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Ülkemizin Mükemmellik Kültürünü 
Yaşatan Tüm Kurumlarımıza 
Başarılar Diliyorum

Değerli Kalite Gönüllüleri,

B u yıl yine çevrimiçi ortamda ger-

çekleştirdiğimiz ve geniş bir ka-

tılımın sağlandığı, “Ortak Amacın 

Gücü: Hissedar Kapitalizminden Paydaş 

Kapitalizmine Geçiş” ana temasıyla düzen-

lediğimiz kongremizde, iki gün boyunca 

birbirinden değerli konuşmacıları ağırladık.

Salgın sonrası ekonomik dönüşümlerden 

küresel risk analizlerine, sanayici iş kadın-

larımızın dilinden kadınların iş gücüne, ka-

tılım kapsayıcılığından enerji verimliliğine; 

gıda, tarım, iklim krizi, küresel ölçekte sağ-

lık sorunu çözümleri gibi pek çok konuda 

gelecek kuşaklara her anlamda daha kali-

teli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya 

bırakabilmenin gerekliliklerini tartıştık, bir-

likte çözümler aradık. 

Ekonomik eğilimlerin küresel boyutta de-

ğişimi; salgın, iklim krizi, iş hayatında cin-

siyet eşitsizliği gibi endişe verici pek çok 

konuyla hem ülkemizde hem de küresel 

boyutta mücadele verdiğimiz bu stresli 

dönemde, kongremizdeki değerli katılım-

cılarımızla yaptığımız oturumlar sonucun-

YILMAZ BAYRAKTAR

Türkiye Kalite Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomik eğilimlerin küresel boyutta değişimi; 
salgın, iklim krizi, iş hayatında cinsiyet eşitsizliği 
gibi endişe verici pek çok konuyla hem 
ülkemizde hem de küresel boyutta mücadele 
verdiğimiz bu stresli dönemde, kongremizdeki 
değerli katılımcılarımızla yaptığımız oturumlar 
sonucunda farkındalıklarımızı artırdık. 
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ve onlar için de KalDer’le birlikte yeni başlangıç-

lara geçiş süreci olmasını diliyorum. 

Ödül sürecinin başarı ile gerçekleştirilmesin-

de gönüllülük esası ile emek ve çaba harcayan 

Ödül Yürütme Kurulu, Ödül Jürisi, Ödül Sek-

reteryası, değerlendiricilerimiz ile tüm kongre 

süreci ile ödül töreninde emeği geçen Merkez 

ve şube çalışanlarımıza, kongre ekibine, üyemiz 

olarak gönüllü katkılarıyla destek veren herkese 

KalDer Yönetim Kurulu adına çok teşekkür edi-

yorum.

Satırlarıma son verirken, KalDer olarak, “Bir-

leşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan ilham 

alan EFQM Modeli ile kurum ve kuruluşlarımıza 

sürdürülebilir değer yaratma çalışmalarında yol 

göstermeye, hedeflerine ulaşma yolculuğunda 

rehberlik etmeye her zaman hazır olduğumuzu 

belirtiyor; ödül alan kurumlarımızı tekrar kutlu-

yorum. Kurumlarımız ile daha üstün başarı ve 

sürdürülebilirlik ödülleri ile ilerleyen yıllarda ye-

niden buluşmayı heyecanla bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

da farkındalıklarımızı artırdık. Kongre bitiminde 

elde ettiğimiz çıktılarla, aslında ‘ortak amacın 

gücü’ ile bu problemlere yeni yaklaşımlar ve or-

tak bir akılla çözümlere nasıl ulaşabileceğimizi 

ortaya koyduk.  

Sevgili Gönüllülerimiz,

Geçtiğimiz yıl salgın koşulları ve kısıtlamaları ne-

deniyle hem kongremizi hem de ödül törenimizi 

çevrimiçi ortamda gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise 

KalDer Ailesi olarak yeniden, Türkiye Mükem-

mellik Ödülleri’ni alan kurumlarımızla bir araya 

gelmenin; mutluluk ve başarılarını birlikte kutla-

manın heyecanını yaşadık. 

29. Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni ile ‘Mü-

kemmellik Yetkinlik Belgeleri’ni alan ve ödül sü-

recini başarıyla tamamlayarak ödül almaya hak 

kazanan kurumlarımızı bir kez de buradan en 

içten duygularla kutluyor; ülkemizdeki mükem-

mellik kültürünün öncüleri olarak kendilerine, 

çıktıkları bu sürdürülebilir gelişim yolunda başa-

rılı ve verimli bir çalışma dönemi diliyorum. 

Ayrıca bu ödüllerin, EFQM Modeli ile henüz ta-

nışmamış olan kurumlarımıza ilham vermesini 
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Dönüşümün İçinden 

İ ki yılı aşkın süredir devam eden virüs 
salgınının yarattığı tüm zorluklara rağ-
men, 2020 modelinin dönüştürücü 

gücünü anlamak ve uygulamak için eko-
sistemimizde yer alan tüm paydaşlarımıza 
ulaşmayı başardığımız için KÖK (KalDer 
Ödül Kurulu) olarak büyük bir mutluluk 
içindeyiz. 2021 yılını da çok zorlayıcı bir yıl 
olarak arkamızda bırakırken başarılarımızı 
ve başaracaklarımızı tarihe not düşmenin 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Ödül başvurusu sayısının rekora koşma-
sına rağmen yapılan çalışmalarda ciddi 
olumsuzluk teşkil edecek herhangi bir ola-
yın yaşanmaması sevindiricidir. Buradan 
hareketle, ek görev ve sorumluluk alan 
tüm katılımcılarımıza en içten teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.

Değerli kuruluş liderleri ve çalışanlar; 

Ülkemizin kişisel ve kurumsal dönüşümü-
ne liderlik ettiğiniz için minnetarız. Ödül 
Yıldızları’nızın daha güçlü parlaması için iş 
ortaklığımıza gösterdiğiniz uyum ve daya-
nışma bizleri mutlu etmeye devam ediyor. 
Gönüllük esası ile yürüttüğümüz bu süreç-
lerdeki ilişkimizin sürdürülebilir olması, gü-
zel ülkemizin gelişimi için en önemli arzu-
muzdur. Adil, tarafsız ve güvenilir bir süreci 
yürüterek sonuçlandırdığımız değerlendir-

CAN BAYKUT 

KalDer Ödül Kurulu Başkanı

Ekosisteme pozitif katkı yapacak 
dönüşümcü liderlerin sayısının artması ve 
iyilikçi bir dönüşüme adanacak gönüllerle 
daha yaşanır bir kültür oluşturacağımıza 
olan inancımız sonsuz.
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Deneyimli Rehber ve Eğitmenlerimiz;

Uzun süren kişisel çalışmalar ve sunumlar, fikir alışve-
rişlerinin yapıldığı tartışmalar, özenli dokümantasyon 
ve tutkulu paylaşım isteği ile bize ilham ve tecrübe 
kaynağı oldular.

Yeni modelin hem kuruluşlar hem de Değerlendirici-
lerimiz açısından anlaşılmasını ve uygulanmasını ge-
liştirmek adına sağladıkları katkı için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Değerli Genel Sekreterimiz, Ödül Sekreterimiz ve 
KalDer Çalışanları; 

Dönüşümün merkezindeki sayısız konu ve gündemi 
ele alarak, arzuladığımız sonuçlara dönüştürmek için 
bitmek bilmeyen enerjiniz ve kapsayıcılığınız takdiri 
fazlası ile hak ediyor, sizlere sonsuz teşekkürlerimiz-
le... 

Dönüşüm konusunda başarmayı hedeflediklerimiz 
için daha fazla dayanışma, daha güçlü bir iletişim, 
2022’de de önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu 
sene saha ziyaretlerine geri dönüşümüzün müjdesini 
vermek için bizler de sabırsızlanıyoruz. Ekosisteme 
pozitif katkı yapacak dönüşümcü lider sayısının art-
ması ve iyilikçi bir dönüşüme adanacak gönüllerle 
daha yaşanır bir kültür oluşturacağımıza olan inancı-
mız sonsuz.

Saygı, sevgi ve teşekkürlerimle.

melerimizi özenle ele alacağınıza eminiz. Başarıları-
nızın devamını diler, KÖK olarak kuruluşlarınızı bir kez 
daha tebrik ederiz. 

Kıymetli Yönetim Kurulumuz ve şubelerimiz;

Ülkemiz kurum ve kuruluşlarının dönüşümüne ayrı-
lan kaynağın yönetimi, KÖK bağımsızlığına gösteri-
len özen, ekosistemimizin gelişimi ve KalDer imajının 
güçlenmesi kapsamındaki ilham veren liderliğiniz için 
sizlere çok teşekkür ediyoruz. 

Sevgili Değerlendiricilerimiz;

Onlar, ödül süreçlerinin gerçekleştirilmesindeki en 
önemli pay sahipleri olarak bizi hiç bir zaman yalnız 
bırakmadılar. Cumartesi olmadık bir saate ya da hafta 
içi mesai saatleri dışına toplantı planlasak bile katıldı-
lar. Bazen anne-baba rollerine, bazense iş yerlerinde-
ki rollerine ek olarak hiç şikayet etmeden gelişmeye 
liderlik etmeye devam ettiler. Yeni model çalıştayla-
rına ve vaka çalışmalarımıza katıldılar. Kitap ve saha 
değerlendirmelerini pandemi şartlarında çevrimiçi 
çalışmalarla gerçekleştirdiler. Öğrenmek için bu ka-
dar istekli bir sosyalleşmeye pek nadir şahit olunur. 
Özellikle raporlama ve puanlama sürecindeki uzun 
çalışmalar, her kelimenin özenle seçimi için harcanan 
saatler... “Başarılı olmak için işini sevmek yetmez, aşık 
olmak gerekir” sözünün hakkını tam anlamıyla veren 
tüm Değerlendirici arkadaşlarımızın hakkını ödemek-
te zorlandığımızı bir kez de buradan itiraf etmeliyiz. 

Şükranlarımızla...
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TÜRKİYE 
MÜKEMMELLİK 
ÖDÜLLERİ

ESRA KARAKAŞ KURŞUN
KalDer Türkiye Mükemmellik 
Ödülleri Sekreteri

B u yıl Türkiye’de EFQM Modeli’ni ve süre-
cini referans alarak belirlenen ödüllerin 
yirmi dokuzuncusunu gerçekleştirmek-

teyiz. Bugüne kadar yaşanan süreç sonucunda, 

ödül modeli ve oluşturduğu Mükemmellik yak-

laşımının ülkemizde hızlı bir şekilde yaygınlaş-

tığını görmekteyiz. Dünya çapında başarılara 

ulaşmış pek çok kuruluşumuzun kendi katego-

rilerinde, Avrupa’da kuruluşlara verilebilecek en 

büyük ödülleri alması bunun en büyük kanıtıdır. 

Brisa ve Netaş’ın 1996 yılında Avrupa Kalite Ödü-

lü’nü bütün büyük firmaları geride bırakarak ka-

zanan dört kuruluş arasına girmesi ile Avrupa’da 

yankılanan başarı günümüze kadar gerek özel 

gerekse kamu alanından farklı büyüklükteki ku-

ruluşlarımızın artan talebi ve desteği ile büyüye-

rek çoğalmıştır. 

Mükemmellik Ödülleri’nin önemini, kriterlerine 

ve işleyişine baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. 

Mükemmellik Ödülleri kuruluşları sadece ciro, 

verimlilik, fire göstergeleri gibi tek boyutlu pa-

rametrelere göre değil, bütün süreçleri, hedef-

leri ve rekabet ortamındaki konumuna göre ele 

aldığı ve kuruluşların bütünsel yönetim sistemi-

ni ölçtüğü için iş dünyası içinde mükemmelliği 

sembolize eder hale gelmiştir. 

Dünya çapında tanınan, 
bir yönetim çerçevesi 
oluşturan EFQM 
Modeli, kuruluşları, 
değişimi yönetme 
ve performanslarını 
iyileştirme konusunda 
desteklemektedir. 
Güncellenen Model, gerek 
yararlılığını korumak, 
gerekse uzun vadeli, 
sürdürülebilir bir gelecek 
arzu eden tüm kuruluşların 
yönetim gündemini 
sürdürmek amacıyla yıllar 
içerisinde birçok iyileştirme 
döngüsünden geçmiştir.
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Dünyadaki Mükemmellik Ödülleri’nin içinde üç tanesi 
göze çarpmaktadır: 

l Deming Ödülü– Japonya (1951) 

l	Malcolm Baldrige Ulusal Mükemmellik Ödülü (MB-
NQA) – A.B.D (1988) 

l	EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü (EEA - The 
European Excellence Award)– Avrupa (1992) 

Bugün bunların dışında Kanada, İngiltere, Almanya, 
Fransa, Polonya, Brezilya gibi birçok ülkede ulusal 
kalite/mükemmellik ödülleri oluşturulmuş veya oluş-
turulma aşamasındadır. EFQM Küresel Ödülü 1992 yı-
lında ortaya çıkmış olup geliştirilen ödül modeli hızla 
kabul görmüş ve birçok kuruluşta uygulanmaya baş-
lamıştır. Daha şimdiden dünyadaki ve özellikle Avru-
pa’daki birçok Ulusal Mükemmellik Ödülü bu sisteme 
dayanmıştır. 1992 yılında duyurulan, bugün Türkiye 
Mükemmellik Ödülü olarak adlandırılan Ulusal Kalite 
Ödülü, TÜSİAD ve Türkiye Kalite Derneği’nin ortak ça-
balarıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül yapılarının ince-
lenmesi sonucu Avrupa ile bütünleşmemize katkıda 
bulunabileceği, esnek yapısının uygulamada kolaylık 
yaratacağı göz önüne alınarak EFQM Küresel Ödülü 
esas alan EFQM Modeli, KalDer tarafından benimsen-
miştir. 

