleştirir. Stratejiyi yaşama geçirmek üzere; politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluşturur 
ve uygulamaya alır.

Çalışanlar: Mükemmel kuruluşlar çalışanlarına değer verir; bireysel ve kurumsal amaçların 
karşılıklı yarar sağladığı bir kültür yaratır. Çalışanların yeteneklerini geliştirir; adalet ve eşitliği 
destekler. Çalışanlarını gözetir, onlarla iletişim kurar, onları motive edecek biçimde tanır ve 
takdir eder, katılımlarını sağlar; yetenek ve bilgi birikimlerini kuruluşa yarar sağlayacak yönde 
kullanmalarına olanak verir.

İşbirlikleri ve Kaynaklar: Mükemmel kuruluşlar; kuruluş dışı işbirliklerini, tedarikçilerini ve 
iç kaynaklarını strateji ve politikalarını destekleyecek biçimde, süreçlerinin etkili çalışması doğ-
rultusunda planlar ve yönetir. Çevresel ve toplumsal etkilerinin etkili bir biçimde yönetilmesini 
güvence altına alır.

Süreçler, Ürünler ve Hizmetler: Mükemmel kuruluşlar müşterilerine ve diğer paydaşlarına ar-
tan bir değer üretmek üzere süreçler, ürünler ve hizmetler tasarlar, bunları yönetir ve iyileştirir.

Müşterilerle İlgili Sonuçlar: Mükemmel kuruluşlar müşterileriyle ilgili olarak kapsamlı öl-
çümler yapar ve olağanüstü sonuçlar gerçekleştirir.

GİRDİLER SONUÇLAR

ÖĞRENME, YARATICILIK VE YENİLEŞİM

®
Liderlik
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Çalışanlarla İlgili Sonuçlar: Mükemmel kuruluşlar çalışanlarıyla ilgili olarak kapsamlı ölçüm-
ler yapar ve olağanüstü sonuçlar gerçekleştirir.

Toplumla İlgili Sonuçlar: Mükemmel kuruluşlar toplumla ilgili olarak kapsamlı ölçümler yapar 
ve olağanüstü sonuçlar gerçekleştirir.

Temel Performans Sonuçları: Mükemmel kuruluşlar politika ve stratejilerinin temel unsurla-
rıyla ilgili olarak kapsamlı ölçümler yapar ve olağanüstü sonuçlar gerçekleştirir. 

Mükemmelliğin Temel Kavramları 

Temel Kavramlar EFQM Mükemmellik Modeli’nin esas aldığı ilkeler bütünüdür.

Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme
Mükemmel kuruluşlar, planlı bir biçimde paydaşlarının kısa ve uzun vadeli gereksinimlerini kar-
şılayan ve uygun alanlarda bu gereksinimleri aşan dengeli sonuçlarla misyonlarını gerçekleştirir 
ve vizyonlarına doğru ilerler.

Müşteriler için Değer Katma
Mükemmel kuruluşlar, müşterilerinin varoluşlarının ana nedeni olduğunun ve onların gerek-
sinim ve beklentilerini anlayarak veya tahmin ederek müşterileri için yenileşmeleri ve onlara 
değer katmaları gerektiğinin farkındadır.

Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik
Mükemmel kuruluşlar, geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri ve etik an-
layışı doğrultusunda örnek olan liderlere sahiptir.

Süreçlerle Yönetme
Mükemmel kuruluşlar yapılandırılmış ve stratejik olarak uyumlu; dengeli ve sürdürülebilir so-
nuçlar yaratmak üzere verilere dayalı kararların alındığı süreçlerle yönetilir.

Çalışanlarla Başarma
Mükemmel kuruluşlar, çalışanlarına değer verir; kurumsal ve bireysel amaçları dengeli bir bi-
çimde gerçekleştirmeye yönelik bir yetkelendirme kültürü yaratır.

Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme
Mükemmel kuruluşlar; paydaşlarının yaratıcılıklarını harekete geçirerek sürekli ve sistematik 
yenileşimle artan değer ve performans düzeyleri yaratır.

İşbirlikleri Oluşturma
Mükemmel kuruluşlar; karşılıklı başarıyı güvence altına almak amacıyla, çeşitli kuruluşlarla 
güven verici ilişkiler kurar, geliştirir ve sürdürür. Bu işbirlikleri; müşterilerle, toplumla, temel 
tedarikçilerle, eğitim kuruluşlarıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) oluşturulabilir.
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Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alma
Mükemmel kuruluşların kültürlerinin özünü; etik anlayış, açıkça tanımlanmış değerler ve ku-
rumsal davranışa ilişkin yüksek standartlar oluşturur. Bunlar; kuruluşların ekonomik, toplumsal 
ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliğini sağlar.

RADAR® 

Mükemmelliğe doğru gerekli adımlar:

n Stratejinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken Sonuçları belirlemek
n Gereken sonuçları hem mevcut durumda hem de gelecekte gerçekleştirmek amacıyla birbiriy-

le bütünleşik Yaklaşımlar planlamak ve oluşturmak
n Uygulamayı güvence altına almak üzere yaklaşımları Yaymak 
n Elde edilen sonuçların izlenmesine, analizine ve sürekli öğrenme faaliyetlerine dayanarak, 

Değerlendirmek ve İyileştirmek

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. 
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: 

n Başvuru raporundaki bilgilerin doğrulanması
n Anlaşılmayan noktaların açıklığa kavuşturulması
n 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 
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görüşerek 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. 

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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2010 Ulusal Kalite Ödülü’ne 
Başvuran Kuruluşlar

İşletme Kategorisi
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AKTAŞ HAVA SÜSPANSYON SİSTEMLERİ A.Ş.

Aktaş Group, ulaşım sektöründe başta otobüs, kamyon, çekici ve dorse gibi ağır taşıtlar için süspansiyon körük sis-
temleri; inşaat sektörü için yalıtım malzemesi olan EPDM membran ve boru bağlantı elemanları üreten bir şirketler 
grubudur.

1938 yılında, merhum Sait Aktaş tarafından lastik kaplama işiyle kauçuk alanında başlayan faaliyetler ile bugünkü 
körük imalatının temellerini atılmıştır. Türk otomotiv sanayisinin gelişmeye başlaması ile birlikte, o güne kadar kauçuk 
alanında elde edilen bilgi birikimin sonucu 1972 yılında, otomotiv sektöründe (ağır vasıtalar için)  Türkiye’nin ilk “hava 
süspansiyon sistemleri / körükleri” üretimine başlanarak sanayileşme yolculuğunda büyük bir adım atılmıştır.

1990 yılında ilk körük ihracatını gerçekleştiren Aktaş Group, 1999 yılında dünya körük pazarında Airtech markası ile 
söz sahibi olmak için hızlı bir yatırım ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu çalışmalar sonucunda bugün itibariyle 
Aktaş Group, Bursa-Kestel, Bursa-Gemlik, Adıyaman, Plovdiv- Bulgaristan, Sao Paulo-Brezilya ve Chanxing-Çin ol-
mak üzere 6 üretim tesisi ve Köln-Almanya ile Chicago-ABD olmak üzere 2 lojistik merkeze sahip bir şirketler Grubu 
haline gelmiştir. Bu yapılanma ile Aktaş Group, süspansiyon körük üretimi için gerekli olan kauçuk ve metal bileşen 
ihtiyaçlarını kendi tesislerinde üreten entegre bir sanayi grubu durumundadır.

Mevcut üretim ve lojistik merkezleri ile hali hazırda 6 kıtada 80’den fazla ülkeye satış yapan Aktaş Group, esnek müşteri 
talepleri doğrultusunda üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Aktaş Group, müşterilerine sürekliliği sağlan-
mış kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için endüstri ve pazardaki değişikliklere hızlı reaksiyon vermesi, üretim ve bilgi 
teknolojilerine yatırım yapması ile sahip olduğu nitelikli insan kaynağı ile güçlü bir yönetim ve organizasyon yapısı 
oluşturmuştur. Bu yapısı ile Aktaş Group, sektörde farklılık yaratmaktadır.

Aktaş Group’un, bugün itibariyle dünya körük pazarında yakalamış olduğu başarısının altında, sahip olduğu değerleri, 
bilgi birikimi ve işbirliği yaptığı kuruluşlar ile birlikte hareket ederek tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermek 
yatmaktadır. Aktaş Group’ta bu gelişim ve değişim sürekli olarak devam etmektedir. 

Aktaş Group’ta mükemmellik anlayışı, kişilerden başlayarak yapılan işlerde en iyi sonuçları elde ederek tüm paydaşlara 
fayda sağlamak temeli üzerine kurulmuştur. Bu anlayış çerçevesinde 1999 yılında başlayan yeniden yapılanma çalış-
maları ile 2005 yılında “Avrupa’da Yedek Parça Piyasasında Lider Körük Üreticisi Olmak” vizyonunu gerçekleştirecek 
stratejiler oluşturulmuştur.

2000 yılı ile birlikte Aktaş Group’un tüm faaliyetleri belirlenen vizyona göre eşgüdümünün sağlanması amacıyla tüm 
şirketler aynı organizasyon çatısı altında toplanmış ve yönetsel olarak bir sinerji oluşturulmuştur.

2001 yılında, Aktaş Group, Türkiye’nin ilk ISO-TS 16949 Kalite Sistem Belgesi’ni almıştır. 2003 yılında yapılan değer-
lendirmelerde grup şirketlerinin tamamında bütünleşik bir kurumsal kaynak planlama programının kullanılmasına karar 
verilmiş ve 2004 yılı ile birlikte tüm grupta SAP programı kullanılmaya başlanmıştır.

2004 yılında KalDer tarafından düzenlenen Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan Aktaş Group aynı yıl Mükemmellik Mo-
deli eğitimlerini de alarak çalışanlarının model çerçevesinde bilgilenmesini sağlanmıştır. Bu eğitimlerden sonra yapılan 
özdeğerlendirme çalışması ile tespit edilen “İyileştirmeye Açık Alanların” proje çalışmaları başlamıştır. 

2005 yılında 5 yıl önce belirlenen vizyon ve stratejiler değerlendirilerek gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalarda, daha önce 
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yapılan faaliyetler ile ulaşılan sonuçlar ve dış kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde Aktaş Group’un ikinci beş 
yıllık vizyonu ve stratejileri oluşturulmuştur.

2007 yılında o yıla kadar model çerçevesinde yapılan faaliyetlerin geldiği nokta değerlendirilerek Bursa Kalite Ödülü’ne 
başvuru yapılmıştır. Bu başvuru sürecinde Aktaş Group, takip eden yıllarda Mükemmellik Modeli çerçevesinde yaptığı 
çalışmalardan ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlardan hareketle başvuru kitabını Bursa KalDer Şubesi’ne sunul-
muştur. Yapılan değerlendirmeler ve saha ziyareti sonunda Aktaş Group 2007 Bursa Kalite Başarı Ödülü’nü kazanarak 
mükemmellik yolunda geldiği noktayı ortaya koymuştur. 

Elde edilen bu başarıdan sonra Aktaş Group’ta mükemmellik yolculuğu hız kesmeden devam etmiştir. 2009 yılında hem 
kendi içinde yapmış olduğu özdeğerlendirmede hem de KalDer Bursa Şubesi tarafından sunulan geri besleme raporu 
referans olarak alınarak mükemmellik seviyesi üst basamaklara çıkaracak projeler tasarlanmıştır. Mükemmellik yolculu-
ğunun sürekliliğinin, yaptığı faaliyetlerin gözden geçirilerek iyileştirilmesine inanan Aktaş Group, bu projelerin hızlı ve 
başarılı bir şekilde hayata geçirmeye başlamıştır.

Aktaş Group, 2010 yılında yapmış olduğumuz stratejik planllama çalışmalarında Cumhuriyetimizin 100.yıl hedeflerine 
ulusal stratejik hedeflerine paralel olarak “Bağımsız Yedek Parça Piyasasında 2023 Yılında Hava Süspansiyon Körü-
ğünde Dünya Lideri Olmak” vizyonu kabul edilmiştir. Bu vizyona ulaşmak için yönetsel, teknik, satış ve pazarlama 
alanlarında yapacağımız iş planları ve stratejik amaçlar oluşturulmaya başlanmıştır.

Aktaş Group; üretim ve bilgi teknolojilerine yapmış olduğu yatırımların yanı sıra bu yatırımların etkili ve verimli yö-
netimi için çalışanlarının nitelik yönündeki gelişimine destek olmakta ve böylelikle entelektüel sermaye birikimini de 
geliştirmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Aktaş Group, 2009 yılında otomotiv sektörümüzde en fazla patent ve faydalı 
model başvurusu yapan firma olarak TAYSAD tarafından birincilikle ödüllendirilmiştir.

Aktaş Group, yenilikçi teknolojiler alanında yapmış olduğu bu çalışmalarında; Müşteri odaklılık anlayışı; üründe kalite, 
konfor ve maliyet avantajı sağlayarak, çevre dostu ve yenilikçi ürünler sunmak ilkesini ön planda tutmaktadır. Yeni tek-
noloji geliştirme çalışmalarında akademik kuruluşlar ile işbirliği içinde bulunan Aktaş Group, ileri analiz teknikleri ile 
simülasyon ve optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

2007 yılı ile birlikte uluslararası yatırımlarının devreye girmesi ile küresel bir sanayi grubu haline gelen Aktaş Group’ta 
tüm işletmelerinde aynı yönetim koşullarının sağlanması için süreçlerle yönetim felsefesi benimsenmiştir. Bu çerçevede; 
teknik, idari, satış ve pazarlama olarak merkezde belirlenen ana stratejilere bağlı olarak diğer ülkelerdeki işletmelerde alt 
stratejiler o ülkenin yerel koşullarına göre şekillendirilerek hayata geçirilmektedir. Bu anlayış ile “Global Düşün Yerel 
Davran” 2010 yılı sloganı olarak kabul edilmiştir.  

Aktaş Group’un yakalamış olduğu başarısının arkasında Yönetim Kurulu’ndan başlayan bir liderlik anlayışı ile tüm çalı-
şanlarının ekip olma becerisi yatmaktadır. Bu ekip anlayışının daha da pekişmesi için İnsan Kaynakları politikası olarak 
2010 yılı “Takım Rüzgarları” yılı olarak seçilmiş ve bu çerçevede eğitim ve faaliyetler planlanmıştır. Farklı ülkelerde ve 
lokasyonlarda çalışanların birbirleri ile eşgüdüm halinde olmalarını sağlamak için de 2011 yılı “Kenetlenme” yılı olarak 
seçilmiştir.

Yaptığı tüm işlerde, iş başarısını yakalarken davranışları ile de örnek bir sanayi grubu olmak için “Değerler ve Etik 
İlkelerimiz” belirlenmiştir. 

Aktaş Group, mükemmellik anlayışı çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları kapsamında sahip olduğu 
bilgi birikimini liderleri aracılığıyla toplum ile paylaşmaktadır. Aktaş Group olarak veya diğer kurumlarla birlikte yap-
tığı işbirlikleri ile eğitime yapmış olduğumuz katkılar, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları arasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu anlayışın temelinde, hem ülkemizin hem de sektörümüzün gelişmesi için gerekli olan eğitimin en önemli 
girdisinin “nitelikli insan kaynağının artması” yatmaktadır.

Hiç bir zaman son durağı olmayan mükemmellik yolculuğunda, bizimle yol alan tüm paydaşlarımıza teşekkür-
lerimizle…

www.aktasgroup.com
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BAREM PAZAR ARAŞTIRMA VE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

Tarihçe: 

Türkiye’nin en köklü ve saygın pazarlama ve sosyal araştırma firmalarından biri olan Barem, 1982 yılında kurul-
duğunda Türkiye’de yalnızca iki araştırma şirketi vardı. 

Sektöründe çok sayıda ilke imza atarak gelişen Barem, 1994 yılında Pazar araştırma alanında dünya liderlerin-
den biri olan Research International (RI) grubunun Türkiye temsilcisi oldu, Barem Research International adı 
ile faaliyetlerini sürdürdü. Bu dönemde akademik ve yerel araştırma bilgisine uluslararası deneyim de katarak 
entellektüel sermayesini güçlendirdi. 

2009 yılında Research International (RI) grubunun rakip bir grupla birleşmesi sonrasında Barem bu birliktelikte 
yer almama kararını vermiş ve lisans anlaşmasını sona erdirerek bağımsız bir kuruluş olarak, Barem Research adı 
ile yoluna devam etmiştir. 

Yine 2009 yılında her ülkeden sadece bir büyük bağımsız araştırma şirketinin kabul edildiği; dünyanın en bü-
yük bağımsız araştırmacılar ağı olan WIN (Worldwide Independent Network of Marketing Research) grubuna 
davet edilmiş ve üyeliği kabul etmiştir. Bu grubun Türkiye temsilcisi olarak 51 ülkede araştırma yapabilme ve 
“know-how” paylaşımı olanağına kavuşan Barem Research, halen bu işbirliği ile tıp ve sosyal medya alanlarında 
uluslararası çok kullanıcılı ve periyodik araştırmalar gerçekleştirmekte ve diğer sektörlerde ortak faaliyetlerine 
devam etmektedir.  

Kurumsal kimlik:

Barem Research gücünü kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışından, ortak değerleri ve kültürü paylaşan çalı-
şanları ile bir aile olmasından alıyor. 

Ekip ruhu ve sürekli eğitim ile çalışanlara kazandırılan uzmanlık Barem Research’ü farklı kılıyor. Şirket kültü-
rünün temelini müşteriye katma değer sağlama, sosyal sorumluluk bilinci ve mesleki etik değerlere verilen önem 
oluşturuyor. 

Müşterileri ile ortaklık anlayışına göre çalışan Barem Research, onlara güvenilir pazar ve tüketici içgörüleri 
sağlayarak başarılı stratejileri oluşturmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşma sürecinde, yüksek 
güvenirlikteki araştırma hizmetlerini daha kısa sürede sağlamak ve daha yaratıcı çözümler üretmek yolunda yeni-
likçi ürün ve uygulama geliştirmeye devam ediyor.

BAREM RESEARCH Kalite Yolculuğu  

Barem Research kuruluşundan beri kaliteye adanmışlığıyla tanınıyor. Bu özelliğini belgelendirmek üzere, 2004 
yılında KalDer’in Ulusal Kalite Hareketine katılan  Barem Research, o tarihten bugüne kadar kalite yolculuğunda 
kararlı adımlarla ilerlemektedir: 
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2003-2005: 

n Kurumsal Mükemmellik için EFQM modelinin seçilmesi ve Ulusal Kalite Hareketine katılım sağlanması,
n İlk özdeğerlendirmenin yapılması ve kurumsal iyileştirme projelerini içeren Barem25 kavramının geliştirilmesi,
n Misyon-vizyon ve değerlerin gözden geçirilerek yeniden tanımlanması,
n Süreç yönetim sisteminin kurulması.

2005-2007: 

n Tüm çalışanlara EFQM Mükemmellik Modeli eğitiminin verilmesi ve özdeğerlendirme yapılması, 
n EFQM Mükemmelik Modeline geçişte ön hazırlık niteliğinde olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) 

kurulması ve belgelendirilmesi,
n Öneri sisteminin kurulması ve uygulanması,
n Yapılan özdeğerlendirmeler ve EFQM yetkinlik değerlendirilmesi geri bildirim raporunda belirtilen İyileştirme-

ye Açık Alanlar (İAA) için gerekli aksiyonların planlanması ve uygulamaya alınması,
n Çalışan Memnuniyeti Algılama (ÇMA) yaklaşımının iyileştirilmesi ve ölçümün gözden geçirilmesi,
n EFQM Mükemmellikte Yetkinlik aşaması için başvurunun yapılması ve Ekim 2006’da saha değerlendirmesi 

sonucu kuruluşun Mükemmellikte Yetkinlik (4*) belgesi ile ödüllendirilmesi. 

2007-2009: 

n 2007 yılında pazarlama araştırmalarında uluslararası kalite güvence sistemi olan ISO 20252:2006 KYS kurulma-
sı ve belgelendirilmesi (Türkiye’de ilk)

n Saha operasyon süreçlerinin yalınlaştırılması,
n Müşteri Memnuniyeti Algılama (MMA) yaklaşımının iyileştirilmesi, 
n KalDer 2008 Ulusal Kalite Ödülü başvurusunun yapılması ve Bağımsız KOBİ kategorisinde ödül finalisti olun-

ması ve kuruluşun aynı zamanda Mükemmellikte Yetkinlik (5*) olarak tanımlanması (Dünyada bu seviyeye 
yükselen ilk araştırma şirketi).

2009-2010: 

n Barem’in yeni misyon, vizyon ve değer ve stratejilerinin gözden geçirilerek yenilenmesi,
n Süreç yönetim sisteminin gözden geçirilerek, müşteriye katma değer yaratma ve operasyon verimliliğini arttırma 

temelinde iyileştirilmesi

www.barem.com.tr
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Beşsan Makarna, uzmanlık alanı gıda olan ve un, sıvı yağ, taşımacılık ile petrol alanlarında faaliyet gösteren 
çeşitli firmaları bünyesinde barındıran Beşler Grup’un makarna sektöründeki yatırımı olarak, 5 Temmuz 2004 
tarihinde kurulmuştur.

Gaziantep Başpınar 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Beşsan Makarna tesisleri; 45 bin m2 alan üzerinde 
18.500 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Günlük kapasitesi 300 ton olan bilgisayar donanımlı üretim tesislerin-
de %100 sert durum buğdayından üretilen makarna, uzmanlar tarafından proses öncesi ve sonrasında kontrol 
edilmektedir. Her aşamada laboratuar kontrollerinden geçirilen ürünler uluslar arası standartlarda el değmeden 
hijyenik olarak paketlenip tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

Beşler Grup bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna da diğer grup firmaları gibi kısa sürede üretim ve 
ihracatıyla sektörünün öncülerinden biri haline gelmiştir. Beşler, Santa Sophia ve Gonca markalarıyla 3 farklı 
kategoride üretim gerçekleştiren firmamız tüm iç pazarın yanı sıra yaklaşık 80 ülkeye de ihracat yaparak ülkemi-
zin en büyük makarna ihracatçısı olmayı başarmıştır. Beşler Makarna ülkemizde düşük olan makarna tüketimini 
arttırabilmek amacıyla uyguladığı projeler kapsamında ise Beşler A La Turca Macaroni Restaurant’ı faaliyete 
geçirmiştir. 

Faaliyete başladığı günden itibaren hammadde temininden nihai ürün aşamasına kadar kalite ve gıda güvenli-
ğinden taviz vermeyen Beşsan Makarna tüketici odaklı yaklaşımı sayesinde, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği 
(TTKD) tarafından “Altın Marka”, ayrıca Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından “En 
Başarılı Firma” unvanlarıyla ödüllendirilmiştir. 2008 yılında Ulusal Kalite Hareketi üyesi olan Beşsan Makar-
na, uyguladığı Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları sonucunda “Mükemmellikte Yetkinlik” (4 yıldız) unvanıyla 
ödüllendirilmiştir. 

Tüketiciye karşı sorumluluğunun bilincinde olan Beşsan Makarna, faaliyetlerini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi koşullarına olarak gerçekleştirerek, tüketicilere en iyiyi sun-
manın haklı gururunu yaşamaktadır. 

Beşsan Makarna’nın Mükemmellik Yolculuğu:
2004 yılında faaliyetlerine başlayan Beşler Makarna, tüm çalışmalarında kalite, gıda güvenliği, çevre, toplum 
ve çalışan sağlığına olan duyarlılığını daima birinci planda tutarak ISO 9001:2000 Kalite, ISO 22000:2005 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelerini almıştır. Bu çerçevede altyapı çalışmalarına devam ederek ISO 14001 
Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile BRC belgelendirme çalışmalarının sonuna gelmiştir. 2008 yılın-
da, güncellenen standarttan sonra yapılan denetimler de başarıyla sonuçlanmış, belgeler yenilenmiştir. 

Beşler Makarna sürdürülebilir mükemmelliğe erişebilmek, temel ilkelerini yaşatmak için ilk adımı atmış ve viz-
yoner liderlikten yola çıkarak müşteriler için değer yaratan bir sonuca odaklanmanın gerekli olduğu bilincine 
varmıştır. 

BEŞSAN MAKARNA GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. (BEŞLER MAKARNA)
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Beşler Makarna süreçlerle yönetimin, çalışanlarla başarmanın, yaratıcılık ve yenileşimi geliştirmenin, işbirlikleri-
nin, geleceği kollayan bir sürdürülebilirliğin ve dengeli sonuçlara ulaşmanın mükemmelleşmeye giden yolun ki-
lometre taşları olduğunun farkında olarak 2007 yılından itibaren Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına başlamış 
bu konuda altyapı çalışmalarını hızlandırarak 2008 yılında Öz değerlendirmesini gerçekleştirmiştir. 

Beşler Makarna kendi öz değerlendirmesinde temel kavramları hayata geçirmesine  yardımcı olan, kuruluşun 
ne yaptığı ve hangi sonuçları elde ettiğine ilişkin neden-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlayan 9 ana kriter ve 32 
alt başlıktan oluşan çerçeve mantığında kendisini değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucunda iyileştirmeye 
açık alanları ile kuvvetli yönlerini tespit ederek açık alanların bir an önce iyileştirmesi için yapılması gereken 
çalışmaları sıralandırmıştır.

Beşler Makarna girdileriyle çıktıları arasında işletmesini başarıya götürecek faktörlerin tanımlandığı modelde 
Liderlik, Çalışanlar, Strateji, İşbirlikleri ve Kaynakların  belirlenen süreçlerin doğrultusunda vizyonunu nasıl 
ulaşacağını ilişkilendirmiştir.

Beşler Makarna ortaya çıkan sonuçları yalnızca işletme sahipleri için değil,  çalışanlarımız, toplum ve müşteriler 
için artı değer yarattığının bilincinde olarak sürdürülebilir bir başarının ancak böyle mümkün olabileceği sonu-
cuna varmıştır. 

Firmamız bu çalışmalar sonucunda yenileşim ve yaratıcılık yaklaşımlarının öğrenme sürecinin devamlı oyuncula-
rı olduğunu, mükemmellik yolculuğunun yenileşim ve  yaratıcılığı gerekli kılacağını fark etmiş ve mükemmellik 
modelinin bölgemizdeki diğer firmalar ile kamu kurumlarına yayılıp Türkiye’nin rekabetçi bir yapıya kavuşturul-
masına öncülük etme çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Firmamız Avrupa ve Uzakdoğu müşterilerinin taleplerini yerine getirirken ilgili sistemlerini de müşteri istekleri 
doğrultusunda iyileştirmiştir. Beşler Makarna, sistem belgelerine sahip olmayı, toplam kalitede varılacak son 
nokta olarak değil, yalnızca bir aşama olarak değerlendirmekte ve tüm çalışmalarını bu görüş doğrultusunda 
sürdürmektedir. 