Kuruluşlarda mükemmelliği özendiren bu model ödül 
için başvuran kuruluşların değerlendirilmesinde kul-
lanılmaktadır. 

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün en önemli amaçları-
nı aşağıda açıklandığı şekilde vurgulayabiliriz; 

l	Ülkemizde Toplam Kalite bilincinin yükseltilmesi ve 
yaygınlaştırılması 

l	Kurum ve kuruluşlarımızda mükemmellik kültürü-
nün bir yaşam biçimine dönüştürülmesinde özen-
dirici olmak 

l	Kurum ve kuruluşlarımızın kurumsallaşma ve reka-
bet edilebilirliğini artırma — Başarılı uygulamaları-
nın tüm ülke yararına sunulması 

l	Kurumsal rekabet ve başarı düzeyinin uluslararası 
ortamda saygınlık kazanması 

l	Kalite düzeyimizin uluslararası ortamda saygınlık 
kazanması 

l	Toplam Kalite Yönetimi sistemlerini kurmuş olan ve 
uygulayan kuruluşları gündeme getirerek, Toplam 
Kalite Yönetimi’ne olan talebin artırılması 

 Türkiye Mükemmellik Ödülü başvurularının değer-
lendirilmesinde tüm kategoriler için EFQM Modeli 
referans alınmaktadır. 

Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Türkiye Mükemmellik 
Ödülü, Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve Türkiye 
Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü kapsayan özel bir 
kategori dahil dört ana başlık altında verilmektedir. 

KalDer TANIMA VE ÖDÜL PROGRAMI
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ

Tanıma ve Ödüllendirme Programı, kuruluşlara geliş-
melerine yardımcı olacak stratejik düzeyde geri bil-
dirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tanıma ve Ödül-
lendirme Programı, sektör, büyüklük veya olgunluk 
düzeyinden bağımsız olarak her kuruluş tarafından 
kullanılabilecek pratik bir araç.

Kuruluşların farklı ihtiyaçları  ve olgunluk düzeyleri 
olduğundan KalDer-EFQM, kuruluşların ihtiyaçlarını  
daha iyi karşılamak için çeşitli değerlendirme hizmet-
leri tasarlamışr.

ÜSTÜN PERFORMANSA İLK ADIM

İş yaklaşımlarını iyileştirmenin yollarını keşfetmeye 
yeni başlayan kuruluşlar veya operasyonel birimler 
için basit ve kolay bir adımdır. Bu basit süreç, kuru-
luş içinde sürekli iyileştirme kültürünün aşılanmasına 
yardımcı olacaktır.

ÜSTÜN PERFORMANSA İLERLEME

Stratejilerinin, yönetim yaklaşımlarının ve genel per-
formanslarının hızlı bir analizini almak isteyen kuru-
luşlara yöneliktir.

ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK

Hâlihazırda sağlam bir yönetim sistemine sahip olan, 
yaklaşımları ve performans düzeyleri ile geleceğe ha-
zır olmak için katma değerli bir stratejik ve operasyo-
nel geri bildirim almak isteyen kuruluşlara yöneliktir.

Mükemmellik Ödülleri’nin önemini, kriterlerine ve işleyişine baktığımızda daha 
iyi anlayabiliriz. Mükemmellik 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. 
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TÜRKIYE MÜKEMMELLIK ÖDÜLLERI 

Bu ödüllerin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde 
üstün performanslı kuruluşları tanımaktır. Bu kuru-
luşlar, stratejilerini eyleme dönüştürmede ve perfor-
manslarını sürekli iyileştirmede tartışmasız bir başarı 
sergilerler.

Bir kuruluşun Türkiye Mükemmellik Ödülü alabilmesi 
için öncelikle saha ziyareti sonunda en az 600 puan 
almış ve Türkiye Mükemmellik Ödülü Finalisti olma 
hakkını kazanmış olması beklenir. Finalist olan kuru-
luşun saha ziyaretinde Model’in kriterlerinden en az 
birisi ile ilgili “iyi uygulama veya örnek uygulamalar 
“tespit edilmesi halinde kuruluş, Türkiye Mükemmel-
lik Ödülüne hak kazanır. Ödül Jürisi, uygun gördüğün-
de birden fazla kuruluşa Türkiye Mükemmellik Büyük 
Ödülü verebilir.

Türkiye Mükemmellik Ödülü kazanan kuruluşlar ara-
sında 650 puan barajını aşan ve  Model’in kriterlerin-
den en az birinde iyi uygulaması olan kuruluşlar Tür-
kiye Mükemmellik Büyük ödülüne hak kazanır. Ödül 
Jürisi, uygun gördüğünde birden fazla kuruluşa Tür-
kiye Mükemmellik Büyük Ödülü verebilir.

TÜRKIYE MÜKEMMELLIKTE SÜREKLILIK ÖDÜLÜ

Türkiye Mükemmellik Ödülleri, 1993 yılından bu yana 
Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının yaygın-
laştırılması ve bu alanda iyi örneklerin ortaya çıkarıl-
ması doğrultusunda önemli rol oynamıştır. Geçen za-
man diliminde 33 öncü ve örnek kuruluşumuz Türkiye 
Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almaya hak kazanmış-
tır. 8 kuruluşumuz ise EFQM Mükemmellik Büyük 

Ödülü’nü alarak büyük başarı elde etmişlerdir. Türki-
ye, 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 katkı-
da bulunmaktadır. Ulusal ve uluslarası prestijli ödül 
süreçlerinde yer alma kuruluşların performanslarına 
itici güç olmaktadır. Dr. V. Shinghal ve Dr. K. Hendricks 
tarafından yapılan çalışma, kalite ödülü kazanmış 600 
kuruluşun, benzer boyutta ve aynı sektördeki diğer 
kuruluşlara göre, hisse değeri, işletme geliri, satışlar, 
karlılık, aktiflerin büyümesi gibi temel performans 
sonuçlarında çok daha başarılı sonuçlar elde ettiğini 
göstermiştir. Benzer şekilde, ödül almış kuruluşları-
mızın iş başarılarını artarak sürdürdükleri ve sürdürü-
lebilir mükemmelliğin rekabet avantajının sürekliliği 
için sağduyulu bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Bu 
kapsamda, Büyük Ödül almış kuruluşlarımızın başarı 
ve kazanımlarının kalıcılığı, mükemmellik yolculukla-
rındaki sürekliliğini göstermek ve tanımak için 2007 
yılında Ulusal Kalite Ödülleri kapsamında Türkiye Mü-
kemmellikte Süreklilik Ödülü verilmeye başlanmıştır. 
Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’ne sadece 
Türkiye ve / veya Avrupa’da en az üç yıl önce Ödül al-
mış kuruluşlar başvurabilir ve ana çerçevesi şöyledir; 

l	Kategori ayrımı yoktur ve EFQM Modeli Değerlen-
dirme kriterlerine ve Jüri Yönetmeliğine göre ge-
rekli şartları karşılayan her kuruluş ödülü almaya 
hak kazanır. 

l	Ödül süreci boyunca başvuruların gizliliği korunur. 
Ödül töreninde, sadece ödül alan kuruluşlar açıkla-
nır. 

Üstün Performansta Yetkinlik

7 Yıldız (700-799)

6 Yıldız (600-699)

5 Yıldız (500-599)

4 Yıldız (400-499)

3 Yıldız (300-399)

l EFQM Küresel Ödülü ≥ 700

l Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ≥ 650

l Türkiye Mükemmellik Ödülü ≥ 600-649

Üstün Performansa İlerleme

Üstün Performansa İlk Adım
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l	Ödül takvimi olarak Türkiye Mükemmellik Ödülleri 
takvimine paralel bir takvim uygulanır. 

l	Başvurular ve değerlendirme süreci ile ilgili daha 
fazla bilgi için Ödül Sekreterliği’ne veya https://
www.kalder.org/mukemmellikte_sureklilik_odulu 
adresine danışılabilir.

EFQM MODELİ

EFQM Modeli ilk uygulanmaya başladığından beri Av-
rupa genelinde ve dışında yer alan kuruluşların iyileş-
tirme ve yenileşim kültürü geliştirmeleri için rehber 
olmuştur.

EFQM Modeli, güncellenen içerikler, kuruluşlardan 
elde edilen içgörülere dayanarak oluşturulan veriler, 
yeni bir dil, içinde yaşadığımız dünyayı yeniden şekil-
lendiren küresel eğilim ve değişimlere yeni bir bakış 
açısı getiren uygulamalarla iyi olanın modern bir an-
layışla nasıl yansıdığını ortaya koymaktadır.

Yeni EFQM Modelini birlikte oluşturmak üzere yak-
laşık 2.000 değişim uzmanına anketler düzenlenmiş, 
24 çalıştay yapılmış, çeşitli alanlardan 60’tan fazla 
kuruluş lideriyle yüz yüze görüşülmüş, çeşitli sektör-
lerin ve akademik çevrelerin uzmanları ve doğrudan 
katılımcıların bulunduğu bir ekip oluşturulmuştur. Bu 
benzersiz işbirliği ile kuruluşların amaçlarına uygun, 
onların kısa ve uzun vadede çalışma şekillerini yeni-
den şekillendirmelerine yardımcı olacak kusursuz es-
nek bir çerçeve geliştirilmiştir.

Tasarım odaklı düşünülerek oluşturulan yeni Model, 
basit bir değerlendirme aracı olmanın ötesinde, bi-
reylerin ve kuruluşların her gün karşı karşıya kaldık-
ları değişimler, dönüşümler ve yıkıcı düşünceler gibi 
konularda yardımcı olmak üzere esaslı bir çerçeve ve 
yöntem sunan bir sisteme dönüşmüştür.

En yalın tanımıyla EFQM Modeli, kuruluşlarınıza sür-
dürülebilir değer yaratma yolculuğunun neresinde 
olduğunuzu ölçerek başarıyı elde etmenize yardım-
cı olacaktır. Aradaki farkı ve var olan olası çözümleri 
anlamanıza yardımcı olurken sizleri ilerlemek üze-
re güçlendirecek ve kuruluşunuzun performansını 
önemli ölçüde iyileştirecektir.

Dünya çapında tanınan, bir yönetim çerçevesi oluş-
turan EFQM Modeli, kuruluşları, değişimi yönetme 
ve performanslarını iyileştirme konusunda destekle-
mektedir. Güncellenen Model, gerek yararlılığını ko-
rumak, gerekse uzun vadeli, sürdürülebilir bir gelecek 
arzu eden tüm kuruluşların yönetim gündemini sür-
dürmek amacıyla yıllar içerisinde birçok iyileştirme 
döngüsünden geçmiştir.

EFQM Modelinin kimi içeriği ve görsel kimliği zaman 
içerisinde değişmiş olsa da modelin esas aldığı temel 
ilkeler değişmemiştir. Kuruluşların büyüklüğü, kamu, 
özel sektör ya da sivil toplum kuruluşları (üçüncü sek-
tör) olmasından bağımsız olarak, bu ilkeler bugün de 
her zaman olduğu kadar önemlidir.

EFQM Modelinin bu son sürümü aşağıdakilerin öne-
mini vurgulamak bakımından diğerlerinden farklı de-
ğildir:

l Müşterinin öncelikli olması

l	Uzun vadeli, paydaş odaklı bir görüş benimseme 
gereksinimi

l	Bir kuruluşun bir şeyi neden ve nasıl yaptığı, eylem-
lerinin sonucunda neleri başardığı ve neden-sonuç 
ilişkilerinin anlaşılması.

EFQM’in Avrupa kökenli bir kurum olduğu dikkate 
alındığında, Modelin son güncellemesinin, önceki 
güncellemelerde olduğu gibi, aşağıdaki belgelerde 
tanımlanmış olan Avrupa Değerlerini temel alması 
doğaldır:

l AB Temel Haklar Şartı

l	Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

l	2000/78/EC Sayılı Avrupa Birliği Direkti

l	Avrupa Sosyal Şartı.