Beşler Makarna, Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmelliğe Yolculuk Programı’na katılımın ilk adımı olan İyi Ni-
yet Bildirgesi’ni Türkiye Kalite Derneği ile 2008 Temmuz’da imzalamış ve Toplam Kalite Yönetimi’nde sürekli 
bir gelişim aracı olan EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamaya almıştır. 

Mükemmelliğe Yolculuk Programı’nın ikinci aşamasını başarıyla tamamlayan Beşler Makarna, 2010 yılında ise 
iyileştirmelere önem vererek yönetilen mükemmel bir kuruluş olma yolunda ilerlediğinin göstergesi olan Mü-
kemmellikte Yetkinlik Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. 

www.beslermakarna.com
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Coca-Cola sisteminin önde gelen şişeleyicilerinden biri olan ve satış hacmine göre 6. sırada yer alan Coca-Cola İçecek 
(CCİ), Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu’yu kapsayan bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. CCİ, The Coca-
Cola Company (TCCC) markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak ve Suriye’de üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCİ’nin 10 farklı 
ülkede, toplam 20 fabrikası ve 9,000’ e yaklaşan çalışanı bulunmaktadır. CCİ,  350 milyona yakın tüketici kitlesine gazlı 
içecek kategorisinin yanı sıra aralarında meyve suyu, su, doğal mineralli su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çay 
kategorilerinin bulunduğu ve giderek genişleyen gazsız içecek kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadır.

CCİ’nin Türkiye’ deki 8 operasyonundan biri olan Ankara fabrikası, Türkiye’deki ilk büyük ölçekli üretim tesisi olarak 
1973 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde kurulmuştur.

CCİ Ankara Operasyonu toplam 63,000 m2  arazi içerisinde ve  22,000 m2 kapalı alanda üretim, stoklama ve sevkiyat 
hizmetleri vermektedir. Operasyonumuz gazlı içecekler kategorisinde 7 ayrı marka altında farklı paketlerde, yüksek  
teknoloji ve yüksek kalite ile üretim gerçekleştirip tüm Türkiye’ye dağıtım yapmaktadır. 2009 yılında yapılan ilave yatı-
rımlar ile fabrikamız gazlı içecek üretim faaliyetlerinin yanı sıra preform üretimine de başlamıştır. CCİ Ankara fabrikası 
olarak 2000’li yılların başında yaklaşık 17 milyon kasa civarında olan üretim hacmimiz, şu anda yaklaşık iki misli artışla 
33 milyon kasaya ulaşmıştır. 

Üretim ve Ürün Yelpazemiz

Gıda sektöründe meşrubat üretimi yapan CCİ Ankara fabrikası, dolum tesisi olarak başladığı faaliyetine şu anda PET 
şişe ve preform üretimleriyle de birlikte devam etmektedir. Fabrikamızda dört adet dolum hattı, bir adet preform üretim 
hattı, dört adet PET şişe üretim hattı ve yardımcı tesisler (su tasfiye, şuruphane, atık su arıtma vb.) bulunmaktadır. Dolum 
hatlarımızdan 1. hattımızda dönüşümlü / dönüşümsüz cam şişe ve pet şişe dolumu, diğer üç hattımızda ise sadece pet 
şişe dolumu gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında bir de 18 litrelik fıçı dolum makinamız bulunmaktadır. Hatlarımızda 
üretilen ürünlerin ticari marka ve ambalaj çeşitleri Tablo 1’ de verilmiştir. 

Marka Ambalaj Çeşitleri

Coca-Cola 0,2 lt ve 0,25 lt cam şişe; 0,25 lt, 0,45 lt, 1 lt, 1,5 lt, 2 lt, 2,5 lt, 3 lt pet şişe, 18 lt fıçı

Coca-Cola Zero 0,25 lt cam şişe; 0,45 lt, 1 lt, 1,5 lt pet şişe, 18 lt fıçı

Coca-Cola Light 0,25 lt cam şişe; 0,45 lt, 1 lt, 1,5 lt pet şişe, 18 lt fıçı

Fanta 0,2 lt ve 0,25 lt cam şişe; 0,5 lt, 1 lt, 1,5 lt, 2 lt, 2,5 lt pet şişe, 18 lt fıçı

Sprite 1 lt, 2 lt pet şişe, 18 lt fıçı

Sensun 0,2 lt, 1,5 lt, 2,5 lt pet şişe

Schweppes 0,25 lt cam şişe, 2 lt pet şişe

Tablo 1  Ürün Yelpazesi

COCA COLA İÇECEK A.Ş. ANKARA FABRİKASI
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Çalışanlarımız

Fabrikamızda toplam kadrolu personel sayımız 127 ve işbirliklerimize (güvenlik, temizlik, yemekhane) ait per-
sonel sayımız 30 olup, toplamda 157 kişi çalışmaktadır. Bu çalışanlarımızın eğitim durumuna ait dağılım Tablo 
2 ’ de verilmiştir.

Eğitim Durumu Oran

Üniversite % 11

Teknik Yüksek Okul %15

Teknik Lise %44

İlköğretim %30

Tablo 2 Çalışanlarımızın  Eğitim Durumu

Müşterilerimiz

CCİ Ankara fabrikasında üretilen ürünlerin satışı yalnızca Coca-Cola Satış Dağıtım A.Ş. (CCSD) tarafından ya-
pılmakta ancak ,  diğer depolara ve bayilere sevkiyat işlemleri tarafımızdan yürütülmektedir. Müşteri memnu-
niyetini arttırmaya yönelik çalışmalarımızın bir sonucu olarak 2008 - 2009 yıllarında yaptığımız yatırımlarımız 
üretim çeşitliliğimiz artmış, böylece Ankara bölgesinde yer alan müşterilerimize daha hızlı hizmet verebilme 
imkânı sağlanmıştır.

Mükemmellik Yolculuğumuz

CCİ Ankara fabrikasının kalite ve mükemmellik yolculuğu ilk kurulduğu yıllardan itibaren Coca-Cola kalite ge-
rekliliklerini en iyi şekilde uygulamasıyla başlamış ve 1998 yılında alınan ISO 9002 belgesiyle sistemsel bazda da 
kalite bilincinin bütünselliği sağlanmıştır.  2001 yılında, Coca-Cola Kalite Sistemi (TCCQS) adı verilen ve hem 
ISO hem de Coca-Cola gerekliliklerinin entegrasyonuyla oluşturulmuş yeni uygulamaların hayata geçirilmesiyle 
mükemmellik yolunda bir adım daha atılmıştır.  Böylece, fabrikamız TCCQS kalite sertifikasını da dünya üze-
rindeki 2500’den fazla Coca-Cola fabrikası içinde dokuzuncu sırada almaya hak kazanmıştır.  2002 - 2004 yılları 
arasında ise Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının da sisteme entegrasyonu sağlanmış ve 
fabrikamız 2003 yılında, Türkiye’deki ilk OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını 
dönemin Sanayi Bakanı’nın da katıldığı bir törenle almıştır.  

Fabrikamız ayrıca Division Kalite Ödülü, Gizli Tüketici Ödülü, WWF Su Kullanıcıları Takdiri gibi pek çok diğer 
başarının da sahibidir.

Kalite sistemimizin sürekliliği ve gelişimi Toplam Verimli Bakım (TPM), Yalın Altı Sigma (Y6S), Bakımda Mü-
kemmellik (MEX) ve Operasyonel Mükemmellik (OE) gibi yalın yönetim araçlarının uygulanmasının yanı sıra, 
mükemmellik yolundaki bir diğer  kilometre taşı olan EFQM Mükemmellik Modeli yaklaşımıyla da desteklen-
mektedir.

www.coca-cola.com
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İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ A.Ş.

İstanbul’un deniz ulaşımı, 06.04.1987 yılına kadar büyük ölçüde TDİ Şehir Hatları İşletmesi (ŞHİ) tarafından 
sağlanırken, bu tarihte deniz ulaşımını geliştirmek ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Ulaşım ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

02.09.1988 tarihinde şirkette unvan değişikliği yapılmış, işletme İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret  
A.Ş.  (İDO) adını almıştır.

Büyük kentlerdeki trafik yoğunluğu insanları bunaltmış ve ulaşımda yeni arayışları gündeme getirmiştir. Etrafı 
denizlerle çevrili İstanbul’da deniz ulaşımı, trafikte sıkışan ve bunalan kent halkı için yeni bir umut ve önemli bir 
ulaşım alternatifi oluşturmaktadır. Gerek Marmara’nın sunduğu geniş olanaklar, gerekse trafik ve çevre sorunları 
gerçeklerinden hareketle İDO, deniz ticareti ve işletmeciliği alanında her çeşit yolcu ve yük taşıma işleri ile 
gemiler, terminaller ve terminallere bağlı kara ulaşım hatlarında yolcu ve yük trafiğinin çağdaş koşullarda ger-
çekleştirilmesini sağlamak, İstanbul’da kent içi ulaşımının bir kısmını deniz yoluna aktararak trafiği rahatlatmak 
amacıyla kurulmuştur. 

İstanbul, bir yanda 31.5 km uzunluğundaki Boğaz, öte yandan 7.3 km.lik Haliç ile üç büyük bölgeye ayrılmış 
bir kenttir. Ayrıca yaklaşık 75 km.lik Marmara kıyı şeridine yerleşmiş bulunan İstanbul, deniz ulaşımı açısından 
belki de dünyanın hiçbir kentinde rastlanmayacak ölçüde doğal olanaklara sahiptir. Ucuzluk, güvenlik ve konfor 
açısından tüm taşıma sistemlerine nazaran üstünlüğüne ek olarak, denizyolu ulaşımı günümüzde son derece önem 
kazanmış olan çevre kirliliği açısından da tercihte öncelik taşımaktadır. Bütün bunlara ek olarak, kentin yerleşimi 
ve mevcut trafik karmaşası denizyolu ulaşımına bazı koşullarda hız üstünlüğü de kazandırmaktadır. 

2005 Şubat ayında İBB,  Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda Türkiye Denizcilik İşletmesi (TDİ) 
ile protokol yaparak ŞHİ’yi devralmıştır. Böylece İstanbul’da deniz ulaşımı hizmeti yapan en büyük kuruluş İBB 
olmuş ve İBB bu hizmetin yürütülme işini İDO’ ya devretmiştir.

2005 yılında Şehir Hatları İşletmesi’ ne ait gemilerin de devralınmasıyla birlikte, 1987 yılında 2 deniz otobüsü ile 
hizmete başlayan İDO, 2010 yılının Eylül ayına kadar toplam 34 hatta,  25 deniz otobüsü, 10 hızlı feribot, 17 şehir 
hatları araba vapuru ve 32 şehir hatları vapuru’ ndan oluşan filosu ve 84 iskelesi ile sadece Türkiye’ nin değil, 
Dünya çapında en önemli deniz taşımacılığı kuruluşu haline gelmiştir.

İDO, Şehir Hatları Vapurları ve Şehir Hatları Araba Vapurları ile kent içi ulaşım konusunda uzmanlaşırken, Hızlı 
Feribot ve Deniz Otobüsleri daha çok İstanbul’un Marmara Denizi’ndeki uzak noktalarla bağlantıyı kuran bir 
hizmet anlayışına sahip olmuştur. 

2006 yılında “Haydi İstanbul Vapurunu Seç’ anketi” ile başlatılan süreç sonucunda Fatih, Kadıköy, Beyoğlu, 
Beykoz, Sarıyer isimlerinde, yeni pervane sistemi sayesinde üstün manevra ve yanaşma kabiliyetine sahip 5 
adet yeni nesil şehirhatları vapuru hizmete almıştır. Bu vapurlar tamamen Türkiye Tersanelerinde, Türk işçiler 
tarafından yapılmıştır.
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Özellikle son yıllarda filo yenileme konusunda dev adımlar atan İDO, 2007 yılında İstanbul-Bursa hattını açmış 
ve Osman Gazi-1 - Orhan Gazi-1 hızlı feribotlarını hizmete sunmuştur. Bu feribotlar o dönemde Dünya’ nın en 
büyük ikinci feribotları olarak yaptırılmışlardır. Yine aynı dönemde son teknolojiye ve yüksek konfora sahip 
Burak Reis-3, Salih Reis-4, Kemal Reis-5, Mehmet Reis-11, Murat Reis-7 adları verilen deniz otobüsleri hizmete 
alınmıştır.

Bu başarı, Interferry’ nin (Uluslararası Feribot Operatörleri Birliği) 2007 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 
25 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Kongresi’nde açıklanırken, İDO Interferry’nin dönem başkanlığını ve 15-
17 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’ da düzenlenen kongresine ev sahipliği yapmıştır.

2008 yılında Sirkeci – Harem mesafesini 8 dakikaya düşürmek için Suhulet, Sadabad, Sultanahmed ve Sahilbent 
isimlerinde, olduğu noktada 360 derece dönebilen ve Türkiye’ de ilk defa kullanılan elektrik tahrikli sistem tek-
nolojisine sahip, çevre dostu yeni nesil 4 araba vapurunu İstanbul halkının hizmetine sunulmuştur. 