EFQM ayrıca, Birleşmiş Milletler hedeflerinin destek-
lenmesinde kuruluşların üstlendikleri sorumlulukla-
rın da farkındadır ve bu hedefler EFQM Modelinin son 
sürümünü şekillendirmeye de yardımcı olmuştur:

l	Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

Tanıma ve Ödüllendirme Programı, kuruluşlara gelişmelerine yardımcı olacak 
stratejik düzeyde geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tanıma ve
Ödüllendirme Programı, sektör, büyüklük veya olgunluk düzeyinden bağımsız 
olarak her kuruluş tarafından kullanılabilecek pratik bir araçtır. Kuruluşların farklı
ihtiyaçları  ve olgunluk düzeyleri olduğundan KalDer-EFQM, kuruluşların ihtiyaçlarını  
daha iyi karşılamak için çeşitli değerlendirme hizmetleri tasarlamıştır.
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(2000); sürdürülebilir ve toplumsal yönden duyarlı 
kuruluşlar için 10 Temel İlke.

 www.unglobalcompact.org

l	Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları; Dünyamızı korurken, toplumsal eşitliği, sağlam 
ve etkin yönetişimi ve refahı özendirmek için tüm 
ülkelerce yapılan bir eylem çağrısıdır.

EFQM Modelini kullanan tüm kuruluşların, yasal so-
rumlukları ile sınırlı olmaksızın, yukarıda belirtilenle-
rin özüne saygı göstereceği ve bu doğrultuda hareket 
edeceği var sayılmakta ve beklenmektedir.

EFQM Modelinin stratejik niteliği ve operasyonel per-
formans ve sonuç odaklılığıyla birleştiğinde;

Model, mevcut çalışma biçimlerine, zorluklara ve so-
runlara verdiği yanıtlar dikkate alınarak kuruluşların 
geleceğe ilişkin amaçlarının tutarlılığı ve uyumunu 
irdelemek için ideal bir çerçeve sunar.

EFQM Modeli’nin yapısı, basit fakat güçlü üç soruya 
yanıt arayan bir mantığa dayanır:

l	Kuruluş “Neden” var? Hangi Amacı yerine getiriyor? 
Neden özellikle bu Strateji? (Yön)

l	Amacını ve Stratejisini “Nasıl” gerçekleştirmeyi 
planlıyor? (Uygulama)

l	Bugüne kadar “Ne” gerçekleştirdi? Gelecekte “Ne” 
gerçekleştirmeyi planlıyor? (Sonuçlar).
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ELTEMTEK
2021Türkiye Mükemmellik Ödülü Sahibi

Kuruluşunuz ile ilgili bize tanıtıcı bilgiler 
verir misiniz?

1 970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu-
nun kurulmasıyla Türkiye elektrik 
piyasasında meydana gelen geliş-

melere hazır olmayan sektörde mühen-
dislik ve danışmanlık hizmeti verebilecek 
firma açığı oluşmuş, hizmetler yabancı şir-
ketler tarafından karşılanmaya başlanmış-
tır. Eltemtek, amacı kamu yararı ve ülke ge-
lişimi olan bir kamu kuruluşunun ciddiyet 
ve güvenilirliği ile bu ihtiyacı karşılamak 
üzere 1983 yılında Bakanlar Kurulu kararıy-
la Türkiye Elektrik  Kurumuna mühendislik 
ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere 
Ankara’da kurulmuştur. 

Sürdürülebilir başarı ve stratejiler için öncü 
ve tek olmanın gücüne inanan Eltemtek; 
deneyim, kalite ve yenilikçi bakış açısıyla 
hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleye-
rek enerji sektöründe sunduğu hizmetlerle 
Türkiye’nin önde gelen mühendislik, proje 
yönetimi ve danışmanlık şirketlerinden biri 
olmayı başarmıştır. “Enerjinin olduğu her 
yerde” anlayışıyla; Enerji üretiminden ile-
timine, iletiminden dağıtımına müşavirlik, 
danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ala-
nında yetkin genç ve dinamik kadrosuyla 
faaliyet göstermektedir. Bunlara ilave ola-
rak günümüzün sorunu olan enerji ihtiya-

ŞERİF OKLUOĞLU 

Eltemtek Genel Müdürü

Eltemtek’i 2016 yılından itibaren adım 
adım mükemmelliğe taşıdık. 2016 yılında 
Eltemtek’in Organizasyonel yapısında ve 
stratejik amaçlarında olan değişim ile birlikte 
mükemmellik modelini, ulusal ve uluslararası 
standartları benimseyerek tüm süreçlerimizi 
bu doğrultuda tasarlamaya çalıştık. 
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2007 yılında tanıştığım EFQM Modeli her yöneticinin, 
her kurumun elinin altında olması gerektiğine inan-
dığım bir yönetim aracıdır. Müşterilerinizi, çalışanla-
rınızı, kurumunuzun güçlü, zayıf yönlerini tanıdığınız, 
yetkinliklerini çevikliklerini yönetebildiğiniz, sonuçla-
rını analiz edebildiğiniz eğilimler üzerinden stratejiler 
geliştirdiğiniz mükemmel bir araçtır. Bu modeli veya 
bunun gibi modelleri uygulamak her kuruma değer 
ve vizyon katacaktır.

Mükemmellik Modeli’ni yönetim modeli olarak 
benimsedikten sonra yaşadığınız değişim hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Stratejik amaçlarımıza göre hedeflerimizin belirlen-
mesi ve tüm şirket geneline yayılımının sağlanması 
adına çalışmalar yürüttük. Sürekliliği sağlayabilmek 
için ilk beş yıllık stratejik planımızı oluşturduk. Stra-
tejik ve operasyonel seviyede performans sistemimizi 
geliştirdik. Organizasyonel yapı ve iş kollarında kök-
lü değişiklikler yaparak global trendlere uygun yeni 
birimler oluşturduk ve yeni pazarlar hedefledik. ERP 
programlarından olan Canias sistemini kullanmaya 
başlayarak kurumsal bilginin sürdürülebilir olmasını 
ve gerekli şekilde ulaşılabilir olmasını sağladık. 2018 
yılında dönüşüm ve değişimin ilk meyvelerini gördü-
ğümüz projeleri hayata geçirdik. Sanal Gerçeklik (VR), 
Van Back to Back, KEYPOS, Yeni Tip Direk Dizayn, 

cını verimliliği arttırarak kapatan Enerji Verimliliği Da-
nışmanlık Şirketi olarak sektöre yol göstermektedir. 
Değişen ve gelişen teknolojiler ile yenilikçi bakış açı-
sıyla Ar-Ge faaliyetlerini millileştirme yolunda önemli 
adımlar atılmıştır. Eltemtek, 40 yıllık tecrübesini enerji 
ve teknoloji alanında özellikle son 5 yıllık döneminde 
sektörün yazılım donanım konusunda millileştirilmesi 
için tüm kaynaklarını kullanarak faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Mükemmellik Modeli’ni benimsemeye ve sürece 
dahil olmaya nasıl karar verdiniz?

Eltemtek’i 2016 yılından itibaren adım adım mükem-
melliğe taşıdık. 2016 yılında Eltemtek’in Organizasyo-
nel yapısında ve stratejik amaçlarında olan değişim 
ile birlikte mükemmellik modelini, ulusal ve uluslara-
rası standartları benimseyerek tüm süreçlerimizi bu 
doğrultuda tasarlamaya çalıştık. 

EFQM Modeli kapsamında masanın her iki tarafında 
da bulundum. 2007 yılından itibaren gönüllü değer-
lendirici olarak çıktığım bu yolculukta daha önceki 
şirketimde bu modeli uygulayarak, Büyük Ödül ve 
Sürdürebilirlik Ödülü aldık ve birçok başarıya imza 
attık. Bu tecrübelerden yola çıkarak Eltemtek’te bu 
modeli başarıyla kurguladık ve bunun sonucu olarak 
da “Türkiye Mükemmellik Ödülüne” ulaştık.

152021 TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ



Akıllı Şehirler, Milli SCADA, Yük Tevzi Eğitim Simülatö-
rü, Havadan Optik Sensör ile Kontrol, Yüksek Gerilim 
Test Laboratuvarı projeleri ile enerji sektöründe her-
kesten farklı olduğumuzu gösterdik. Kurumsal kimlik 
çalışması yaparak kurumsal iletişim yönümüzü geliş-
tirdik. EFQM Modelinden esinlenerek sosyal sorumlu-
luk projelerimizi Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Amaç-
ları doğrultusunda gerçekleştirdik. Paydaş Deneyim 
Haritaları oluşturarak temel paydaşlarımızın toplam 
deneyimlerini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla 
çalışmalar yürüttük. Şirketimizin hizmet portföyünü, 
müşteri gereksinimlerine ve değişim dönüşüm süre-
cine göre şekillendirdik. Önceleri teknik danışmanlık 
ve santral işletme üzerine yoğunlaşan şirketimiz, 2017 
yılından itibaren bilgi teknolojileri ve ARGE gibi katma 
değeri yüksek, inovatif projelere ağırlık verdi. KalDer 
geri bildirim raporundan esinlenerek tüm İnsan Kay-
nakları süreçlerimizde radikal iyileştirmeler yaptık. 
İnsan Kaynakları Yönetimi sürecimizi gözden geçire-
rek, Çalışan Deneyimi Yönetimi ve Kurum Kültürü alt 
süreçlerimizi tanımladık.

Gelmiş olduğunuz başarı noktası müşteriler ile 
ilgili sonuçlarınızı nasıl etkiledi, size hangi rekabet 
avantajını sağlayacak?

Çıktığımız EFQM yolculuğu 2016 yılından itibaren be-
lirlediğimiz değişim ve dönüşüm stratejilerimizle bir-
likte başarıyla sonuçlanmıştır. Geldiğimiz bu noktada 
itibar-güven, proje kalitesi, uzmanlaşma ve hizmet 
yelpazesi rekabet boyutlarıyla temel paydaşımız olan 
müşterilerimizi çeşitlendirerek bağlılıklarını sağladık.

Döngüsel ekonomiye katkı sağlayan stratejilerimizle 
erişebilir, temiz enerji alanında, sorumlu üretim ve tü-
ketim kapsamında projeler üretme noktasına geldik. 
Bununla birlikte müşteri portföyümüzü genişleterek 
%15 artırdık. 

Mevcutta yürüttüğümüz projelerimizin verimlilik, et-
kinlik ve kalite ölçümlemelerini yaparak hem katma 
değerli projeler sunduk hem de güven noktasında 
rakiplerimize karşı sektörde tercih edilen kurum nok-
tasına geldik. İletim ve dağıtım tesisleri mühendislik 
hizmetleri alanında Master Plan, Enerji İletim Hattı 
Projesi, Enerji Nakil Hattı Projesi, Trafo Merkezi Projesi, 
Harita Projesi, Havadan Görüntüleme ve Denetleme 
Projesi gibi uçtan uca çözümler sağlamaktayız. 

Değişim yolculuğumuzda dijitalleşme ve derin tekno-
lojiler alanında yaptığımız; Yapay Zeka, İOT Teknoloji-
leri, SCADA , Digital Twin çalışmalarımızla müşterile-
rimizin nezdinde proje kalitemizi kanıtlarken hizmet 
yelpazemizdeki çeşitlilikle birlikte rekabet avantajı 
yakaladık. Tüm bu çalışmalarımızı yakından izlemek 
ve sonuçlarını analiz etmek amacıyla müşteri algı so-
nuçları takip edildi. Yıldan yıla olumlu sonuçların artış 
eğiliminde olduğunu gözlemledik.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

EFQM Mükemmellik Modeli, faaliyet alanı fark etmek-
sizin, kuruluşların kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye 
açık alanlarını görmelerini sağlayarak onları çözümler 
üretmeye sevk etmekte. Diğer kalite belgeleri, kuru-
luşlarda karşılanması gereken asgari şartlar üzerin-
den değerlendirilirken; EFQM Mükemmellik Modeli 
baz alınarak yapılan bir değerlendirme, kuruluşun 
modele göre nerede olduğunu, mükemmelliğe ne 
kadar yaklaştığını gözler önüne sermekte. 

Ayrıca tüm temel paydaşlarımızı sürece dahil ede-
rek kurduğumuz sistemi, hepimizin sistemi yapmak-
ta. Böylece sistemimizin; kuruluşumuzun paydaşları 
tarafından da benimsenmesini, onların katılımlarıyla 
farklı açılardan değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını desteklemekte. 

Bu bağlamda; Türkiye Mükemmellik Ödülü, kalite ala-
nında en prestijli ödüller arasında yer almasının yanı 
sıra, modelin kurgulanması, uygulanması ve değer-
lendirme süreçlerinde kuruluşlara özgün bir bakış 
açısı kazandırarak büyük kazanımlar edinmelerini 
sağlamakta. 