Yenikapı-Yalova arasında sunulan sefer hizmetinin konforunun arttırılması amacıyla Double-Ended teknolojisine 
sahip Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman hızlı feribotları 2008 yılında hizmete alınmıştır.

2009 yılında Haliç Tersanesi’ nde Türk işçiler tarafından inşa edilen Hasköy, Sütlüce, Kasımpaşa isimli 3 adet 
Haliç Motoru, Haliç içi ve Üsküdar arasında sefer yapmaya başlamıştır.

Tüm bu çalışmalarını, 2006 yılından benimsediği EFQM Mükemmellik Modeli ile gerçekleştiren İDO 2006 yılın-
da Mükemmellikte Yetkinlik, 2008 ve 2009 yıllarında Ulusal Kalite Başarı ödülü almıştır.

2005 yılının Şubat ayında birleşen ŞHİ ve İDO, 2010 Eylül ayı itibariyle özelleşme sürecine girdiğinden Şehir 
Hatları İşletmesi ve İDO olarak birbirinden tekrar ayrılmıştır. Artık İDO, 25 deniz otobüsü, 10 hızlı feribot, 17 
araba vapuru ile 33 iskele ve 18 hatta hizmet vermeye devam etmektedir.

www.ido.com.tr
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İSTANBUL GAZ DAĞITIM A.Ş. 

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (İGDAŞ), 25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Kaynak Geliştirme ve 
İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı iştiraklerin katılımıyla, şehrin 
doğal gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması ve yatırımlara başlanması amacıyla kurulmuştur 
ve abonelere ilk doğalgaz 1992 Ocak ayında verilmiştir. 

Doğal gazın temiz bir yakıt olması ve şehrin hava kirliliğinin azaltılmasına yapacağı olumlu katkı düşünülerek, 
doğal gaz ulaşan yerlerde kullanımının zorunlu hale getirilmesi için İl Mahalli Çevre Kurulu İl Umumi Hıfzısıhha 
Meclisi’nce karar alınmasını sağlamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından talepte bulunulmuştur.  
Bu çabalar sonucunda, İl Mahalli Çevre Kurulu’nca 30.11.1994 tarih 5 sayılı, 26.01.1995 tarih ve 1 sayılı, İl 
Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nce 28.06.1995 tarih ve 7 sayılı kararlar alınmıştır. 

1990’lı yılların başından itibaren İstanbul’da hava kirliliği insan sağlığını tehdit etmeye başlamıştı. Hava kirliliği-
nin çok yoğun olduğu kış günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmış, televizyon vve radyolardan zehir raporları 
yayınlanmaya başlamıştı. Soluk almakta zorlanan İstanbul için acil önlemler alınması gerekiyordu.  Bu nedenle 
İGDAŞ temiz yakıt doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarını yürüttü. Alınan etkin önlemler ve doğal gazın yaygın-
laştırılması ile; 1994 yılında ortalama 250 mikrogram/m³ olan SO2 oranı 2009 sonu itibariyle 10 mikrogram/m³’e 
düşürülmüştür. Dolayısıyla İGDAŞ, İstanbul için en büyük ve en önemli çevre projesi olmuştur. Bugün İstanbul 
Avrupa’nın en temiz havasına sahip şehirlerden biridir. 

İGDAŞ, 4,5 milyona yakın abonesi ve 14 bin kilometreye yaklaşan şebekesiyle ülkemizdeki diğer tüm doğalgaz 
şirketlerinin sahip olduğu rakamsal değerlere ulaşmıştır. Doğalgaz hatlarını İstanbul’un bir ucu Silivri’den diğer 
ucu Şile’ye ulaştırmış, dünyanın sayılı deniz geçişi (Off shore) projelerinden birini gerçekleştirerek Adalar ilçe-
sini de doğalgazla buluşturmuştur.  Adaları doğalgaza kavuşturan bu proje; tamamen yerli sermaye ve müteah-
hitlerle yürütülmüş ve dünyadaki benzer projelerle kıyaslandığına oldukça kısa bir zamanda tamamlanmıştır. Bu 
proje ile dünyada ilk olarak polietilen borularla deniz geçişi sağlanmıştır.

İGDAŞ, doğal gaz işletmeciliğinde sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi ülkemiz doğalgaz sektörünün gelişimi 
için seferber etmiştir.  Bu amaçla kendi bünyesinde Uluslar arası Gaz Eğitim Teknoloji ve Araştırma Merkezi 
(UGETAM)’ni kurmuş ve sektörün gelişimi ve nitelikli personel ihtiyacının karşılanması konusunda  önem-
li katkılar sağlamıştır. UGETAM 2008 yılında İGDAŞ bünyesinden ayrılarak bağımsız bir şirket olmuştur ve 
İGDAŞ’la yakın işbirliği ile sektöre yönelik çalışmalar yürütülmektedir.  Bunun yanı sıra İGDAŞ okulunda ye-
tişen birçok çalışan, Türkiye’nin dört bir yanındaki dağıtım şirketlerinde yönetici olarak hizmet vermeye devam 
etmektedir. Bu anlamda İGDAŞ, ülkemiz doğalgaz sektörünün lokomotifidir. Bu vizyonla İGDAŞ,   yurtiçi ve 
yurtdışı sektörel paydaşlarımızın yeraldığı Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu (INGAS) düzenlemektedir. İlki 
2005 yılında olmak üzere iki yılda bir düzenlenen INGAS,  ülkemizde doğalgaz alanında ki ilk ve tek uluslararası 
organizasyondur. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başta olmak üzere ülkemiz doğalgaz 
sektörü kurumlarının yanı sıra yurtdışından çok sayıda farklı ülkeden sektörde söz sahibi kişi  ve kurumların bil-
dirileriyle katıldığı sempozyum, uluslararası düzeyde çeşitli işbirliği çalışmalarına ortam sağlamıştır.
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2009 yılında doğalgaz piyasası için çok önemli bir adım daha atılmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Av-
rupa Birliği ile uyumlu mesleki yeterlilik sistemini kurmak amacıyla başlattığı meslek standartları çalışmaları 
İGDAŞ’ın çabalarıyla Türkiye’de ilk olarak doğal gaz piyasasında gerçekleştirilmiş ve doğalgaz sektörünün mes-
lek standartları hazırlanmıştır.  

İGDAŞ’ın en temel misyonu olan müşteri odaklı anlayışı doğrultusunda,    İGDAŞ çağrı merkezi, Beyaz Masa, 
187 doğal gaz acil ekipler vb. uygulamalarla ve İstanbul geneline yayılmış 95 hizmet noktası ile  müşteri mem-
nuniyeti ve konforu en üst seviyede karşılanmaktadır. Düzenli olarak yapılan müşteri memnuniyet anketleriyle 
de sayısı 4,5 milyona yaklaşan abonelerin memnuniyet seviyelerinin artması, bu anlayışımızın  önemli bir gös-
tergesidir. 

Kalite Yolculuğumuz
İGDAŞ’ta kalite çalışmaları 1996 yılında iş talimatlarının iş güvenliği ağırlıklı olarak oluşturulması ile başlamış-
tır. İGDAŞ, 2002 yılında ISO 9001 belgesi çalışmalarını başlatmış ve ocak 2003 tarihinde başarılı bir denetimin 
ardından sektörde ilk belgelendirilen kuruluş olmuştur. İGDAŞ, çevreye ve iş güvenliğine verdiği önem nedeniyle 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerini kurma ve 
uygulama çalışmalarını başlatmıştır ve Kasım 2004 tarihinde yine sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek ISO 
9001 Kalite Yönetim sistemleri belgesine entegre olarak belgelendirmiştir.  

2005 yılında ise BS 7799 (ISO 27001) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alan sektörde ilk ve Türkiye’de 
ilk üç kuruluştan biri olmuştur. Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı eğitim merkezlerinden biri olan UGETAM (Ulus-
lararası Gaz Eğitim Teknolojileri Araştırma Merkezi) İGDAŞ bünyesinde 2000 tarihinde kurulmuştur. Sektörde 
çalışan teknik eleman yetiştirilmesinde ve belgelendirilmesinde önemli rol oynayan UGETAM’ın TÜRKAK’tan 
2006 yılında ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu ve ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu belgele-
rini alması ile İGDAŞ bir ilki daha gerçekleştirmiş ve altı belgeye sahip  tek kuruluş olmuştur. Tüm bunların yanı 
sıra ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir.

Kurumsal performansın etkin yönetilmesine yönelik olarak 2004 yılında stratejik yönetim ve süreç yönetimi 
yaklaşımları benimsenmiştir ve hedeflerle yönetim uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında İGDAŞ süreçleri ta-
nımlanmış ve 2006 yılından itibaren ise 5 yıllık stratejik plan yapılmaya başlanmıştır.

2006 yılında şirketimizin kalite yönetim sistemlerinin gereği olan doküman yönetiminin elektronik ortama akta-
rılması için çalışmalara başlanmıştır. İlk etapta Doküman modülü, Tetkik modülü, DÖF modülü, Toplantı modülü 
ve Süreç Performans Takip modülü oluşturularak 2007 yılından itibaren QMex modülleri adı altında kullanıma 
açılmıştır. Daha sonrasında ise yönetim sistemlerini elektronik ortama aktarma çalışmaları süreçlere de yayılarak 
devam etmiştir. 

2007 yılında ise KalDer ile İyi Niyet Bildirgesi imzalanarak Ulusal Kalite Hareketi’ne katılınmış ve EFQM Mü-
kemmellik Modeline göre kurumsal değerlendirme ile sürekli iyileştirme çalışmaları daha sistematik yürütülmeye 
başlamıştır. 

2009 yılında Mükemmellik Aşamaları için KalDer’in değerlendirme sürecine başvuruda bulunulmuş ve Mükem-
mellikte Yetkinlik (4*) Belgesi alınmıştır. Alınan geri bildirim raporundan hareketle iyileştirmeye açık alanları-
mıza yönelik olarak süreç yönetim sistemimiz ve tüm süreçlerimiz gözden geçirilmiş ve kıyaslama çalışmaları 
ile de desteklenerek yeniden yapılandırılmıştır. Kurumsal performansın daha etkin yönetilmesine yönelik olarak 
stratejik planlama sistemi iyileştirilmiştir. 

2010 yılında hedefimiz  Büyük Ödülü almak ve sürdürülebilir başarıyı sağlamaktır. İGDAŞ olarak bu başvuruyu 
bir dönüm noktası olarak kabul ediyor, EFQM ve KalDer tanıma ve ödüllendirme programlarını bir araç olarak 
kullanarak İGDAŞ’ı  sürdürülebilir  mükemmelliğin referans noktası yapmak istiyoruz.

www.igdas.com.tr
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2010 Ulusal Kalite Ödülü’ne 
Başvuran Kuruluşlar

Kamu Kurum ve Kuruluşları
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T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU

İzmir Meslek Yüksekokulu (İMYO) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile aynı tarihte Buca İlçesi’ndeki Eği-
tim Fakültesi yerleşkesi içinde 1982 yılında kurulmuştur. Ön lisans (iki yıl) düzeyinde ara eleman yetiştiren 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı “Yabancı Diller ve Meslek Yüksekokulu” adı altında öğretim 
yapan kurumun meslekle ilgili programları ayrı bir yüksekokul olarak İMYO adı altında çalışmalarına devam 
etmiştir. 

2010 yılı itibariyle İMYO, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde  7, Teknik Programlar Bölümünde 16 program 
olmak üzere toplam 23 program ile eğitim ve öğretim  vermektedir. Ayrıca, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü 
içinde “Dış Ticaret Programı” DEÜ senato kararı ile açılmıştır. İlk öğrencilerini 2011-2012 öğretim yılında ala-
bilecektir. “Yenilenebilir Enerjiler Programı”nın açılması da şu an DEÜ Senatosu kararı ile YÖK’ün onayına 
sunulmuştur.

İMYO’nun 2010 Eylül ayı itibariyle yaklaşık 7500 öğrencisi vardır, 2009 yılı sonunda mezun edilen öğrenci sayı-
sı ise yaklaşık 1700 civarındadır. Toplam 55 idari ve 96 akademik kadro ile eğitim hizmeti sunmaktadır.

İMYO, 2010 Eğitim ve Öğretim yılına aşağıda alt yapısı tamamlanmış derslik ve laboratuarlarla hazırdır.