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda sürekli 
yapacağımız iyileştirmelerle sürdürülebilirlik  sağla-
yarak, belirlediğimiz stratejilerimizle değişen ve dö-
nüşen dünyada teknolojiyle birlikte enerji sektöründe 
Eltemtek’i daha ileriye taşıyacağımıza ve Büyük Ödü-
lü alacağımıza olan inancım sonsuz.

Merkez Ofis
Tel: 0 (312) 285 13 83
Faks: 0 (312) 287 08 25
bilgi@eltemtek.com.tr
Ziya Bey Cad. 1419.Sok. No:14 Balgat/ANKARA
İstanbul Ofis
Tel: 0 (212) 924 00 80
Faks: 0 (212) 924 00 87 
bilgi@eltemtek.com.tr
Maslak Mah. Taş Yoncası Sok. No:1/F F2 Blok 
Kat:4 34485 Sarıyer/İSTANBUL
www.eltemtek.com.tr
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Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

2021 Türkiye Mükemmellik Ödülü Sahibi

YAŞAMI İYİLEŞTİRMEK İÇİN 
İNSAN YETİŞTİRİYORUZ

Kuruluşunuz ile ilgili bize tanıtıcı bilgiler 
verir misiniz?

O kulumuz Otomotiv Endüstrisi İh-
racatçıları Birliği Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, OİB Yönetim 

Kurulunca otomotiv endüstrisi için nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla 13 
proje arasından çevreci yönüyle ödül almış 
olan mimari projenin uygulanması ile 2010 
yılında 180 öğrencisi ile eğitim-öğretim ha-
yatına başlamıştır.

Türkiye’nin otomotivde Ar-Ge, yenilik ve ta-
sarım merkezi olma vizyonu ve “ geleceğe 
sağlam bir temel büyük bir adım” sloganı 
ile, ülkemizin süratle gelişen otomotiv en-
düstrisinde faaliyet gösteren mevcut ve 
gelecekteki yatırımların gereksinimlerini 
karşılayacak nitelikte insan kaynağının ye-
tiştirilmesi amacıyla, Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği’nin girişimleri ve deste-
ğiyle kurulan okulumuz, ülkemizin otomo-
tiv temalı ilk ve tek okulu olma özelliğini 
taşımaktadır. OİB, 2010 Yılı TBMM Üstün 

METİN SEZER

OİB Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Okul Müdürü

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin 
temeli olarak gördüğümüz OİB MTAL 
Sürdürülebilirlik Raporumuz ile eğitsel, 
toplumsal, çevresel ve ekonomik 
performansımızı ve ortaya koyduğumuz 
değerleri  paydaşlarımıza sunmaktan dolayı 
hem mutlu hem de gururluyuz.  
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yılında AB Erasmus Akreditasyonu başvurumuz 
onaylanmış, yine Bakanlığımızca onaylanan Ar-
Ge merkezimiz açılmıştır. Ar-Ge merkezimizde 
şu ana kadar 3D Yazıcı projemiz tamamlanmış 
olup E-Traktiv, Giyilebilir Eğitim ve Covid 19 An-
tijen Test Kiti üretme çalışmalarımız devam et-
mektedir. 

Otomotiv Lisesi sektöre dair yeni teknolojileri, 
eğitim akımlarını takip etmek ve üretmek ama-
cıyla ülkemizde düzenlenen robot ve teknoloji 
yarışmalarına, TÜBİTAK, TEKNOFEST vb. fuar-
lara, Erasmus+ ve e-Twinning gibi AB projeleri-
ne katılım sağlamaktadır. Bu projeler sayesinde 
paydaşlar ve toplum da kazanımlar elde etmek-
tedir. Otomotiv sektörü firmaları teknik alanda 
eğitim ve öğretim programlarımıza destek olan 
iş birliklerimizdir.   

2010 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan 
okulumuz ’Yaşamı iyileştirmek için insan yetiş-
tiriyoruz.’’ amacıyla, teknoloji ve sanayideki de-
ğişimin hızını ve büyüklüğünü her alanda itici 
bir güç olarak kabul ediyor, yenilikçi temellere 
dayanan eğitim ortamları ve süreçleriyle, Ar-Ge 
çalışmalarıyla, dijitalleşmenin merkeze alındığı 
örnek uygulamalarıyla ve hepsinden önemlisi 
‘’gençlik’’ten aldığı inanç, azim ve enerji ile ge-

Hizmet Ödülü alarak sosyal sorumluluk projesi 
alanında örnek gösterilen kurumlardan biri ol-
muştur.

OİB MTAL Bursa Nilüfer ilçesinde, 1051 öğren-
cisiyle 24 derslik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Labo-
ratuvarları, Görsel Sanatlar Atölyesi, Yabancı Dil 
Laboratuvarı 6 Alanda, 300 öğrenci kapasiteli 
pansiyon binası, 720 kişilik spor salonu, 511 kişi-
lik çok amaçlı salonu ve 3 lojman ve 1 misafir-
haneden oluşan bir eğitim kompleksi olarak eği-
tim-öğretime devam etmektedir. Okulumuzun 
inşaat alanı 8.835 m2 olup 4-8 kat olmak üzere 
toplam 32.392 m2 kullanım alanına sahiptir ve 
Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek 
Programı olmak üzere iki türde,  90’ı öğretmen, 
108 personel ile hizmet vermektedir. 

Mesleki teknik eğitimde yaşanan paradigma de-
ğişimi, kurucumuzun vizyonu, sektörün beklen-
tileri doğrultusunda kuruluşumuzdan bu yana 
sektör işbirliklerini ve istihdamı destekleyecek 
yaklaşımları faaliyetlerimizde esas aldık. 11 yıla 
akademik, sosyal, teknik, sportif  alanda pek çok 
başarıyı sığdıran OİB MTAL 2019 yılında Bakan-
lığımız protokolleri ile Proje Okulu olmuş, 2020 
yılında TOGG girişimi ile Elektrikli Araçlar Dalı ilk 
olarak Bakanlığımızca okulumuzda açılmış, 2021 
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Güvenilir, kendini ispatlamış ve dünya çapın-
da kabul görmüş bir değerlendirme aracı olan 
EFQM Mükemmellik Modeli’nin 2013 yılında 
okulumuzda ilk uygulamasında, asıl işimiz olan 
eğitim-öğretim dinamikleri ile örtüştüğünü fark 
ettik. EFQM Mükemmellik Modeli’nin rehberliği, 
Mesleki Teknik Eğitimde Bakanlığımız ve pay-
daşlarımızla zenginleştirdiğimiz eğitim-öğretim 
süreçlerimizi geliştirdi, kurumsal mükemmel-
lik yolculuğunda emin adımlarla ilerlememize, 
sürdürülebilir üstün performansın temel kav-
ramlarını anlamamıza ışık tuttu. Değerlendir-
meler sonunda aldığımız geri bildirim raporları 
ise mevcut durumumuzu anlamayı, bir sonraki 
hedeflerimizi  belirlememizi sağladı. EFQM Mü-
kemmellik Modeli’ni bir yönetim anlayışı olarak 
benimseyerek, “yaşamı iyileştirmek için insan 
yetiştiriyoruz” amacımızı gerçekleştirmek  üzere, 
Modeli rehber ve tanılama aracı olarak kullanma 
kararlılığımızı 2021 yılı Ulusal Kalite Hareketi ka-
tılımımız ile bir kez daha gösterdik.

Mükemmellik Modeli’ni yönetim modeli olarak 
benimsedikten sonra yaşadığınız değişim 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Süreçlerimize dair aldığımız geri bildirimler, 
mevcut durum analizimizi, kuvvetli yönlerimiz 
ve iyileştirmeye açık alanlarımızı gösterdi. İyileş-
tirme çalışmalarımızın projelendirilmesi ve yürü-
tülmesinde referans kaynağımız oldu. 

leceğin yaşandığı sürdürülebilir temelli model 
okul olmak yolunda emin adımlarla yürüyor.  
Sürdürülebilir değer yaratma süreçlerimizdeki 
tüm faaliyetlerimizi planlarken sektörel gün-
demi takip ediyor, BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları içerisindeki 6 maddeyi yetkinliklerimiz 
çerçevesinde önceliklendiriyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin te-
meli olarak gördüğümüz OİB MTAL Sürdürülebi-
lirlik Raporumuz ile eğitsel, toplumsal, çevresel 
ve ekonomik performansımızı ve ortaya koydu-
ğumuz değerleri paydaşlarımıza sunmaktan do-
layı hem mutlu hem de gururluyuz.  

Mükemmellik Modeli’ni benimsemeye ve 
sürece dahil olmaya nasıl karar verdiniz?

2010 yılında eğitim-öğretime başladığımız gün-
den itibaren kalite çalışmaları ile yapılandırılan 
yönetim anlayışımız 2013 yılında EFQM Bursa 
Kalite Ödül Süreci ile ilk dış değerlendirmeye 
tabi oldu. 2017 MEB performans değerlendir-
mesi, 2018 MEB dış değerlendirmesi, BURSA İL 
MEM tarafından gerçekleştirilen EFQM temelli 
BUSİM değerlendirme süreci ile, okulumuz  de-
ğer yaratma süreçleri değerlendirilmiş, iyileştir-
meler kesintisiz sürdürülmüştür.  Kuşkusuz tüm 
süreçlerde amacımız bağımsız bir dış değerlen-
dirme ile yönetim yaklaşımlarımızı değerlendir-
mek ve iyileştirmeleri geri bildirim raporları reh-
berliğinde yürütmek oldu. 

20 2021 TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ



çalışmalara paralel olarak AB akreditasyonu 
ve Ar-Ge birimini stratejik planlamamıza dahil 
ederken ilgili süreç yönetimlerini yapılandırdık.

Tüm bu işleyiş içerisinde kurumsal performan-
sımızdaki süreç hedeflerini bireysel hedefler 
entegre ettik. Kurumsal olarak süreçlerimizi  
risk yönetimi bakış açısı ile geliştirdik. Stratejik 
planlama sürecinde yaptığımız iyileştirmelerle 
süreç alt yapısını güçlendirdik. Tüm performans 
takibini  ortak hale getirecek OPYS yazılımını 
tamamlayarak hayata geçirdik. Kıyaslama faa-
liyetlerimizi sistematik hale getirerek öğrenme 
faaliyetlerimizi geliştirdik ve süreçlerimizi iyileş-
tirdik. Dünya çapında yaşanan teknolojik geliş-
meler ve dijitalleşme doğrultusunda OBA, OPYS 
ve OVGYS gibi sistemleri Bilişim Teknolojileri 
Alan öğretmenlerimizin yetkinlikleri ile tamam-
layarak  uygulamaya aldık. OBA sistemi ile uzak-
tan eğitime erişimde süreçlerimizi kolay ulaşı-
labilir ve takip edilebilir hale getirdik. OPYS  ile 
birey ve süreç performanslarının anlık takibinin 
yapılabileceği yazılımı devreye aldık ve toplam 
performansı izlemeye başladık. OVGYS  ile dijital 
verilerimizi okulumuzun tümünde kurduğumuz 
bir veri güvenlik sistemi ile  güvence altına aldık. 

2020 yılında bir başka önemli gelişme ise iş ve 
yönetişim paydaşlarımız ile oluşturduğumuz 
danışma ve yürütme kurullarının genişletilme-
si oldu. Ar-Ge Merkezi, Elektrikli Araçlar Dalı-
nın kurulması çalışmalarının tümünde danışma 
ve yürütme kurullarının destekleri ve katkıları 
önemli rol oynadı. 

Toplum tanımını ve  ekosistem içerisindeki yeri-
ni güncelledik. Topluma sunduğumuz değerleri 
sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile de bütünleşik 
bakış açısı ile güncelledik. Toplumsal işbirlikle-
rimizi, çevre ve topluma yönelik  projelerimiz, 
meslek örgütleriyle iş birliklerimiz ve sektöre 
katkımızı arttıracak hedefler ile gözden geçirdik. 

Sistem ve süreçlerimizde yaptığımız iyileştirme-
lerin yanı sıra EFQM 2020 Modeli’ni  benimsedi-
ğimiz bu dönemde kapsamlı bir değişim süreci 
yaşadık. EFQM eğitimleri  sadece yöneticilerimiz 
ve SİM ekibimiz ile  sınırlı kalmayıp tüm çalışan-
larımız tarafından alındı. 21 çalışanımız SİM Eki-
bi içinde aldıkları eğitimlerle sürekli iyileştirme 

OİB MTAL,  EFQM 2020 Modeli ile birlikte bir 
“değişim” sürecine de girdi. Okulumuzun ilk yıl-
larında odaklandığımız öncelikli alanlar Liderlik, 
Strateji ve Kurum Kültürü oluşumu  idi. Yeni mo-
del ile birlikte öncelikli olarak strateji çalıştayla-
rımızı gerçekleştirdik. Amaç belirleme ve vizyon 
güncellenmesini, değer önermelerimizi, SWOT/
PESTLE araçları ile analizlerimizi, ekosistemimi-
zin yeniden tanımlanmasını, kültür analizini, sür-
dürülebilirlik çalışmalarını,  performans odaklı 
dönüşümün gerçekleştirilmesini, salgın koşul-
larının da tetiklediği “eğitimde radikal dönü-
şümler”i fark etmeyi ve dönüşümü başlatmayı iş 
modelimizi, toplam müşteri deneyimi tasarımını 
ve müşteri yolculuğu haritasının oluşturulması-
nı, değerlerimizin, politikalarımızın, performans 
alanlarımızın gözden geçirilmesini,  deği-
şim-dönüşüm-yenileşim projelerimizin gözden 
geçirilmesi çalışmaları ile yönetim modelimizi 
2020 Model ile uyumlaştırma çalışmalarını ol-
gunlaştırdık.   Değerlerimizin hayata geçirilme-
si, performans değerlendirme,  iç ve dış iletişim 
kanallarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, 
tanıma ve takdir gibi süreçlerimizi iyileştirirken 
diğer yandan kurumsal yetkinliklerimizin tanım-
lanması, Entegre Yönetim Sisteminin gözden 
geçirilmesi, protokole dayalı iş birliği projele-
rinin ve sektör iş birliklerinin karşılıklı faydaya 
dönüştürülmesi gibi pek çok alanda gözden 
geçirmelerimizi tamamladık. Bakanlığımız onay-
ları ile Proje Okulu kapsamına alınmamız, Ar-Ge 
merkezimizin açılması, AB akreditasyonumuzun 
onaylanması, Elektrikli Araçlar Dalının ülkemiz-
de ilk olarak okulumuzda açılması 2020-21 dö-
neminde önemli kilometre taşlarımız oldu. Sü-
rekli öğrenme odağında temel yetkinliklerimizi 
geliştirmeyi, “birlikte başarma” temel stratejimiz 
doğrultusunda paydaşlarımız için günün de-
ğişen koşullarında değer üreten kurum olmayı 
ilke edindik.   

Liderlik, müşteri ve toplum tanımımızı ekosiste-
mimiz çerçevesinde yeniden belirledik. Kurum 
Kültür Analizimiz ve bağımsız bir kurum tara-
fından uygulanan Çalışan Bağlılığı Anketimizle 
(ÇBA) liderlik süreçlerinde kaydettiğimiz ilerle-
menin çalışanlarımızdaki algı boyutunu tespit 
ettik ve iyileştirme çalışmalarına başladık. Bu 

EFQM Mükemmellik Modeli’ni bir yönetim anlayışı olarak benimseyerek, 
“yaşamı iyileştirmek için insan yetiştiriyoruz” amacımızı gerçekleştirmek  
üzere, Modeli rehber ve tanılama aracı olarak kullanma kararlılığımızı 2021 
yılı Ulusal Kalite Hareketi katılımımız ile bir kez daha gösterdik.
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model çalışmalarının yürütülmesinde görev aldı.  
Öğrencilerimizi de sürekli iyileştirme çalışma-
larına dahil etmek adına sistemli bir yapı içinde 
GENÇ SİM Ekibini kurarak çalışmalarını başlattık. 
Tüm sınıflarımızdan  birer gönüllü temsilci öğ-
rencimizin  katılımı ile oluşan GENÇ SİM Ekibimiz 
okulumuzda yapılan kalite ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarında öğrencilerimizin sözcüsü olarak 
karar süreçlerine aktif olarak  katılırken, kendi sı-
nıflarında  Kalite ve  Sürdürülebilirlik Elçilerimiz 
oldular. 

Özdeğerlendirmelerimiz, kıyaslama raporları-
mız, geri bildirim raporlarımız EFQM kültürünü 
her yıl adım adım ilerletti. Türkiye Mükemmellik 
Ödülü’ne başvurumuzdan önceki bu raporla-
malar tarafsız bir biçimde bize mevcut durumu-
muzu gösterdi. Böylece art arda geçirdiğimiz 
değerlendirmeler sonunda, bağımsız değer-
lendiricilerin gözünden gelişimimize ışık tutmuş 
olduk.

Gelmiş olduğunuz başarı noktası müşteriler ile 
ilgili sonuçlarınızı nasıl etkiledi, size hangi re-
kabet avantajını sağlayacak?

EFQM sürecini her anlamda katma değeri yük-
sek bir süreç olarak değerlendirdik. Sürecin 
sonunda değerlendirici ekip tarafından okulu-
muza sunulan rapor ise çok kıymetli bir rehber 
olmuştur. Yaptığımız iyileştirmeler mükemmelik 
yolculuğumuzda performansımızı artıracak sür-
dürülebilir ve kalıcı iyileştirmeler oldu. Müşteri-
lerle ilgili süreçlerimizde “Değişim/Dönüşüm/
Yenileşim araçlarıyla müşteriye yönelik süreç-
lerimizde fark yaratırız” temel stratejimiz ile ilgili 
sonuçlarımızda olduğu gibi müşteri memnuni-
yeti sonuçlarında iyileşme, müşteriye yönelik 
performansımızda artışlar gözlendi. Müşteriye 
yönelik süreçlerimizde gördüğümüz bu artış iş 
birliklerimiz, eğitsel süreçlerimiz, teknoloji ala-
nındaki çalışmalarımızda da gözlendi. 

Ayrıca Ar-Ge Merkezi olarak tescillenme ile bir-
likte sektördeki rekabet avantajımız daha da 
artmış oldu. Gelecekte de otomotiv sanayisi için 
bir akademi gibi her düzeyde (mavi yaka, beyaz 
yaka) sektörü istihdam bakımından destekleye-
cek, sektörü benimseyerek kendini sürekli ge-
liştirecek, teknolojiyi takip ederek bilgisini gün-
celleyecek bireyler yetiştirmeye devam etmek 
hedefimizdir.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün size göre 
diğer ödül ve belgelerden farkı nedir?

EFQM Modeli bir standart olmadığı gibi, sür-
dürülebilir üstün performans anlayışına dayalı 
standartlar çerçevesinde yapılandırılan, sürekli 

iyileştirme kültürünü bir yaşam biçimi olarak ka-
bul eden, üst yönetimin, toplam kurumsal per-
formansı izleyip değerlendirebileceği bir model 
niteliğindedir. Bu model içinde kurumlar, kendi 
bakış açısı ile hayata geçirdiği özgün uygulama-
ları ile fark yaratır. Biz de bu bakış ile öncü ro-
lümüzü model çerçevesinde ölçümlemiş olduk. 
Yaşadığımız dönüşüm ile UKH sürecinde aldığı-
mız altı yıldız çok kıymetli bir “tanıma” belgesidir. 
Sektörümüzdeki öncülüğümüzün, lider konu-
mumuzun kanıtı aynı zamanda bunu sürdürece-
ğimizin de göstergesi olmuştur.

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Model ile edindiğimiz bütünsel bakış açısı yö-
netimimizde sürekli iyileştirmeyi bir felsefe ve 
hatta kurumsal kültürümüzün bir parçası haline 
getirdi. Henüz 11 yaşında bir eğitim kurumu ola-
rak bilgi, tecrübe ve birikimimizle sektörümüzde 
rol model konumundayız. Bu anlamda yüklendi-
ğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Paydaş odak-
lılık, gelecek perspektifinden bakabilen sorumlu 
yaklaşımlarımız ile nerede olduğumuzu görerek 
doğru yönde ilerlediğimizi teyit etmiş olduk. 
Sektörümüzde uygulamalarımızla örnek olma-
ya, öncü rolümüze devam etmek istiyoruz. Her 
zaman ulaşılabilecek daha iyi, daha mükemmel 
hedeflerin olduğu anlayışı ile “yaşamı iyileştir-
mek üzere insan yetiştirme”  yolculuğumuza 
devam edeceğiz. 

BURSA-NİLÜFER OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  MESLEKİ TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ

Dumlupınar Mh. Gelibolu Cd. No: 78 Görükle/ 
Nilüfer- BURSA

Tel:   (+90) 224 483 2850 /1306

Faks:  (+90) 224 483 2849

www.oibatl.meb.k12.tr
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Metro İstanbul
EFQM Üstün Performansta Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi Sahibi

M etro İstanbul, 1988 yılında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 
kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini 

yapmak üzere kuruldu. İBB’nin iştirak şirketi ola-
rak İstanbul’daki mevcut metro, tramvay, füni-
küler ve teleferik hatlarını işletiyoruz.

İstanbul genelinde 262,15 km. uzunluğunda 
kent içi raylı sistem işletmesi bulunuyor. Metro 
İstanbul olarak toplam sistem içerisinde 183,15 
km. uzunluğundaki 16 hat ile her gün 2 milyonu 
aşkın yolcuya hizmet veriyoruz. Türkiye’nin en 
büyük kent içi raylı sistem işletmecisi konumun-
da yer alan Metro İstanbul, hizmet kalitesi ile de 
dünyada örnek gösterilen markalar arasında yer 
alıyor. 

Raylı sistem yatırımlarının hızlanması ve yeni 
hatların devreye alınması ile hizmet ağımız sü-
rekli olarak büyüyor. Buna paralel olarak yolcu 
memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımız ile hiz-
met kalitemizi de daimi olarak geliştiriyoruz. 

İstanbul’u geleceğe taşıma hedefimiz doğrul-
tusunda; dünya standartlarında, hızlı ve efektif 
ulaşım hizmetleri sunmaya, ulaşım teknoloji-
lerimizi sürekli geliştirmeye, Ar-Ge’ye ve insan 
kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. 

Metro İstanbul olarak önemli iş hedeflerimizin 
arasında aynı zamanda Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezi’mizde geliştirdiğimiz projeleri ve teknik 
anlamda raylı sistemler işletmecisi olarak sahip 
olduğumuz deneyimi müşavirlik hizmeti altında 
yurt içindeki raylı sistem işletmecilerine ve kü-

ÖZGÜR SOY

Metro İstanbul

Genel Müdürü

İstihdam sağladığımız 5.000 kişinin üzerindeki 
ekibimiz ile “İstanbul’da en çok tercih edilen 
taşıt olmak” vizyonumuz doğrultusunda 
“İstanbul’da kent içi hareketliliğin omurgasını 
oluşturan, çevreci, konforlu, dakik, eğlenceli, 
teknolojik ve ekonomik ulaşım çözümleri 
sunarak, şehrin cazibesini ve yaşam kalitesini 
yükseltmek” misyonu ile İstanbul için gece 
gündüz çalışıyoruz.
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sonra İstanbul’da metro hatlarını kullanan torunları-
mızın bile meyvelerini yiyebileceği, sürdürülebilir bir 
yönetim modeli ve kurumsal bir sistem hayata geçir-
mek istiyoruz. 

Bu bakış açısıyla EFQM değerlendirmesi için başvuru-
muzu gerçekleştirdik. 1 yıl süren bir çalışmanın ardın-
dan Kasım 2021’de “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız 
Belgesi”ni aldık. Bu belge ile Türkiye’nin Mükemmel-
likte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ne sahip ilk ve tek raylı 
sistem işletmecisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu 
başarı A’dan Z’ye Metro İstanbul’daki her bir arkadaşı-
mızın yılın 365 günü her koşulda özverili çalışmasının 
sonucunda elde edildi. Güzel sonuçlar büyük emek-
lerle gelir. Yine bu büyük emeklerin sonucunda ya-
kın zamanda uluslararası metro işletmeleri kıyaslama 
organizasyonu COMET’in yaptığı yolcu memnuniyeti 
araştırmasında Metro İstanbul, 84 puan alarak dünya-
nın önde gelen 25 metro işletmesi arasında en yüksek 
puanı elde ettik. Bu ödül ve belgeler bize doğru bir 
yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Başarıya alışmış şirket-
ler hep daha yükseğini hedefler. Biz de şirket kalite-
mizi daha da üst seviyelere taşıyarak İstanbullulara 
hak ettiği hizmeti sunmak için heyecanla çalışmaya 
devam edeceğiz.

resel olarak yakın coğrafyamızdaki komşu ülkelere 
sunmak da bulunuyor. Raylı sistem araçlarından sin-
yalizasyon sistemlerine, bojilerden sabit tesis ve hat 
altyapılarına kadar tüm varlıkların yönetimini ve bakı-
mını kendi ekip ve imkanlarımız ile ve minimum dış 
kaynak kullanımı ile gerçekleştiriyoruz. Sınırlarımızı 
aşarak yurt içi ve yurt dışında farklı şehirlerle iş birliği 
görüşmeleri yapıyoruz.

İstihdam sağladığımız 5.000 kişinin üzerindeki ekibi-
miz ile “İstanbul’da en çok tercih edilen taşıt olmak” 
vizyonumuz doğrultusunda “İstanbul’da kent içi ha-
reketliliğin omurgasını oluşturan, çevreci, konforlu, 
dakik, eğlenceli, teknolojik ve ekonomik ulaşım çö-
zümleri sunarak, şehrin cazibesini ve yaşam kalitesini 
yükseltmek” misyonu ile İstanbul için gece gündüz 
çalışıyoruz.