Eğitim Alanı Kapasitesi 0–50 Kapasitesi 51–75 Kapasitesi 76–100 Toplam

Eğitim Salonu - - 2 2

Sınıf 13 17 8 38

Bilgisayar Lab. 8 1 - 9

Matematik Lab. - 2 - 2

Diğer  Lab. 15 - - 15

Toplam 36 20 10 66

Tablo : Derslik ve Laboratuarlar

İMYO mükemmellik yolculuğuna 2005 yılında stratejik planlama çalışmaları ile başlamıştır. Öncelikle stratejik 
planlama kapsamında hem akademik hem de idari kadrodan oluşan bir ekip kurulmuştur. Ekip İMYO’nun mis-
yon, vizyon ve hedeflerini gözden geçirerek kurum logosu da dahil olmak üzere bir revizyona gitmiştir. Buna 
göre;

Misyonumuz: “Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek”,

Vizyonumuz: “Mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası boyutlarda örnek bir eğitim kurumu olmak.”,

Sloganımız: “Hayata iki yıl erken başlayın” olarak yeniden belirlenmiştir.
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İzmir Meslek Yüksekokulu’nda oluşturulan stratejik planlama ekibi,  2005 – 2010 Stratejik Planını oluşturmuştur. 
Çalışmalar sonucunda belirlenen stratejiler ve bu stratejilere yönelik hedefler üç ana başlıkta ele alınmıştır: 

Öğretim Hizmet Kalitesinin Artırılması ve İş Dünyasının Beklentileri Doğrultusunda Meslek Elemanı ve Tekni-
ker Yetiştirmek
n Kalite güvence sisteminin oluşturulması
n İMYO bünyesindeki programlarda yürütülen derslerin içeriklerinin uyumlandırılması ve güncellenmesi
n Öğretim elemanı sayısının 2010 yılına kadar %10 artırılması
n Yeni programların açılması

Altyapının İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Düzenlemesi
n Binaların niteliklerinin artırılması
n İnsan ve malzeme güvenliğinin sağlanması

İMYO Kalite Politikası Doğrultusunda İç Paydaşların Geliştirilmesi ve Memnuniyetlerinin Artırılması
n Öğretim elemanlarının akademik ve kişisel gelişimi
n İdari personelin mesleki ve kişisel gelişimi
Yapılan bu çalışmalar kalite yönetim sistemi çalışmalarının temelini oluşturmuştur ve Ocak 2005 yılında kalite 
belgesi almak üzere TSE’ye başvurulmuştur. Bu arada 14.07.2006 tarihinde Kalite Derneği’ne üyeliği kabul edil-
miştir. 2006 Ağustos ayında İMYO ISO 9001-2000 kalite standartları belgesini almaya hak kazanmıştır. Sonraki 
yıllarda yapmış olduğu yönetimin gözden geçirme toplantıları, iç ve dış tetkikler ve ekip içinde yapılan beyin 
fırtınası ile kalite hedeflerini ve stratejik planlarını sürekli yenilemiştir. Böylece İMYO mükemmellik yolculu-
ğundaki basamaklarda adım adım yol almıştır. Ocak 2009’da Ege Bölgesi Kalite Ödülü için başvuruda bulun-
muş ve Haziran 2009’da Kamu ve Eğitim alanında Ege Bölgesinde Kalite Ödülü’nü almıştır. Ayrıca, 18. Kalite 
Kongresinde Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından “Mükemmellikte Yetkinlik” alanında 4 yıldızlı kuruluşlar 
kapsamında da ödül almıştır.  

İMYO yapmış olduğu tüm bu çalışmalar ve edinmiş olduğu başarılardan güç alarak 2010 Ocak ayında “Ulusal 
Kalite Ödülü”ne başvuruda bulunmuştur. Mart ayında yapılan değerlendirmeler sonucunda 26 Mayıs 2010 tari-
hinde “Katılım Beratı” almıştır.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve paydaşlarına da bu bilinci yaymaya çalışan İMYO için alınan 
ödüller, sadece çalışmalarını daha iyi nasıl yapacağı konusunda yol gösteren önemli birer araç olmuştur. Toplam 
23 program ve  7500 civarındaki öğrencisi ile büyük bir aile olan İMYO mükemmellik yolculuğunda yürümeye 
devam edecektir.

www.deu.edu.tr
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Amacımız,

insan sağlığı ile ilgili hizmetleri,

çağdaş standartlar doğrultusunda, 

etkili, güvenli, kesintisiz ve zamanında sunmak,

sonuçlarını izlemek ve değerlendirmektir.

Hastanemiz,

bilgi, tecrübe ve güvenin üzerine yükseltilmiş bir temelle,

ilkeli, dürüst, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaç edinmiş çalışanları ve yönetimi ile bir bütün halinde yüksek 
performansla insan sağlığı için gereken çabayı gösterir.

Kalite tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Katılımcı olmak, iyi iletişim kurmak, temiz, güvenli ve düzenli 

bir çalışma ortamı sağlamak, sürekli iyileşmek 

kalite için vazgeçilmez önceliklerimizdir.

Biz,

kendi alanımızda sürekli gelişen, 

beklentilere en iyi cevap veren bir ekip olarak, 

en son teknoloji ile tüm dünyaya hitap etmeyi hedeflemekteyiz.

Tüm çalışanlar,

Hedeflere ulaşmamız ve zirvede sürekli kalabilmemiz için,

gerekli itinayı göstermekle görevli ve sorumludur.

www.karabukdh.gov.tr

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK DEVLET HASTANESİ
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T.C. M.E.B. ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ

Kültür Fen Lisesi, İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç tarafından 26 Eylül 1960 tarihinde kurulan ve 
yarım yüzyıldır hizmet veren, bünyesinde Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise gibi çeşitli düzeylerde okulları 
barındıran İstanbul Kültür Eğitim Kurumlarına (İKEK) bağlı bir özel okuldur.

Kültür Fen Lisesinin vizyonu “Cumhuriyetin 100. yılında yükseköğretime öğrenci yerleştirmede, ulusal ve ulusla-
rarası proje ve olimpiyat çalışmalarında en başarılı ilk beş okul arasına girmek”tir. Misyonunu ise “Bilimi rehber 
edinmiş, ulusal bilinci güçlü, alanında fark yaratabilecek Atatürkçü bireyler yetiştirmek” şeklinde belirlemiştir. 
Okul, bu vizyon ve misyonu yerine getirirken, yüzü batıya dönük, çağdaş, evrensel değerleri benimsemiş, Lâik 
Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı, Atatürk ilke ve inkılâplarını rehber edinen, sürekli, çok yönlü, üretken 
ve öncü bir okul olma tavrını sürdürmektedir. Bu şekilde öğrencilerinin çağdaş, ilgileri geniş, ulusal temelde, ev-
rensel bakış açısına sahip, çevreci, analitik düşünen, sorgulayan, öğrenmeyi ve gelişmeyi amaçlayan birer yurttaş 
olmalarını hedeflemektedir.  

2010/11 eğitim-öğretim yılı itibariyle Kültür Fen Lisesi’nde toplam 3 yönetici, 24 öğretmen ve 196 öğrenci 
bulunmaktadır. Okulumuzun derslik sayısı 12’dir ve her derslikte en fazla 18 öğrenci mevcuduyla öğretim yapıl-
maktadır. 

Kültür Fen Lisesi öğrencilerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına ve 
Ortaöğretim Yerleştirme Puanına göre almaktadır. 

Kültür Fen Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen fen liseleri müfredatı güçlendirilmiş şekilde 
ve etkinlikle uygulanmaktadır. Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Okulun eğitim dili, Türkçe, yabancı dil eğitimi 
İngilizce’dir.

Öğrencilerinin sahip oldukları fen ve matematik alanındaki temel bilgi ve yetenekleri, sunulan akademik program 
ve uygulamalarla beslenmekte ve ulusal/uluslararası çeşitli platformlarda tüm dünya insanları ile yarışabilecek 
nitelikte bilim adamı adayları olarak mezun olmaları sağlanmaktadır.

Kültür Fen Lisesi’nde uygulanan akademik programın amacı, öğrencilerin temel kavramlarla ilgili kendi zihinsel 
modellerini oluşturabilmelerini sağlamak, öğrenme biçimlerini güçlendirmek ve yeni öğrenme biçimlerinden ya-
rarlanarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. 

Eğitim programı, teknolojik donanımlı sınıflar ve laboratuar çalışmaları ile desteklenmektedir. Çalışmalar birey-
sel ve takım halinde yürütülmektedir. 

Kültür Fen Lisesi’nde her öğrenci mezun olmadan bir bilimsel araştırma projesi çalışmasında mutlaka yer alır. Bu 
bilimsel araştırma projesi ile ulusal ve uluslararası platformlarda yarışmalara katılır. 

Etüt çalışmaları eğitim programının vazgeçilmek temel taşıdır. Öğrenmenin pekişmesi, eksiklerin tamamlanması, 
kalıcı bilgi ve beceriye dönüşmesi, birebir öğretmen desteği ve etüt çalışmaları ile sağlanmaktadır. Öğrencinin 
gereksinimlerini temel alan etütler haftanın her günü ve tüm derslerden yapılmaktadır.
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Ülkemiz koşullarında bir üst eğitim kurumu olan yükseköğretime nitelikli öğrenci kazandırmak fen liselerinin 
olmazsa olmazıdır. Kültür Fen Lisesi’nde bu amaç doğrultusunda dokuzuncu sınıftan itibaren üniversite hazırlık 
çalışmaları akademik program için özellikle ve sistematik biçimde desteklenir. Bu çalışmalar, Üniversite Hazırlık 
Birimi tarafından “4 yıllık Üniversite Hazırlık Planı” çerçevesinde uzman ve deneyimli kadrosu ile yürütülmekte, 
her yıl sayısı daha da artırılan deneme sınavı ve değerlendirme etütleri ile etkinleştirilmektedir.

Kültür Fen Lisesinin de içinde bulunduğu yerleşkede bir anaokulu, bir ilköğretim okulu ve bir lise bulunmaktadır. 
Bu yerleşkede kapalı spor salonu, Fitness Center, bahçe ve kantinler yer almaktadır. Öğrenciler ders dışı zaman-
larını belirtilen alanlarda çeşitli etkinliklerle değerlendirme olanağına sahiptirler.

Okul revirinde hizmetler Okul Doktoru ve Hemşiresi tarafından sürdürülmektedir. Acil vakalara yerinde ve gere-
kirse sevk şeklinde müdahale yapılmaktadır. Hasta çocukların muayene ve tedavisi sağlanmaktadır. Temel Sağlık 
Hizmetleri konusunda özellikle eğitime dayalı çalışmalar sürdürülmekte olup öğrencilerimize temel sağlık bilinci 
ve davranışı kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu yönde okul doktoru ve hemşiresi tarafından toplu ve bireysel 
eğitimlere özel önem verilmektedir. 

Kültür Fen Lisesi, öğrencilerine Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarlarında yaparak, yaşayarak öğrenme ola-
nakları sunmaktadır. Böylece öğrenilenlerin uygulanması, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması da mümkün 
olmaktadır. Öğrenciler, Fen ve Matematik derslerinin yanında yabancı dil ve bilgisayar eğitimi ile Dünyadaki 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmekte ve bu izlenimlerini derslere aktarabilmektedirler.

Okulumuzun zengin ve modern kütüphanesi, öğrenciler için çekici bir ortamdır. Kütüphanede öğrenciler; İstanbul 
Kültür Üniversitesinin kütüphanesine de internet üzerinden ücretsiz erişebilmektedirler. 

Kültür Fen Lisesi’nde rehber öğretmenler tarafından öğrencilerin, bireysel, eğitsel ve mesleki gelişim ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. Öğrencilerin kişisel sorunlarla baş edebilmeleri, eğitimden daha üst düzeyde yararlanabilmeleri 
ile kendini ve ileride yönelecekleri meslekleri tanımaları sağlanmaktadır.

Kültür Fen Lisesi, çalışanlarının katılımıyla ve yönetim kurulunun onayıyla oluşturulan tüm süreçlerinden en 
yüksek verimi elde edebilmek amacıyla 2002 yılında İKEK’e bağlı diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi EFQM 
Mükemmellik Modeli’ni araç olarak kullanarak Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına başlamıştır. Çalışanlarının 
TKY konusundaki bilinç düzeyini yükseltmek için o tarihten beri her eğitim yılında onları, kısa adı KÜGEM olan, 
Kültür Geliştirme ve Eğitim Merkezinin planladığı çeşitli eğitimlerle desteklemekte, bu eğitimler sonucunda 
gerek yaklaşımda gerekse yayılımda ortaya çıkan değişmeleri sürekli olarak izlemektedir.

Kültür Fen Lisesi’nde Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının benimsenmesiyle birlikte eğitim ve yönetim danış-
manlarının da desteğiyle ilk olarak 2002 yılında beş yıllık stratejik plan ve yıllık performans planı hazırlamış ve 
süreç yönetimi modeli oluşturulmuştur. Okul, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda bugüne kadar stratejik planı ve 
süreç yönetimi sistemini her yıl gözden geçirmektedir.

Kültür Fen Lisesinde kalite yolculuğunun önemli bir adımı da temel paydaşlarının gereksinim ve beklentileri-
ni anlayacak ve bunları dengeleyecek yaklaşımlar kullanmasıdır. Bu çerçevede kendisinin nasıl algılandığını 
görmek amacıyla her yıl öğrenci, veli, çalışan ve toplum memnuniyeti araştırmaları yürüterek sonuçlarından 
yararlanmaktadır.

www.kultur.k12.tr
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T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Üniversitesi (SAÜ)’nin çekirdeğini, 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluştur-
maktadır. 1971-1982 yılları arasında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, 1982–1992 yılları arasında ise 
İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir fakülte ve bir meslek yüksekokulu olarak eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmüş 
olan bu yükseköğretim kurumu, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile SAÜ olarak üniversite tüzel yapısına ka-
vuşmuştur.

Kurulduğu tarihten günümüze hızla büyüyen SAÜ’ de 2009-2010 eğitim-öğretim yılı itibari ile 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 
1 Konservatuar, 12 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm 
Başkanlığı bulunmaktadır. Bu akademik birimler, Genel Sekreterliğe bağlı 8 Daire Başkanlığı, Şube Müdürlükleri,  akade-
mik birim, bölüm/program sekreterliklerinden oluşan idari birimler tarafından desteklenmektedir.  SAÜ’ de, toplam 1.358 
akademik ve 628 idari personel üniversitenin 14 farklı yerleşkesinde eğitim-öğretim gören 50.757 öğrenciye hizmet ver-
mektedir. 