Dünyanın önde gelen metropollerinden birinde, 
binlerce yıllık tarihin kalbinde yaşayan 16 milyon İs-
tanbulluya daha kaliteli hizmet vermek amacıyla 
çalışmalarımızı yürütüyor, kendimizi sürekli olarak 
geliştiriyoruz. Metro İstanbul, bir ucunda 2,5 milyonu 
aşkın yolcunun, diğer ucunda binlerce tedarikçinin 
yer aldığı dev bir ekosistemin ortasında bulunuyor. 
Kalıcı bir başarı elde etmek için tüm paydaşlarımız-
la entegre olarak bu ekosistemi iyi yönetmemiz ge-
rekiyor. EFQM Modeli’ni de bu bağlamda son derece 
önemsiyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte ortak bir ge-
lişim ve dönüşüm sağlanmadıkça geleceğin garanti 
altına alınamayacağını biliyoruz. Biz de EFQM Modeli 
ile iş süreçleri ve yönetim sistemimizin hedef ve stra-
tejiler doğrultusunda yürütülmesini, ortak bir kurum 
kültürü ve çalışma prensibinin temelini atmayı hedef-
liyoruz. Ayrıca; yolcu memnuniyeti, çalışan sağlığı ve 
çevresel etkiler konusunda da gerekli temel şartları 
garanti altına almak istiyoruz. Bir kamu iştirakinde gö-
rev yapmanın bilinci ile insanların geçici, kurumların 
kalıcı olduğunun farkındayız. Bu nedenle de 50 yıl 

Genel Müdürlük Adres: Yavuz Selim 
Mahallesi Metro Sokak No: 3 
Esenler / İSTANBUL

Tel: +90 850 252 88 00

www.metro.istanbul
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T.C. ULAŞTIRMA VE 
ALTYAPI BAKANLIĞI

2021 Üstün Performansta Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi Sahibi

Tarihçemiz:

C umhuriyet’in ilk yıllarında bir bölümü 
Nafia Vekaleti, bir bölümü de İktisat 
Vekaleti’ne bağlı yürütülen ‘ulaştırma’ 

ve ‘haberleşme’ hizmetleri, 27.05.1939 tarihli ve 
3613 sayılı Kanun ile kurulan Münakalat Vekale-
ti’ne verilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyük bir geliş-
me gösteren ulaştırma sistem ve faaliyetlerinin 
mevcut hükümlerle yürütülmesinde yaşanan 
zorluklar nedeniyle 27.06.1945 tarihli ve 4770 sa-
yılı Kanun ile Ulaştırma Bakanlığı’nın teşkilat ve 
hizmet alanı genişletilmiştir. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerindeki hızlı 
gelişmeler, yeni birimlerin kurulmasını gerek-
tirmiş ve buna paralel olarak 13.12.1983 tarihli 
ve 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bakanlık Teşkilatı ve Görevleri yeniden düzen-
lenmiştir. 08.06.1984 tarihli ve 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile de bazı hükümlerde 
değişiklik yapılmıştır. 

Sonraki yıllarda yapılan çeşitli mevzuat düzenle-
meleri ile de başta denizcilik sektörü olmak üze-
re kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve 

haberleşme alanlarında faaliyet gösteren çeşitli 
kurum ve kuruluşlar (KGM, BTK, SHGM, TÜRK-
SAT, KEGM vb.) Bakanlık bünyesine dâhil edil-
miştir. 

2011 yılına kadar “Ulaştırma Bakanlığı” olan 
Bakanlığın adı, 11.01.2011 yılında yayımlanan 
Kanun Hükmünde Kararname ile “T.C. Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” olarak 
değiştirilmiştir. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 No.lu Cumhur-
başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin 6’ncı kısmının 17’nci bölümün-
de de Bakanlığın adı “T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Misyonumuz:

Bakanlığımız, “Ulaştırma, denizcilik, haberleşme 
ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişi-

DR. YUNUS EMRE AYÖZEN
T.C. Ulaştırma Ve Altyapı 
Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı
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lebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, 
toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve 
ülke kalkınmasına katkı sağlamayı” misyon edin-
miştir.

Vizyonumuz:

Bakanlığımızın vizyonu: “Güvenli ulaşımı, hızlı 
erişimi sağlayan bir kurum olmak.”

Hizmet Anlayışımız:

Bakanlığımız, ülkemizin her bir köşesindeki 
yurttaşımıza ulaştırma, haberleşme, denizcilik, 
altyapı gibi çok geniş bir alanda eşit ve denge-
li hizmet sunmayı ilke edinmiştir. Bu amaçla 17 
merkez birimi, 13 bölge müdürlüğü ve 72 liman 
başkanlığı ile çalışmalarını büyük bir özveriyle 
yürütmektedir.

Bilindiği üzere Bakanlığımız tüm ülke çapında 
büyük altyapı yatırımları gerçekleştirmektedir. 
Havalimanlarından otoyollara, limanlardan yük-
sek hızlı demiryollarına kadar çok çeşitli alanlar-
da devasa yatırımlara imza atmaktadır. Ülkemizi 
adeta havacılığın merkezi hâline getiren İstanbul 
Havalimanı, yüz (100) radyonun aynı anda yayın 
yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilki gerçek-
leştirmekten gurur duyduğumuz Avrupa’nın en 
yüksek kulesi olan Çamlıca Kulesi, İstanbul’un 
ardından Çanakkale’de de iki kıtayı birleştirece-
ğimiz ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma 

köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, yerli 

ve millî akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla dona-

tılan Türkiye’nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde 

Otoyolu, yakın bir zamanda uzaya fırlattığımız 

TÜRKSAT 5B ile sayısı 5’e ulaşan haberleşme 

uydularımız ile toplamda 8 adet uydunun uzaya 

gönderilmesi, çalışmalarımızın sadece birkaçını 

temsil etmektedir.

Çalışanlarımız:

Bakanlığımız; 1 Bakan, 3 Bakan Yardımcısı, 8 Ge-

nel Müdür, 5 Başkan, 1 Müşavir, 3 Müstakil Daire 

Başkanı ve 1.635 Personel (Merkez) ile çalışma-

larını yürütmektedir.
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Temel 
Kalite Yolculuğu:

Ulaştırma ve Altyapı politikalarımız kapsamın-
daki verimlilik ve kalite hedeflerine ulaşabilmek 
adına; yenilikçi bakış açısı ile vizyoner, sürdü-
rülebilir sistemleri ile güçlü, kurumsal hafızaya 
sahip, değişimi yöneterek tüm paydaşlarına sü-
rekli değer katan, performansı yüksek “Mükem-
mel İdare” olma çalışmaları Bakanlığımızda 2020 
yılının ikinci yarısından itibaren başlatılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, dünya genelinde 
kullanılmakta olan birkaç stratejik yönetim mo-
delinden biri olan EFQM Modeli çalışmalarının 
Bakanlığımız bünyesinde yürütülmesine karar 
verilmiştir.

Nihai hedefimiz, bakanlığımızın “sistem”lerle yö-
netilen, değer zinciri yaklaşımını benimsemiş, 
güçlü iletişimi ile tüm paydaşlarının bağlılıkları-
nı sağlamış, misyonunun izinde yenilikçi, tutarlı, 
vizyoner, kurum kültürü ile yön birliğini sağlamış, 
kendi ekosisteminin lideri bir kurum olabilmektir.

Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarından 
bazıları şunlardır:

n 2020 yılında, Bakanlığımız ISO 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.

n 2020 yılının ikinci yarısından (Ekim 2020) itiba-
ren başlayan 5 adet daha ISO KYS kurulumu 
bitirilmiş ve belgelendirilmiştir. Bunlar:

	 n ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 
Belgesi,

	 n ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Standardı Belgesi,

	 n ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı 
Belgesi,

	 n ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Standar-
dı Belgesi,

	 n ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Standardı Belgesi.

n 2020 yılının ikinci yarısından (Ekim 2020) itiba-
ren EFQM Model bakış açısıyla stratejik plan 
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güncelleme çalışmaları başlatılmış, ‘model 
bakış açısının’ kurum kültürüne yerleşebilmesi 
için ilk adımlar atılmıştır.

n Kurum kültürünün önemine ve oluşturulması-
na yönelik olarak, Bakanlığımız üst yönetimin-
ce ‘Kurum Kültürü Modeli’ kararı verilmiş ve bu 
model çerçevesinde kurum kültürü ölçümle-
mesi yapılmıştır.

n Kalite Yönetim Sistemleri kapsamındaki hiz-
met politikaları, altı başlıkta belirlenmiştir. De-
taylarına web sitemiz (https://www.uab.gov.
tr/kurum-politikalarimiz) üzerinden ulaşılabi-
lir.

n Bakanlığımızın sunduğu tüm hizmetlerin yer 
aldığı ‘Hizmet Standartları Tabloları’ Bakanlı-
ğımız web sitesinde (https://www.uab.gov.tr/
hizmet-standartlari) güncel hâliyle yayımlan-
mıştır.

n Tüm bu çalışmaları da içerecek şekilde 
26.05.2021 tarihinde ‘Üstün Performansta Yet-
kinlik Değerlendirmesi’ başvurusu yapılmıştır.

Bakanlığımız, ‘Bakanlık’ düzeyinde bu modeli 
kullanan ve mükemmellik ödül sürecini başla-
tan ilk kamu kurumu olmuştur. Saha ziyaretleri 
sonrasında KalDer Değerlendiricilerince yapılan 
değerlendirmelere göre Bakanlığımız 5 Yıldız 
Belgesini almıştır. Kurumumuz, Bakanlık düze-
yinde ilk başvuruda 5 yıldız belgesine sahip olan 
tek Kamu Kurumudur. 

Nihai hedefimiz, bakanlığımızın “sistem”lerle yönetilen, değer zinciri 
yaklaşımını benimsemiş, güçlü iletişimi ile tüm paydaşlarının bağlılıklarını 
sağlamış, misyonunun izinde yenilikçi, tutarlı, vizyoner, kurum kültürü ile yön 
birliğini sağlamış, kendi ekosisteminin lideri bir kurum olabilmektir.

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 
BAKANLIĞI

Çağrı Merkezi: 123

Santral: 0312 203 10 00

www.uab.gov.tr
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SARIÇAM BELEDİYESİ

S arıçam Belediyesi 22 Mart 2008 yı-
lında belde statüsünden ilçe statü-
süne geçen Adana’nın merkezi dört 

büyük ilçesinden biridir. Coğrafi konumu, 
sosya ekonomik yapısı ile genç bir nüfusa 
sahip olan ilçe, her geçen gün gelişen ve 
değişen çehresi ile aradan geçen sürede 
bugün, Adana’nın en önemli ilçelerinden 
biri haline gelmiştir. 

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde gö-
reve geldiğimizde, “Sarıçam`da birlikte 
üretip, kalkınma esaslı çağdaş ve sosyal 
belediyecilik anlayışını tesis etmek.” mis-
yonundan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz 
projelerle ilçeye ayrı bir vizyon kazandırdık. 
Ekonomik değerlerini Sarıçam`da yaşayan-
ların refahı için planlayarak, her alanda ye-
nilikçi ve öncü marka kent yaratmak adına 
hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizi 
yaşam standardının her geçen gün arttığı 
bir konuma getirdik. Sarıçam Belediyesi 
olarak “Marka Kent” kalite politikası ile ye-
diden yetmişe herkesin;

• Kültürel mirasa, doğaya, çevreye, sahip 
çıkarak, bilinçli kentleşme ile gelecek ne-
sillere yaşanabilir bir kent bırakmayı,

• Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, 
vatandaş şikâyet ve beklentileri doğrul-
tusunda; yasal mevzuatlara uygun şeffaf, 
adil, hızlı, güler yüzlü, tarafsız ve kaliteli 
hizmet sunmayı,

BİLAL ULUDAĞ

T.C. Sarıçam Belediyesi

Başkan

2017 yılında KalDer’e üye olarak “Ulusal 
Kalite Hareketine” katılarak İyi Niyet Bildirgesi 
imzaladık. Modelin gereklerini kurumumuzda 
uygulayarak Yerel yönetimlerin etkin gücünü 
en üretken biçimde kullanarak Sarıçam’ı 
çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir kent 
vizyonu hedefine ulaşmak için belediyemizde 
EFQM Mükemmellik Modeli uygulama 
çalışmaları başlatılmıştır.

2021 Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi Sahibi
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sağlamaktadır. Modelin kurumumuza sağladı-
ğı bir başka fayda ise sürekli iyileştirme yapma 
alışkanlığını kazandırmasıdır. “Ölçemediğini yö-
netemezsiniz” anlayışıyla kayıtların daha sistem-
li, daha anlaşılır raporlar elde edilmesini sağla-
maktadır. Sonuç verilerinde dört nokta yani son 
üç yıl arasındaki farkları görmemiz ve kıyaslama 
yaptığımız kurumla aramızdaki farkı görme, ken-
dimize yeni hedef belirlememizi, yeni bir iyileş-
tirme yapmamızı sağlamaktadır. 2017 yılından 
bu yana kullandığımız PUKÖ (Planla, Uygula, 
Kontrol et, Önlem al) döngüsünü EFQM Mode-
lini uygulamaya başladıktan sonra daha etkin 
uygulamaya başladık. EFQM Modeli ile çalışan-
larımıza daha iyi çalışma ortamları, vatandaşı-
mıza daha kaliteli belediye hizmetleri sunmaya 
başladık. Tedarikçilerimizle, işbirlikçilerimizle 
daha etkili iletişim kurduk. Çalışan, vatandaş ve 
toplum memnuniyet oranlarında artış sağladık. 
Vatandaşların, çalışanların hatta tüm paydaşla-
rın belediyemizden beklentileri arttı. Bu durum 
bize her zaman itici güç oldu.

Bugüne kadar birçok alanda sayısız başarılar 
kazandık. 2021 yılı “Üstün Performansta Yetkin-
lik (4 Yıldız)” ile vizyonumuza ulaşmada büyük 
yol kat ettik. Bu başarıdan sonraki hedef tabiki 
Türkiye Mükemmellik Ödülü olacak. EFQM Mü-
kemmellik Modelinin başta bölgemizde olmak 
üzere ülke genelinde kendi sektörümüzde yayıl-
masına gayret edeceğiz. Bu model ile yönetilen 
kamu kurumları çoğaldıkça vatandaşların mem-
nuniyetleri, yaşam kaliteleri artacaktır.

Tüm kamu kuruluşlarını ve belediyeleri bu mü-
kemmellik yolculuğuna davet ediyoruz.

• Karar ve uygulamalarına, dezavantajlı gruplar 
başta olmak üzere vatandaşların ve çalışanla-
rın katılımını sağlamayı,

• Vatandaşların memnuniyetini sürekli kılmak ve 
sürdürülebilir projelerle hiçbir koşulda kalite-
den ödün vermemek,

• “Kişilerle değil, sistemlerle yönetilen” bir ku-
rum kültürü oluşturmayı,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile Kalite Yönetim 
Sistemi’nin geliştirilmesine katkı sağlamayı,

Sarıçam Belediyesi’nin Kalite Politikası olarak 
belirledik.

Sarıçam Belediyesi olarak, ‘’Kişilerle Değil Sis-
temlerle Yönetilen’’ bir kalite anlayışına sahibiz. 
Yönetsel süreçlerimizi tamamlayabilmek ve Mü-
kemmellik Modelini benimseyebilmek için 2017 
yılında KalDer’e üye olarak “Ulusal Kalite Hare-
ketine” katılarak İyi Niyet Bildirgesi imzaladık. 
Modelin gereklerini kurumumuzda uygulayarak 
Yerel yönetimlerin etkin gücünü en üretken bi-
çimde kullanarak Sarıçam’ı çağdaş, yaşanabilir 
ve sürdürülebilir kent vizyonu hedefine ulaşmak 
için belediyemizde EFQM Mükemmellik Modeli 
uygulama çalışmaları başlatılmıştır.

2017 yılından bu yana tüm çalışanlarımızın gay-
reti, tüm paydaşlarımızın da desteği ile kurum-
sal anlamda sürekli iyileştirmeler yaparak EFQM 
Modeli’nde uygulamada 4 Yıldız seviyesine ge-
linmiştir.

2017 yılında EFQM Mükemmellikte Kararlılık 
Belgesi, 2018 yılında EFQM Mükemmellikte 
Yetkinlik Belgesi (3 Yıldız) ve 2021 yılında EFQM 
Üstün Performansta Yetkinlik Belgesi (4 Yıldız) 
alınması, mükemmellik yolculuğumuzun önem-
li noktalarıdır.

Elde ettiğimiz bu başarılar “Marka Kent Sarıçam” 
vizyonumuza ulaşmamıza katkı sağlamaktadır 
ve sağlamaya da devam edecektir. Vatanda-
şın kullanımına sunduğumuz belediye hizmet-
lerinde aynı yaklaşımlarla hizmet eden diğer 
belediyelerle model sayesinde karşılıklı kıyas 
yapılabilmekte ve örnek çalışmalar şartlar uy-
gunsa belediyemizde uygulama yapma imkânı 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai 
Karakoç Bulvarı No:80/A 

Sarıçam/ADANA

444 72 23(SABE)

info@saricam.bel.tr

www.saricam.bel.tr

Bugüne kadar birçok alanda sayısız başarılar kazandık. 2021 yılı “Üstün 
Performansta Yetkinlik (4 Yıldız)” ile vizyonumuza ulaşmada büyük yol kat ettik. 
Bu başarıdan sonraki hedef tabiki Türkiye Mükemmellik Ödülü olacak. EFQM 
Mükemmellik Modelinin başta bölgemizde olmak üzere ülke genelinde kendi 
sektörümüzde yayılmasına gayret edeceğiz.
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SILVERLINE
EFQM Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi Sahibi

Kuruluşunuz ile ilgili bize tanıtıcı bilgiler 
verir misiniz?

S ilverline, Ankastre sektöründe hiz-
met vermek amacıyla 1994 yılında 
Türkiye’de kuruldu. Yenilikçi tasa-

rımlarımız, uzman teknolojilerimiz ve çev-
reye duyarlı ürünlerimizle Avrupa’nın ilk 
beş, dünyanın ilk on davlumbaz üreticisin-
den biriyiz. Yıllık 2.4 milyon üretim hacmine 
sahibiz.

Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir dünya için 
sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyo-
ruz.

Teknoloji ve tasarımlarımızı geliştirirken 
günümüz ihtiyaçlarına karşılık veren bir 
anlayışla çalışıyor, yaşamı kolaylaştıran ve 
kapsayan deneyimler yaratıyoruz. Ürün-
lerimizin yapısını günümüz ve geleceğin 
trendlerine göre şekillendiriyoruz.

Mutfakta keyifli bir deneyimin ulaşılabilir 
olması gerektiğini düşünüyor ve eşsiz bir 
pişirme deneyimi için ürünlerimizi müm-
kün olduğu kadar çok insana ulaştırmayı 
hedefliyoruz.

Mükemmellik Modeli’ni benimsemeye ve 
sürece dahil olmaya nasıl karar verdiniz?

Mükemmellik Modeli’nin kuruluştan bek-
lentilerini, kuruluşa sağladığı katkıları ve 
organizasyonumuz için doğru zamanı uzun 
süredir değerlendirmekteydik. 

MUSTAFA LAÇİN

Silverline

Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Mükemmellik Modeli ile gerek 
sürdürülebilirlik, gerekse kriterlerin tamamı 
için organizasyonumuzda değişim ve 
dönüşümü başlatmış olduk. Sadece Model’de 
var olduğu ve istendiği için dokümante edilen 
bir sistemden ziyade, Model’i içselleştiren bir 
yapı tasarlıyoruz.  
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Avrupa’nın en güncel yaklaşımlarını içeren bir 
yönetim rehberi oldu. Bu ödül, kuruluşların ge-
lecekte de var olmak için ortaya koyduğu çaba-
yı, sadece kendi sonuçlarıyla değil, etkiledikleri 
ve etkilendikleriyle bütünsel yaklaşımı barındır-
dığı için diğer ödül ve belgelerden ayrılıyor. 

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Mükemmellik Modelini, varılacak bir istasyon 
değil yolculuğun kendisi olarak görüyoruz. Bu 
yolculukta, modeli özümseyerek, ekosistemini 
çok iyi anlayan, sürekli gelişen bir yönetim yak-
laşımıyla sürdürebilir değer tasarlayıp, amaçları-
mıza uygun olarak dünyaya sunacağız.

Modeli etkin şekilde uygulamadaki başarılarımız 
bize Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü getirecektir.

Mükemmellik Ödülü’nü almak, bizler için bu yol-
culuğun tamamlanması veya önemini yitirmesi 
anlamına gelmiyor. EFQM Modeli’ni uygulamaya 
ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam ede-
ceğiz.

Bu süreç içerisinde, yalın üretim, (davlumbaz 
performans deneyleri kapsamında) ilk ve tek 
akredite laboratuvarımız, bakanlık onaylı Ar-Ge 
merkezimiz, otomasyon vb. yetkinlikleri şirke-
timize kattık. Paralelinde, Mükemmellik Mo-
deli’nin 2020 yılında geçirmiş olduğu kapsamlı 
revizyon ve bu revizyonla birlikte ekosistem yak-
laşımı gibi birçok yenilik bu yolculuğa katılma 
kararımızda etkili oldu.

Mükemmellik Modeli’ni yönetim modeli olarak 
benimsedikten sonra yaşadığınız değişim 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Gelecekte var olmak isteyen şirketler için “Sür-
dürülebilirlik” bir kavramın çok ötesinde bir ge-
reklilik halini aldı. EFQM yolculuğumuzdan önce 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızı başlatmıştık.  
Mükemmellik Modeli ile gerek sürdürülebilirlik, 
gerekse kriterlerin tamamı için organizasyonu-
muzda değişim ve dönüşümü başlatmış olduk. 
Sadece Model’de var olduğu ve istendiği için 
dokümante edilen bir sistemden ziyade, Model’i 
içselleştiren bir yapı tasarlıyoruz.  

Gelmiş olduğunuz başarı noktası müşteriler 
ile ilgili sonuçlarınızı nasıl etkiledi, size hangi 
rekabet avantajını sağlayacak?

Mükemmellik Modeli yolculuğumuz 2021 yılın-
da başladı. Müşterilerimiz dahil tüm paydaşla-
rımızla yürüttüğümüz çalışmaların etkilerinin 
somut örneklerini yakın gelecekte göreceğiz. 
Özellikle müşterilerimizle ilgili performans ve 
algı sonuçlarımızdaki gelişmeler rekabette bizi 
avantajlı kılacak.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün size göre 
diğer ödül ve belgelerden farkı nedir?

Mükemmellik Modeli son revizyonuyla birlikte 

https://www.silverline.com/

Genel Müdürlük

Orta Mah. Topkapı Maltepe No.6 Silkar 
Plaza Kat 3 Bayrampaşa / İstanbul

Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 05300 
Merzifon / Amasya
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Vakıf GYO 
EFQM Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi Sahibi

Tarihçe

V akıf GYO, 1996 yılında kurulmuş, 
Türkiye’nin ilk GYO şirketidir. Gü-
cünü vakıf kültüründen alan Va-

kıfBank ve inşaat sektörünün amiral gemisi 
olan TOKİ gibi sermayedarların iştiraki bir 
şirket olarak, gerek sermaye piyasasında-
ki gerekse inşaat sektöründeki ekosistemi 
dengeleyen bir kuruluş olarak faaliyetlerini 
yürütmektedir.

Kuruluşundan bu yana finanse ettiği proje-
lerle hem yüksek portföy getirisi sağlayan 
hem de yatırımcılarına kazandıran Vakıf 
GYO; gayrimenkullere, gayrimenkul pro-
jelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve 
sermaye piyasası araçlarına yatırım yap-
maktadır. 

Gayrimenkul sektörü, dünyanın her yerin-
de olduğu gibi Türkiye’de de yaygın ola-
rak istihdam sağlayan ve ağırlığı büyük bir 
sektördür. Gayrimenkuller, aynı zamanda 
kısa ve uzun vadeli yatırımlar için kullanıl-
makta olan ve oldukça güvenilir olarak ni-
telendirilen bir yatırım aracıdır. 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), bu 
değerli yatırım aracından faydalanabil-
mek amacıyla finansal araçların çeşitlen-
dirilmesi ve gayrimenkullerin piyasa içinde 
daha likit olarak kullanılabilmesi amacıyla 
kurulmuşlardır.

Ekonomiye katkısı açısından değerlendiril-
diğinde, GYO’lar hem yatırımcılara hem de 

ONUR İNCEHASAN

Vakıf GYO

Genel Müdürü

Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
olarak hedefimiz, şirketimizin 25 yıllık 
tecrübesine yakışır şekilde kurumsal gelişimini 
en üst seviyeye çıkarmak ve bu anlayışın çok 
ta yaygın olmadığı gayrimenkul sektöründe,  
şirketimizi sektörün öncüsü ve temsilcisi 
yapmaktır. 
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Vizyonumuz

Sembol yapılarıyla sektörde değişime yön ve-
ren, referans bir kuruluş olmaktır.

Vakıf GYO Kurum Kültürü ve değerlerimiz 

Farkındalığımızı geliştirerek; 

adil, şeffaf,  güvene dayalı ortak duygu ve 

başarı odaklı, sürekli öğrenen ortak akıl ile

esenlik dolu biz kültürünü yaşarız, yaşatırız. 

Yönetim Politikası 

Sürdürülebilir ekosistem içinde kaliteli yaşam 
alanları ile değer sunarız.