SAÜ, 51.000’e yaklaşan öğrenci sayısı ve bugüne kadar hayata kazandırdığı 75.000’e yakın mezunu ile ülkemizin en-
telektüel birikimine ve nitelikli insan gücüne en fazla katkı sağlayan yükseköğretim kurumlarından biri konumundadır. 
SAÜ, bölgesinde yaşanmış olan 17 Ağustos 1999 depreminin yıkıcı ve olumsuz etkilerine rağmen yapılanmasını başarı 
ile sürdürmüş ve günümüzde ülkemizdeki diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında çağdaş kampus, teknolojik altyapı ve 
eğitim-öğretim olanakları ile ülkemizin en modern, yaşanabilir ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversitele-
rinden biri haline gelmiştir. 

SAÜ’ nün başarılı fiziksel yapılanması ve büyümesinin yanında en önemli özelliği ve farklılığı ise Dünya’da ve özellikle 
Avrupa yükseköğretim alanında Bologna Süreci ve Lizbon Stratejisi doğrultusunda yaşanmakta olan değişimin beraberinde 
getirdiği fırsatları en iyi şekilde analiz eden, ulusal ve bölgesel misyonunu göz ardı etmeden bu değişime uygun yönetim 
anlayışı ve yapılanması ile ülkemizde yükseköğretimin reform sürecine öncülük eden örnek bir üniversite konumuna ulaş-
mış olmasıdır.

SAÜ, hizmet verdiği her alanda yapılanmasını yeni gelişmeler ve değişimler ışığında gözden geçiren, sürekli ve sürdürü-
lebilir gelişmeyi benimsemiş bir kurum olarak, hizmetlerinde öğrenci, toplum ve diğer paydaşlarının memnuniyetini ön 
planda tutan bir  “Mükemmellik Merkezi” olmayı kendine ilke edinmiştir.

SAÜ’ de ilk kalite çalışmaları “Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır” sloganı ile öncelikli olarak 2001 yılında İdari ve Des-
tek hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla ISO kalite çalışmaları ile başlatılmış, 2003 yılında ise TKY çalışmaları ile tüm 
akademik ve idari birimler düzeyinde yaygınlaştırılmıştır.

2003 yılından günümüze, mükemmelliğin SAÜ’ de bir yaşam kültürü olarak yaygınlaşması, sunulan hizmetlerin ve yönetsel 
yaklaşımların sürekli olarak iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmış ve başarılar elde edilmiştir.

Bu süreçte SAÜ tarafından geliştirilen, SP ve kalite süreçleri ile desteklenen “ SAÜ Stratejik Yönetim Modeli” üniversite 
yönetimi için geleneksel yaklaşımların ötesinde, çağdaş bir üniversitenin “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme” ve 
“Topluma Hizmet” temel misyonunu ön plana çıkartan, sadece Türkiye’deki üniversiteler için değil, uluslararası üniver-
siteler için de özgün bir üniversite yönetim modeli olacak niteliktedir. Bu model çerçevesinde 2007 yılında SAÜ, eğitim-
öğretim süreçlerini ve sunmuş olduğu diğer tüm hizmetlerini, Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeleri, öğrencilerinin ve 
diğer paydaşlarının beklentilerini dikkate alarak gözden geçirmiş ve yeniden yapılandırmıştır.
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SAÜ’ nün 2006 yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılması ve KalDer ile işbirliğini oluşturması sonrasında, 2006 ve 2008 
yıllarında almış olduğu EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde dış değerlendirmeler, SAÜ’ nün kalite yolculuğunda 
önemli “Köşe Taşları”nı oluşturmuştur. Bu değerlendirmelerin sonucunda SAÜ’ nün ulaştığı, sırasıyla “3* Mükemmellikte 
Tanınma” ve “4* Mükemmellikte Yetkinlik” düzeyleri, sürekli iyileşmenin kanıtı olarak mükemmellik yolculuğunda ku-
rumsal motivasyonu ateşlemiştir. Bu değerlendirmelerden elde edilen kazanımlar sürdürülmekte olan TKY çalışmalarında 
önemli iyileştirmeleri de beraberinde getirmiştir.

SAÜ’ nün sunmuş olduğu tüm hizmetlerde “Mükemmellik Merkezi” olma yolunda önceliği “Eğitim ve Öğretim” süreç-
lerinde mükemmelliğe ulaşmaktır. SAÜ’ nün vizyonu doğrultusunda bu kapsamda geleceği için belirlediği hedef, burada 
sadece ulusal bir hedef değil, bir “Dünya Üniversitesi olmak” ve bu doğrultuda “Dünya insanı yetiştirmek”tir. Bu hedefi-
mize ulaşma yolunda başarımızın en açık kanıtı, SAÜ’ nün Avrupa Yükseköğretim Alanında öğrenci ve akademik personel 
hareketliliğini destekleyen ve ortak Avrupa değerleri çerçevesinde Avrupa İnsanı yetiştirmeyi hedeflemiş olan “Erasmus 
Programı”ndaki başarısıdır. SAÜ, son 3 yıldır ülkemizde bu programdan yararlanan üniversiteler arasında en ön sıralarda 
yer almaktadır. Bu sayede, öğrenci ve mezunlarımızın önemli bir kısmı öğrenimlerinin bir bölümünü Avrupa’nın en seçkin 
üniversitelerinde sürdürebilme fırsatını elde etmişler, öğrenimleri sürecinde mesleki ve bireysel yetkinliklerini üniversite-
mizin ve ülkemizin sınırları ötesinde zenginleştirmişlerdir.

Yine bu kapsamda, SAÜ tarafından geliştirilen yeterliliklere dayalı öğrenci ve öğrenme merkezli eğitim-öğretim yaklaşımı 
ve uygulaması Dünyadaki ve Avrupa’daki güncel gelişmeleri ve beklentileri karşılayacak nitelikte ve içeriktedir. SAÜ 
tarafından bu alanda geliştirilen yaklaşımlar ve bu yaklaşımları destekleyen eğitim-öğretim teknolojileri ülkemizde yükse-
köğretim kurumları arasında örnek model olarak paylaşılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Eğitim-öğretim süreçlerinde gerçek-
leştirilen reform niteliğindeki yenilikler sonucunda, SAÜ’ nün öğrencilerine verdiği Diploma Eki çalışmaları, 2009 yılında 
Avrupa Komisyonu tarafından “Diploma Eki Mükemmellik Ödülü” ile hazırlık sınıflarındaki yabancı dil eğitimi uygula-
maları alanında ise “Avrupa Dil Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Bu yıl yine Avrupa Komisyonu tarafından verilen “ECTS Eki 
Mükemmellik Ödülü” için yaptığımız başvuru ulusal eleme aşamasından geçmiş ve Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir. 
Başvurunun Avrupa Komisyonu tarafından da başarılı bulunmuş ve, SAÜ Türkiye’de bugüne kadar “ECTS Eki Mükem-
mellik Ödülü” alan ilk üniversite olmuştur

SAÜ’ nün Türkiye’de öncülük ettiği diğer konulardan biri de eğitim, öğretim ve diğer hizmetleri için oluşturduğu bilgi 
çağının gerekliliği olan bilişim altyapısıdır. İnternet üzerinden sunduğumuz “Uzaktan Eğitim”, bu çerçevede geliştirilen 
en önemli hizmetlerden biridir. SAÜ önlisans, lisansüstü programlarında uzaktan eğitim yoluyla verdiği eğitim-öğretim 
hizmetlerine 2008 yılında “Karma Eğitim” adı verilen özgün bir yaklaşımla yeni lisans programlarını da dahil etmiştir. SAÜ 
bu alanda Türkiye’de internet üzerinden lisans düzeyinde uzaktan öğretim sağlayan ilk ve tek üniversitedir. SAÜ, başarı ile 
uyguladığı internet üzerinden uzaktan eğitimi sadece örgün öğrenim programları için değil “yaşam boyu öğrenme” için de 
kullanımını önemli bir araç ve fırsat olarak görmekte, bu alanda sertifika, sürekli eğitim ve lisans tamamlama uygulamaları 
geliştirmektedir. SAÜ’ nün bu alandaki hedefi, Lizbon Stratejisi ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen  “Yaşam 
boyu Öğrenme Stratejisi”ne uygun olarak uzaktan eğitim ile yürüttüğü uygulamaları çoğaltmak, örgün öğretim ile birlikte 
“Yaşam Boyu Öğrenme”nin tüm olanaklarını sunan bir eğitim ve öğretim merkezi olmaktır.

SAÜ, yine Türkiye’de Avrupa Birliği Fonları ile desteklenen “Socrates Programları” çerçevesinde Erasmus, Leonarda da 
Vinci, Grundtvig ile Merkezi İhale ve Finans Birimi projelerinden yararlanan üniversitelerin başında gelmektedir. SAÜ bu 
projelerde gösterdiği başarılardan dolayı ödüller almakta ve misyonunu ulusal ve uluslararası ortaklıklar ve katma değerle 
en iyi şekilde yerine getirmektedir.

SAÜ yürütmüş olduğu örnek ve başarılı çalışmalarının ürünlerini öğrencilerinin başarıları ile de kanıtlamaktadır. SAÜ 
öğrencilerinin bilimsel ve mesleki başarıları yanında öğrenci konseyi, kulüp ve topluluklarının topluma yönelik sosyal, 
kültürel çalışmaları ve spordaki etkinlikleri ile her alanda başarıdan başarıya koşmaktadırlar. Bunun en güzel örneği hidro-
jen enerjisi ile çalışan üstün teknoloji ürünü olan araçları ile geleceğin araçlarını tasarlayan ve 2008 ile 2009 yıllarında üst 
üste Avrupa 3.sü ve 2009 yılında Güneş Enerjisi Araçları ile Avustralya’da düzenlenen Dünya’nın bu alandaki en prestijli 
yarışında 15. olma başarısını gösteren Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu’dur.

Mükemmelliği bir kurum kültürü olarak yaşama geçirmeyi hedefleyen ve bu yolda sürekli kendini iyileştiren ve geliştiren 
SAÜ 2010 yılında “Ulusal Kalite Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır. SAÜ’ nün Mükemmellik yolculuğunun bundan son-
raki hedefi, , 2011 yılında ise “Avrupa Kalite Ödülü”nü alan ilk Dünya üniversitesi olmak ve bunun onurunu SAÜ’ ye ve 
Türkiye’ye kazandırmaktır.

SAÜ ailesi olarak, “Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır” sözü ile başladığımız mükemmellik yolculuğunda vizyonumuz 
ve vizyonumuzda gösterdiğimiz birlik bizi bugünkü başarılı konumumuza taşımıştır ve bu büyük gücün bizleri çok daha 
büyük başarılara taşıyacağına inanıyoruz.

www.sakarya.edu.tr
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Ulusal Kalite Ödülü 
Değerlendiricilerimiz

Ulusal Kalite Ödülü 
Sürecinde 15 yıl

Görev Alan 
Değerlendiricimiz
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BETÜL UZEL

Betül Uzel 01.12.1959 tarihinde Ankara’ da doğdu. 

Eğitim

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’ nde tamamladı.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü’nden 1981 yılında lisans, 1985 yılında yüksek lisans derecelerini aldı. 1982 yılında Hollanda 
Uluslararası Kalite ve Yönetim Bilimleri Merkezi’ nden Kalite Sistemleri, Yerleştirme, Denetleme ve Geliştirme 
konusunda Diploma aldı.

İş Deneyimi

1982 ve 1994  yılları arasında Türk Standardları Enstitüsü-Ankara’ da çalışmıştır. TSE’de önce Planlama Uzmanı, 
daha sonra 1987 yılında kurulan Kalite Müdürlüğü’nde Kalite Uzmanı olarak görev yapmıştır. Birleşmiş Milletler 
Sınai Kalkınma Teşkilâtı ile Türkiye arasındaki uluslararası proje olan  Milli Kalite Kontrol Sistemi Projesi’nde 
Proje Milli Koordinatör Yardımcısı olarak çalışmıştir. Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi ve laboratuarların 
teknik yeterliliklerinin belgelendirilmesi sistemlerinin kurulmasında yabancı uzmanlarla birlikte çalışmış, kalite 
sistem eğitim ve denetim faaliyetlerinin başlamasında görev yapmıştır. 

TSE’ de kalite sistem eğiticisi ve  kalite sistem denetim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Dünya Bankası ile yürütülen Kalite Projesinde Türkiye’de Akreditasyon Kurumu kurulması ile ilgili çalışmalara 
katılmıştır. 

1994 ve 2000 yılları arasında Yönetim Danışmanı olarak çok sayıda imalat

(otomotiv ve yan sanayi, gıda, tekstil, beyaz ve kahverengi eşya vb)  ve hizmet (banka, yatırım, sigorta, satış vb) 
firmalarında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre sistem 
kurma ve/veya geliştirme danışmanlığı ve eğitimi çalışmaları yürütmüştür.

2001 yılından beri kendisinin de ortağı olduğu B.S.Yönetim Destek ve Eğitim Hiz. Tic.Ltd.’de Yönetim, Süreç, 
Sistem ve Toplam Kalite Yönetimi konularında danışman ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Firma içi ve genel katılıma açık olarak; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, Kalite Sistem Dokümantasyonu, 
Kuruluş İçi Kalite Denetimi, IRCA Kayıtlı Kalite Sistemleri Denetim/ Baş Denetim Görevlisi, İstatistiksel Proses 
Kontrol, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, Hizmet Yönetiminde Kalite, Toplam Kalite Yönetimi,İş Mükem-
melliği, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme eğitimleri vermektedir.

BV ve BSI Belgelendirme Kuruluşlarında ISO 9001, ISO 20252 ve ISO 10002 standartlarına göre denetim için 
taşeron denetçi olarak görev yapmaktadır. 

1992 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği eğiticisi ve 1993 yılından başlayarak 15 yıl Ulusal Kalite Ödülü 
sürecinde değerlendirici görevi üstlenmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olan Betül Uzel evli ve iki çocuk annesidir.
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Ulusal Kalite Ödülü 
Değerlendiricilerimiz

Ulusal Kalite Ödülü 
Sürecinde 10 yıl

Görev Alan 
Değerlendiricilerimiz
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Alpöge B. Çamlıbel 1964 yılında İstanbul’da doğdu

Eğitim

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da Pendik’te tamamlayarak 1990 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Kim-
ya Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Bugüne kadar Kalite, Çevre, İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, Otomotiv Kalite Sistemleri (ISO 16949, APQP, 
PPAP, FMEA, Yalın İmalat, MSA, Q1), Toplam Kalite, İş Mükemmelliği, Süreç Yönetimi konularında uzmanlık, 
temel beceri ve yetkinlik eğitimlerine katıldı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme MBA Yüksek Lisans 
Programını tamamladı.

İş Deneyimi 

İş hayatına 1990 yılında Dak Dış Ticaret A.Ş. ‘de Satış Temsilcisi olarak başladı. 1991 yılında FProfil A.Ş’de  
İmalat Şefi olarak başladığı görevini Kalite Güvence Müdürü olarak  sürdürdü. 1995 ve 1996 yıllarında sırasıyla 
Gümüşsuyu Halıda Toplam Kalite Uzmanı ve Bıçakcılar A.Ş’de Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürü 
görevlerini yürüttü. 1996 yılından beri OPSAN A.Ş’de Toplam Kalite Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Al-
pöge Çamlıbel ayrıca Öğretim Üyesi olarak 2000 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesinde İşletme Lisans ve 
İşletme-İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programlarında Kalite Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi derslerini 
vermektedir. 

Uzmanlık Alanları

Aşağıdaki konularda uzmanlığın yanı sıra, ilgili projelerde yöneticilik; planlama, kontrol ve izleme, değerlendir-
me, problem çözme, sonuçlandırma, eğitme ve sonuçları ölçme alanlarında ihtisas sahibidir: 
l Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
l Otomotiv Yönetimi Sistem ve Alt Sistemleri (ISO 16949, APQP, PPAP, FMEA, Yalın İmalat, MSA, Q1)
l Yönetim ve Organizasyon
l Süreç Yönetimi
l İş Mükemmelliği
l Toplam Kalite Yönetimi

1994 yılından beri aralıklarla Ulusal Kalite Ödül sürecinde, kamu, STK da dahil pek çok alanda değerlendiricilik 
yapmakta olan Alpöge B. Çamlıbel bekardır ve hobi olarak gezmekte, fotoğraf çekmekte, yemek yapmakta ve 
yemektedir.

ALPÖGE BAŞAR ÇAMLIBEL
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Fatih Toğay 1957 yılında Ankara’da doğdu

Eğitim

İlk orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp fakülte-
sinden mezun oldu.

Bu güne kadar Toplam Kalite, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları  alanları başta olmak üzere  pek çok konuda 
uzmanlık, temel beceri ve yetkinlik programlarına katılmıştır.

İş Deneyimi 

İş hayatına 1982 yılında Malatya Pütürge Sağlık Ocağı’nda 2 yıl sorumlu hekimlik yaptıktan sonra 1987 yılından 
2008 yılına kadar Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2008 yılında devlet me-
muriyetinden emekli olarak halen Görüntüleme ile ilgili medical alet ithalatı yapan bir şirketin yönetim kururlu 
başkanlığını yapmaktadır.

Uzmanlık Alanları

İş mükemmelliği ve Toplam Kalite Yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmanın yanı sıra, 12 yıldır Sokakta Yaşayan 
Çocuklar ile ilgili çeşitli çalışma ve projelerde yer almakta ve bu konuda bir derneğin başkanlığını sürdürmek-
tedir.

2001 yılından beri kesintisiz olarak Ulusal Kalite Ödül sürecinde, Kamu ağırlıklı olmak üzere değerlendiricilik 
yapmakta olan Fatih Toğay evli ve bir çocuk babasıdır.

DR. FATİH TOĞAY
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Eğitim

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1976 
yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Aynı üniversitede yükseklisans (1979) ve doktora (1984) derecelerini 
aldı. 

İş Deneyimi 

Mezuniyet sonrası Hacettepe Üniversitesinde asistan olarak görev yaptı. 1986 yılından itibaren Marmara Üniver-
sitesinde akademik çalışmalarına devam etti ve 2001 yılında profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi’nde 
kurucu müdür, müdür yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Halen Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve 
Kadın Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır. 

Akademik çalışmaları bağlamında mesleki birçok  yayını, tez yöneticiliği , proje yürütücülüğü ile dernek üye-
liği ve dergi hakemliği vardır. Akademik çalışmalarının yanı sıra toplumsal sorumluluk anlayışı ile Üniversite-
Belediye, Üniversite- Özel, Kamu ve Askeri hastane, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliğine 
giderek çalışmalar yaptı. 

Lisansüstü programlarda Toplam kalite Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik 
Düşünme gibi derslerde vermektedir. 

1998 yılından itibaren KalDer-Eğitimde TKY uzmanlık grubu ile çalışmalar yaptı. Grubu ile birlikte KalDer 
–Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile çalıştay Kalite Çember toplantıları düzenledi.  Eğitim Kurumları için TKY 
ve Özdeğerlendirme kitabını (2002) yazdı. Modelin eğitim kurumlarına uyarlanmasını yaptı. Aynı yıllarda sağlık 
sektörü ile birlikte Sağlıkta Kalite çalışmalarında  yer aldı. 2000 yılından itibaren Ulusal Kalite Ödül sürecinde 
değerlendirici ve dış değerlendirici olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir. 

PROF. DR. NURAN KÖMÜRCÜ
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Nurdan Öney 1947 yılında Samsun-Havza’da doğdu

Eğitim

İlk ve orta öğrenimini Samsun-Havza’da, lise öğrenimini İstanbul-Çamlıca 
Kız Lisesinde tamamlayarak 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Bugüne kadar Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite, İş Mükemmelliği, EFQM Mükemmellik Modeli ve 
Özdeğerlendirme, Süreçlerle Yönetim, Liderlik ve Motivasyon, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Davranış Geliştirme ve Far-
kındalık, Yapı Malzemeleri-Uygunluk Değerlendirme ve CE işareti  alanları başta olmak pek çok konuda uzmanlık, 
temel beceri ve yetkinlik programlarına katılmıştır. 

İş Deneyimi 

İş hayatına 1973 yılında Çitosan-Balıkesir Çimento Fabrikasında    Kimya    Mühendisi    olarak   başladı.  1978-1979 
yılında Aşkale Çimento Fabrikasında Laboratuvar Şefi olarak çalıştı. 1979’da aynı görevle geldiği Bolu Çimento Sanayii 
AŞ’de sırası ile Laboratuvar Şefi, Kalite Kontrol Müdürü, Yönetim Temsilcisi ve Kalite Kontrol ve Yönetimi Müdürü 
olarak görevler yaptı. Çalışma hayatı süresince ürün ve yönetim sistemleri kalitesi üzerine odaklandı: Yaptığı   Ar-Ge   
çalışmaları    sonunda   Sülfatlara   Dayanıklı Çimento   üretiminin   Türkiye’de   ilk  defa   Bolu  Çimento’da gerçek-
leştirilmesinde  ve  ilgili   Türk     Standardının hazırlanmasında görev aldı. TÇMB  dergilerinde  yayımlanmış,  çimento  
ve teknolojisi ile ilgili pek çok teknik çevirileri vardır. Hazırladığı “Çimento İşletmeciliği El Kitabı” 1998 yılında yayın-
landı. Laboratuvarda yaptığı çalışmalarının bir kısmını Uluslararası bir sempozyumda tebliğ olarak sundu. Cembureau 
(Avrupa Çimento Birliği) CEN/TC 51, WG-12  ve WG-4 çalışma gruplarında TÇMB adına  görev aldı. Kuruluş içinde 
ve TÇMB Oryantasyon Eğitimi faaliyetlerinde Eğitimci olarak görev aldı. TÇMB’de Teknik İhtisas Komitesinde (Türk 
Çimento Standartları hazırlaması ve revizyon çalışmalarında) ve Çimento İşverenler Sendikasında, “Sağlık ve Güvenlik” 
Kurulunda (İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında) görev  yaptı. 1994 yılından itibaren  Kalite Yönetim Sistemi (ISO 
9000), Ürünün Uygunluğu TS EN 197/2), Çevre Yönetim Sistemi (IOS 14001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem-
lerinin (OHSAS 18001) kurulması  ve geliştirilmesi çalışmalarını,  her üç sistemin de  Yönetim Temsilcisi  olarak yü-
rüttü, tüm belgelerin alınmasını sağladı. 2005 yılından itibaren de EFQM Mükemmellik Modelini Kuruluşun bütününe 
uyarlanması faaliyetlerini  yürüttü, üç yıllık uzun ve emek dolu bir çalışma sonunda Bolu Çimento, başvurduğu  Ulusal 
Kalite Ödül sürecinde önemli bir başarı göstererek finalist oldu. 1 temmuz 2008 yılında emekliye ayrıldı. TÇMB-Kalite 
Çevre Kurulunun Tetkikçi havuzundadır.

Uzmanlık Alanları

l ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
l ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
l TSE 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi
l Toplam Kalite Yönetimi
l Kalite Çemberleri
l EFQM Mükemmellik Modeli
l Özdeğerlendirme
l Stratejik Yönetim
l Süreç Yönetimi
l Problem Çözme Teknikleri 
l TS-EN 197/2 Çimentoda ürünün uygunluğu denetçiliği

1998 yılından beri Ulusal Kalite Ödülü sürecinde kamu dahil pek çok alanda değerlendiricilik yapmakta olan Nurdan 
Öney evli ve iki kız annesidir. 

NURDAN ÖNEY
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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
A. FATİN YÜCEL KALDEM
A. MERT AKSU ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
DR. AHMET MURAT FİŞ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
ALPÖGE ÇAMLIBEL OPSAN     
AYKUT ALP YILMAZ KORDSA  GLOBAL A.Ş.
CANAN TEZSEZEN  
DR. FATİH TOĞAY SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR DERNEĞİ
FİGEN KOCABALKANLI OMEGA MÜHENDİSLİK
GAMZE KALKANLI OMSAN LOJİSTİK
HASAN EROL 
PROF. DR. HOŞCAN ENSARİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MÜJGAN KERMAN KERMAN DANIŞMANLIK
PROF. DR. NURAN KÖMÜRCÜ T.C. MARMARA ÜNİ. SOSYAL BİLİMLER FAK.
NURDAN ÖNEY
SALİH ARIMAN SABANCI ÜNİVERSİTESİ
YASEMİN ÖZÇER 
ZÜLAL KIZILTAŞ KalDer

15 Yıl ve Daha Fazla Görev Alan Değerlendiricimiz
ADI SOYADI KURULUŞU
BERÇİN GÜN KAVRAKOĞLU DANIŞMANLIK
BETÜL UZEL B.S. YÖNETİM DESTEK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
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Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU

5-9 Yıl Arası 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
ARZU AKÇAL ARAS BORUSAN LOJİSTİK    
ATİLLA GEBİTEKİN      
ATİLLA YILMAZ COŞKUNÖZ HOLDİNG   
AYBARS GEDİZ  
AYDAN BİLGEL MARS LOJİSTİK 
AYDIN KOSOVA 
AYLA KANAAT TÜBİTAK-MAM    
AYLİN KAR       
AYSUN TELEK KalDer ANKARA ŞUBE
AYŞE KIZILIŞIK    
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. LEBRİZ HALE AKTÜN ÖZEL 29 MAYIS HASTANESİ 
DR. ÖZKAN DALBAY TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME A.Ş.
DR. UĞUR ZEL 
DOÇ. DR. H. NEJAT BASIM BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
DOÇ. DR. NECATİ ARAS BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
EMEL BİLLUR BARIŞ ELEKTRİK      
ERHAN ARPAÇ ECZACIBAŞI VİTRA   
FAHRİ ÖZOK KalDer   



72

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU

5-9 Yıl Arası Görev Alan Değerlendiricilerimiz
ADI SOYADI KURULUŞU
FURUZAN GÜYER     
GÖNENÇ RÜŞTÜ ŞENER TNT EXPRESS
HABİBE AKŞİT ELGİNKAN HOLDİNG   
HALUK AKTAŞ TEMSA OTOMOTİV  
HALUK GÜMÜŞDERELİOĞLU TÜRK TRAKTÖR     
HARUN KOCAMAN KOCAMANLAR OTOMOTİV
HASAN BAŞALAN CLUB MEGA SARAY
HAYRİYE KULA NESTLE     
HÜSNİYE FIRAT ŞİMŞEK T.C. ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 
İSMET ÇAKIR      
KADİR AKBAŞ AKSA AKRİLİK KİMYA   
KADİR ERKAN
KAZIM SAVER HUGO BOSS     
KEMAL OK İSDEMİR 
LEVENT CANDEMİR İPRAGAZ     
MEHMET AKDEMİR      
MEHMET ASAF SATILMIŞ      
MEHMET AYDIN ÖZEL KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ
MEHMET AYDIN KİBAR HOLDİNG
MELDA GARİPAĞAOĞLU ŞAHİN ERDEMİR       
MURAT AKÇEAL       
MUSTAFA HESAPÇIOĞLU PEGASUS HAVAYOLLARI   
MUSTAFA KÜÇÜKGÖK       
MUTLU KUTLU VİKO ELEKTRİK MALZEMELERİ A.Ş.
MÜYESSER ÇEVİK T.C. M.E.B. VALİ SAMİ SÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
NECATİ HAKOĞLU POLİSAN     
NECDET UTKANLAR ASİL ÇELİK     
ORHAN VELİ KAYA TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ 
OYA ŞEN MAKRO ÇEVRE KORUMA END.  
PINAR ILGAZ ARGE DANIŞMANLIK
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Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU

5-9 Yıl Arası Görev Alan Değerlendiricilerimiz
ADI SOYADI KURULUŞU     
RANA SİBEL SAYGILI PINAR SU      
REGAİP BARAN         
RUHAN KÜPELİ KÜPELİ MÜHENDİSLİK   
SABRİ BÜLBÜL KalDer    
SAMİ EROL TEKNİK MALZEME 
SAMİH YEDİEVLİ TTNET      
SELAMİ GÜVEN ANTAL   
ORHAN ÜNAL VİKO ELEKTRİK MALZEMELERİ A.Ş.
SAADET SÜSLÜ YÖNELİM BİLGİ İŞLEM
SEDA KAYRAK ECZACI BAŞI BAXTER
SEMİH ERSUN AKSA AKRİLİK KİMYA
SEYFİ DEĞİRMENCİ DÖKTAŞ 
SİBEL BEKLER AKSA AKRİLİK KİMYA
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     
T.MURAT TAMER DENİZ HARP OKULU 
TANER ÇAVDAR
TÜLİN SENCER        
ÜMİT SAVCIGİL PINAR SÜT     
VEYSİ ÖKMEN ENERJİSA     
YAKUP ERDOĞAN
YASEMİN UZUNER YEDİTEPE ÜNİ. ECZACILIK FAKÜLTESİ
YAVUZ ERDİVANLI     
YRD. DOÇ. DR. İSMAİL YILDIZ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
YRD. DOÇ.DR. SEVİNÇ PEKER T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ





75

2010 Yılı Ulusal Kalite 
Ödülü Sürecinde Görev Alan 

Değerlendiricilerimiz
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ADI SOYADI KURULUŞU

A. MERT AKSU ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ

ABDURRAHMAN KAÇMAZ T.C. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AHMET TOLGA ARTUT T.C. YAKACIK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

AHMET YILMAZ SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALPÖGE ÇAMLIBEL OPSAN ORJİNAL SAÇ PARÇA A.Ş.

ARZU KAMAN ESC TEKSTİL

ASUMAN AKYÜZ SABANCI ÜNİVERSİTESİ

AYDAN BİLGEL MARS LOJİSTİK

AYSUN TELEK KalDer ANKARA ŞUBE

AZMİ KİŞNİŞCİ  

BAYRAM EVİN BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

BERÇİN GÜN KAVRAKOĞLU MANAGEMENT INSTITUTE

BERNA AKINCI BRİSA A.Ş.

BETÜL UZEL B.S YÖNETİM DESTEK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

BİLGECAN BOZKURT BRİSA A.Ş.

BİRDEN TULUĞ SİYAHİ YÜNSA A.Ş.

BURÇAK GÜÇLÜ BSH EV ALETLERİ A.Ş.

BUYCE YARDIMCI TÜRK EKONOMİ BANKASI

CANAN ATAÇ BURSA ECZA KOOP

Ç.FERKUT ÖZDEMİR SCHOTT ORİM CAM A.Ş.

DOÇ. DR. H. NEJAT BASIM BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. AHMET MURAT FİŞ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

DR. FATİH TOĞAY SOYAÇ

DR. LEBRİZ HALE AKTÜN ÖZEL 29 MAYIS HASTANESİ

DR. LEVENT VURGUN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU
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ADI SOYADI KURULUŞU

DR.ALAATTİN AYDIN MARMARA SAĞLIK VE EĞİTİM

DR.ÖMER KOÇAK HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DR.ÖZGE GÜNDÜZ ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

DR.YÜKSEL YEŞİLBAĞ İSTANBUL KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI

EBRU HIZGİDER 

EBRU LÜLECİ BORUSAN LOJİSTİK A.Ş.

EBRU TUNA İSDEMİR A.Ş.

ELİF BİLGİSU KOCAELİ SANAYİ ODASI

ELİF DÖRTER BOSCH SANAYİ A.Ş.

ENDER HORATA T.C. TARSUS BELEDİYESİ

ERKAN EKİNCİ İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC.A.Ş.

EROL ÖZDEN ETAL  ALÜMİNYUM 

ESRA GÜNER BORUSAN LOJİSTİK A.Ş.

ESRA ŞAHAN ARAS KARGO A.Ş.

FATMA BABAOĞLU ALKIM YÖNETİM DANIŞMANLIK

FETHİ KARAKUŞ SANKO MAKİNA A.Ş.

FİGEN KOCABALKANLI OMEGA MÜHENDİSLİK VE  METAL

FUNDA DEMİREL İSDEMİR 

FURUZAN GÜYER 

GAMZE KALKANLI OMSAN LOJİSTİK A.Ş.

GÖNENÇ ŞENER TNT EXPRESS

GÜLFERE KIR TÜRK TELEKOM BURSA İL MÜDÜRÜLÜĞÜ

HABİBE AKŞİT ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş.

HAKAN YAŞDAL YAPI VE KREDİ BANKASI

HASAN BAŞALAN CLUB MEGA SARAY

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU
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ADI SOYADI KURULUŞU

HÜLYA TÜMTAŞ AKSİGORTA A.Ş.

HÜNİYE FIRAT ŞİMŞEK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

İLAYDA PASİNER SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLKER ÇELİK  T.C. M.E.B. İBNİ SİNA İ.Ö.OKULU

İSMAİL DOLAŞ T.C. ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM

İSMAİL POLAT SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

KADİR AKBAŞ AKSA AKRİLİK KİMYA A.Ş.

KADİR ERKAN 

KADİR KARAKOÇ CİHAN MEDYA DAĞITIM A.Ş.

KEMAL OK İSDEMİR A.Ş.

KUDRET YALÇIN  İSTANBUL ECZA KOOP

LEVENT CANDEMİR İPRAGAZ A.Ş.

MEHMET ASRİ KOPAŞ KOZMETİK A.Ş.

MEHMET AYDIN ÖZEL KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ

MEHMET ERDAL KÜÇÜKOĞLU T.C. PİRİ REİS DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ

MEZANE ALTUN TNT EXPRESS

MİNE ACAR ENGİN AYGAZ A.Ş.

MUHARREM SAYIN T.C. KARABÜK DEVLET HASTANESİ

MURAT AYAN BRİSA A.Ş.

MURAT AYAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

MURAT BİLİZ BURSA ECZA KOOP

MUSTAFA ŞAŞMAZLAR İSDEMİR 

MUSTAFA TAŞCI BOYTAŞ MOBİLYA SAN. TİC.A.Ş.

MUTLU  KUTLU VİKO ELEKTRİK MALZEMELERİ A.Ş.

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

KÖYK
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ADI SOYADI KURULUŞU

MÜJGAN KERMAN KERMAN DANIŞMANLIK

MÜYESSER ÇEVİK T.C. VALİ SAMİ SÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU 

NAFİDE KARAKUŞ SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

NAFİZ TURGUT DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

NEDİM YILMAZ ÇE-TUR ÇELEBİ TURİZM TİC. A.Ş.

NİLGÜN SARYAL BOSCH SANAYİ VE TİC. A.Ş.

NURDAN ÖNEY 

NURSEL OKTAY T.C. M.E.B. ERENKÖY İLKÖĞRETİM OKULU

OP.DR. NURULLAH SOYHAN T.C. KARABÜK DEVLET HASTANESİ

ORHAN ÜNAL VİKO ELEKTRİK MALZEMELERİ A.Ş.

ÖZCAN AKGÜL İDO A.Ş.

PAKİZE ÖZKAY KOÇ HOLDİNG

PROF.DR. NURAN KÖMÜRCÜ T.C. MARMARA ÜNİ. SOSYAL BİLİMLER FAK.

RANA SİBEL SAYGILI PINAR SU A.Ş. 

SAADET SÜSLÜ YÖNELİM BİLGİ İŞLEM

SABRİ BÜLBÜL KalDer

SAFFET ÇELEN ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

SAYE NİHAN ÇABUK ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ

SEDA KAYRAK ECZACIBAŞI - BAXTER A.Ş.

SENEM ERDEM ALBAŞ 

SERKAN AKGÜNEŞ REXAM PAKETLEME A.Ş.

SERPİL YURDUSEVEN VODAFONE MOBİL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

SİBEL BEKLER AKSA AKRİLİK KİMYA A.Ş.

SONER AŞCI BURSA ECZA KOOP

SONGÜL ÖNCEL OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.
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ADI SOYADI KURULUŞU

SUNA İPEK BATU ACTAVİS FAKO İLAÇLARI A.Ş.

ŞEBNEM ERGÜL İMKB

ŞERİF OKLUOĞLU İSTANBUL GAZ DAĞITIM A.Ş.

ŞEYMA SARAÇ SARAÇ DANIŞMANLIK

T.MURAT TAMER DENİZ HARP OKULU 

TANER ALGIN AİRFEL ISITMA SOĞUTMA SAN A.Ş.

TANER ÇAVDAR 

TAYFUR UTKU DENİZ KUVVETLERİ DERİNCE EĞT. MERK. K.

TÜLAY UZUNKOL KOCAELİ SANAYİ ODASI

UĞUR KAVİ GÜRALLAR ART CRAFT

ULAŞ MENKÜ ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

ÜLKÜ ARIKBOĞA İBB GELİRLER  MÜDÜRLÜĞÜ

VOLKAN BİNİCİ T.C. M.E.B. HAYDARPAŞA TEKNİK OKULLARI

Y. ERKUT ALTUN NASSETTİ TIBBİ CİHAZLAR

YAKUP ERDOĞAN CHOYANG MEDICAL

YARD. DOÇ. DR.ÖNDER EKİNCİ T.C. KOCAELİ ÜNV.  ASIM KOCABIYIK M.Y.O.

YASEMİN ÖZÇER 

YASEMİN UZUNER YEDİTEPE ÜNİ. ECZACILIK FAKÜLTESİ

YELİZ SAY GÜR KORDSA GLOBAL A.Ş.

YRD.DOÇ.DR.SEVİNÇ PEKER T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ZEYNEP KAREL Z KAREL ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIK

Ödül sürecine katkıda bulunan değerlendiricilerimize ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.
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Prof. Dr. Mehmet DURMAN KÖYK Başkanı

Asuman ÖZER ECZACIBAŞI-LINCOLN ELECTRIC / ASKAYNAK
Aykut Alp YILMAZ KORDSA GLOBAL A.Ş.
Ebru DİCLE TÜSİAD
Fahri ÖZOK KalDer
Dr. Fatih TOĞAY SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR DERNEĞİ
İsmet ESENGİN AİRFEL ISITMA SOĞUTMA A.Ş.
Mehmet AYDIN  ÖZEL KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ
Salih ARIMAN SABANCI ÜNİVERSİTESİ

KALİTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 
(KÖYK)

Fahri ÖZOKAsuman ÖZER Ebru DİCLEAykut Alp YILMAZ

Prof. Dr. Mehmet DURMAN

Salih ARIMANMehmet AYDINDr. Fatih TOĞAY İsmet ESENGİN
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2011 YILI ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ TAKVİMİ

İşletmeler Kategorisinde: (BÖİ, KOBİ, Operasyonel Birim)
Kuruluşların başvurusunun son günü: 08 Şubat 2011
Başvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması: 13 Haziran 2011
Saha Ziyaretleri: 26-30 Eylül 2011    
 
(STK) Sivil Toplum Kuruluşları Kategorisinde:
Kuruluşların başvurusunun son günü : 08 Şubat 2011
Basvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması : 13 Haziran 2011
Saha Ziyaretleri : 26-30 Eylül 2011

Kamu Kategorisinde:
Kuruluşların başvurusunun son günü : 08 Şubat 2011
Basvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması :14 Mart 2011
Saha Ziyaretleri :25-29 Nisan 2011

Mükemmellikte Süreklilik Ödülü:
Kuruluşların başvurusunun son günü : 08 Şubat 2011
Basvuru dokümanlarının KÖYK’e ulaşması : 13 Haziran 2011
Saha Ziyaretleri : 26-30 Eylül 2011  

2011 yılı Ulusal Kalite Ödülü Bilgilendirme Toplantısı: 06 Ocak 2011
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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