Sürekli Gelişme: Değişimi yöneterek ve kaynak-
ları etkin kullanarak sürekli gelişim sağlarız. 

Mutlu Müşteri: Sunduğumuz ürün ve hizmet-
lerle, beklentilerin ötesinde ve güven veren bir 
müşteri deneyimi yaşatırız.  

Mutlu Çalışan: Vakıf GYO çalışanları olarak biz, 
ortak akıl ve ortak duygu  ile sağlıklı bir kurum 
iklimi oluştururuz. 

Tam Uyumluluk: Tüm yasal ve uymakla yüküm-
lü olduğumuz diğer şartlara, şeffaflıkla uyum 
sağlarız.

Üretim-ürün ve hizmet yelpazesi, Müşteriler 

Vakıf GYO’nun,  öncelikli faaliyet konusu, gay-
rimenkul ve gayrimenkul sertifikası gibi gayri-
menkule dayalı sermaye piyasası araçlarından 
oluşan bir portföy oluşturmaktır. Buradan hare-
ketle;

gayrimenkul sektörüne çeşitli avantajlar sağla-
maktadır. Büyük finansman ihtiyacı olan projeler 
için geniş bir tabandan kaynak sağlayabilme, 
vergi avantajından faydalanabilme ve bu piya-
saya likidite sağlayabilme kabiliyetine sahiptir. İş 
ve alışveriş merkezi gibi büyük boyutlu projeler-
de şirketler genellikle öz kaynaklarından fayda-
lanmak istese de,çoğu zaman bu kaynaklar ye-
tersiz veya maliyetli olabilmektedir. Bu durumda 
GYO’lar şirketlere alternatif bir finansman imkânı 
sunmaktadır. Ayrıca kayıt dışı faaliyetlerin olabil-
diği gayrimenkul sektöründe, GYO’lar aracılığıy-
la bu gayrimenkullerin gerçek değerleri ile ka-
yıt altına alınabilmesi sağlanabilmekte, şeffaflık 
yaygınlaşmaktadır.

İlk defa 1960’lı yıllarda ABD’de uygulama alanı 
bulan GYO’lar, zamanla Avrupa ve Asya’da da 
yaygınlaşmıştır. Türkiye’de GYO’ ların ilk adımı 
1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun il-
gili düzenlemeyi çıkarmasıyla atılmıştır. Vakıf 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Vakıf GYO), 
Türkiye’nin ilk GYO şirketi olarak 1996 yılında 
kurulmuş ve 1996 Aralık ayı itibariyle halka arz 
edilmiştir

Temel Amaç 

“Geleneğin gücü, geleceğin inşası” 

Misyonumuz

Geleneğimizden aldığımız güçle, geleceğin ya-
şam alanlarını inşa eder, paydaşlarımıza sürdü-
rülebilir değer sunarız.
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Vakıf GYO’nun müşterileri,  Esas faaliyeti gereği inşa 
ettiği konut ve ticari üniteleri satın alan ya da kirala-
yan, yerli ve yabancı bireysel ve ticari kişilerdir. 

Yatırımcılar ise; halka arzdan veya ikincil piyasadan 
(BİST) şirket hisse senetlerini alan veya şirketin ihraç 
ettiği kira sertifikası (SUKUK), tahvil, gayrimenkul ser-
tifikası gibi sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapan, 
yerli/yabancı kurumsal veya bireysel kişilerdir.  

Vakıf GYO’nun halihazırda portföyünde konut, ticari 
ve nitelikli karma ticari gayrimenkuller yer almaktadır. 
Mevcut durumda IUFM  (İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi), Maltepe Tablo Adalar , Cubes Ankara, İzmir 
Konak projeleri yürütülmektedir

Sürdürülebilir Türkiye için sürdürülebilir binalar üre-
tiyoruz.

Ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ede-
cek İstanbul Uluslararası Finans Merkezi içerisinde 
yer alan ve sürdürülebilir bina tasarımı ile Leed Gold 
Sertifika Adayı olan IUFM projemiz, fark yaratan dış 
cephesi ve tasarımıyla geleneksel mimarimizi yansı-
tan sembol bir proje niteliğindedir.   İki kuleden olu-
şan İUFM projemizde, 52 katlı kule VakıfBank Genel 
Müdürlük Hizmet Binası olarak kullanılacak, 36 katlı 
kulemiz ise yerli ve yabancı finans kuruluşlarının kul-
lanımına sunulacaktır.

Ankara’nın seçkin yaşam merkezi Çukurambar’da yer 
alan Cubes Ankara karma projemizde; sosyal dona-

tıları, kat bahçesi donanımlı bağımsız birimleri, top-
lantı ve konferans salonları; kolektif çalışma ve yaşam 
alanlarıyla ev ve iş yaşamının ihtiyaç duyacağı her şey 
bir arada sunulmaktadır.

Maltepe’de inşa edilen Tablo Adalar projemiz ise, İs-
tanbul’un eşsiz deniz ve adalar manzarasına sahip, 
geniş sosyal alanlı premium konut projemizdir. 

İzmir’in iş merkezi kulelerinin yükselmekte olduğu 
alanda, ana ulaşım akslarına yakın konumda bulunan 
İzmir Konak projemiz,  konumu, seçkin karma kullanı-
mı ve eşsiz manzarası ile öne çıkmaktadır. 

Çalışanlar

Vakıf GYO toplam çalışan sayısı 39’dur. Ayrıca destek 
hizmetleri sunan 8 alt işveren çalışanı bulunmaktadır.

Kalite & Mükemmellik Yolculuğu

Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak 
hedefimiz, Şirketimizin 25 yıllık tecrübesine yakışır 
şekilde kurumsal gelişimini en üst seviyeye çıkarmak 
ve bu anlayışın çok ta yaygın olmadığı gayrimenkul 
sektöründe,  Şirketimizi sektörün öncüsü ve temsilcisi 
yapmaktır. 

Bu amaçla, kurumsal performansımızı fark yaratan 
sürdürülebilir üstün performans seviyesine yükselt-
mek, değişim ve dönüşümü etkin yönetebilmek için, 
Vakıf GYO’ nun vizyon projesi olan Kurumsal Gelişim 
Projesi (KGP) başlatılmıştır.
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dürülebilirliği temelinde bir bütün olarak ele almaktır. 
Dijital teknoloji, ekonomik büyüme ve çevresel    sür-
dürülebilirlik dengesine dayalı döngüsel ekonomi ve 
açlık, çürüme,  salgın hastalık vb. küresel zorluklarla 
baş edebilme kabiliyeti, sürdürülebilir performans 
yönetimine bağlıdır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebi-
lirlik Programı’nda tanımlanmış ve genel kabul gör-
müş 3P Modeli’nin (Ekonomik, Toplumsal, Çevresel 
sürdürülebilirlik) ötesinde,  4P Modelinin (Ekonomik, 
Toplumsal, Çevresel ve Ürün sürdürülebilirliği) be-
nimsenmesi bir gereklilik olarak görülmüştür. 

Bu bakış açısıyla; kurumsallaşma düzeyimizi artırmak 
ve bir yönetim modeli olarak EFQM Mükemmellik 
Modelini Şirketimizde uygulamak amacıyla,  KalDer 
ile İyi niyet Bildirgesi imzalanmış ve KalDerin tanıma 
ve ödüllendirme programlarına katılım sağlanmıştır.  

EFQM Modelini ve KalDerin tanıma ve ödüllendirme 
programlarını, kalite konusunda ki yaklaşımımızı gös-
teren bir araç olarak görüyor, ciddi bir öğrenme süreci 
olan bu yolculuğun, çok katma değerli olacağı inan-
cıyla , organizasyonel çevikliğimizi geliştirmeyi ve Va-
kıf GYO’yu sürdürülebilir üstün performansın referans 
noktası yapmayı hedefliyoruz. Kaliteyi kurumsal kül-
türümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmekteki 
kararlılığımız ve çalışma arkadaşlarımızın bu kültürü 
samimiyetle benimsemesi, bizi başarıya götüren sağ-
lam temeli oluşturacaktır.  

Kurumumuz için önemli bir kilometre taşı olan bu 
adımdan sonra, daha nice başarılara imza atmayı te-
menni ediyoruz. 

Kurumsal Gelişim Projesi’ni kısaca özetlemek 
gerekirse;  

Değişim ve yıkıcı dönüşümün yaşandığı günümüz 
dünyasında, ekosistemdeki değişim etmenlerinin 
anlaşılması ve bu etmenlerin göz önünde bulundu-
rularak, rekabet avantajı sağlayacak farklılaşma stra-
tejilerinin oluşturulması gerekir. Bu kapsamda; beş 
temel paydaşımızın beklentilerini kapsayan değişim 
ve dönüşüm stratejileri belirlenmiş,  Birleşmiş Millet-
ler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, stratejik plan-
lama çalışmalarına entegre edilmesi ile uzun vadeli 
ve sektörün ilk uygulaması olan  “Entegre Stratejik 
Plan” oluşturulmuştur. 

Politika ve stratejileri hayata geçirecek temel süreç-
lere yönelik iyileştirme fırsatlarının belirlenebilmesi 
amacıyla, sektörel/uluslararası kıyaslama çalışmaları 
yapılmış,  temel süreçlerimizi kapsayan Vakıf GYO Sü-
reç Haritası yeniden tanımlanmıştır.  

Risklere ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmak adına; 
stratejik, operasyonel ve proje seviyesinde risklerimiz 
belirlenerek, Vakıf GYO Risk Evreni ve İç Kontrol Planı 
oluşturulmuştur.

Değişimin başarısı, kurum kültürü ve organizasyon 
ikliminin, değişimi destekleyecek şekilde, dönüşü-
müne bağlıdır. Bu kapsamda; mevcut kurum kültürü 
ölçülerek, belirlenen kültürel, sosyal değişim ihtiyaç-
ları doğrultusunda bilgilendirme ve motivasyon eği-
timleri yapılmış, organizasyon sağlığının ölçülmesi ile 
Vakıf GYO sağlık ve esenlik programının İnsan Kay-
nakları sistemine entegrasyonu ve bütünsel yönetimi 
hedeflenmiştir.  

Değişimin başarısında ki diğer önemli bir dönüşüm 
programımız ise organizasyonun çevikliğinde önem-
li rol oynayacak olan dijital dönüşümdür. Stratejiler 
belirlenirken, yakın gelecekte ve uzun vadede dijital 
değişimler göz önünde bulundurulmuş, Süreçlerin ve 
görev tanımlarının açık ve anlaşılır olması sağlanmış 
ve dijitalleşmeyi mümkün kılan teknolojik altyapı ihti-
yaçları belirlenmiştir. 

Özetle, günümüz VUCA dünyasında, performansımızı 
üstün performans seviyesine çıkarabilmek için, stra-
tejik planlama, süreç yönetimi, kurumsal risk yönetimi 
gibi gerekli birçok işlevsel sistem sağlam temelli bir 
yaklaşımla kurulmuştur ve sürekli geliştirilmektedir. 
Bir taraftan da çalışma arkadaşlarımızın bu değişime 
ayak uydurabilmesi için gerekli yetkinliklerle dona-
tılmaları sağlanmakta,  BİZ kültürünün yerleşmesi 
ve ortak hedefler için başlattığımız Vakıf GYO Esenlik 
Programı ile sağlıklı bir çalışma ortamı sunulmaktadır.

Üstün performans için odak noktalarımız; paydaşla-
rımızın beklentilerini karşılayan hatta aşan sonuçlar 
elde etmek ve sürdürülebilirliği ekonomik sürdürü-
lebilirliğin ötesinde toplumsal, çevresel ve ürün sür-

Genel Müdürlük İletişim bilgileri: 

Tel: 02162654050 

info@vakifgyo.com.tr

www.vakifgyo.com.tr
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KADEM
EFQM Üstün Performansta 3 Yıldız Belgesi Sahibi

Toplumsal Cinsiyet Adaleti 
İçin Güçlü Bir Sivil Topluma 
İhtiyacımız Var

K ADEM 8 Mart 2013’te kurulmuş, ka-
dının onuru ile yaşayabileceği gü-
venli bir toplum ve adil bir gelecek 

inşa etmeyi amaç edilmiş bir sivil toplum 
kuruluşudur.

Bakanlar Kurulu’nun 20.06.2016 tarih, 
2016/8979 sayılı kararı ile  “Kamu Yararına 
Çalışan Dernek” statüsü kazanmıştır. 

“Kadına dair konularda Varoluşta Eşitlik 
Sorumlulukta Adalet ekseninde ulusal ve 
uluslararası faaliyetler gerçekleştirerek 
erişilebilir ve bölgede öncü bir STK olmak” 
vizyonu ile çalışan Kadın ve Demokrasi 
Derneği;

l Kadına yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılı-
ğın önlenmesi 

l	Kadının rolleri ve hakları konusunda top-
lumsal dönüşümün sağlanması alanla-
rında faaliyet göstermektedir.

51 ildeki temsilciliklerimiz ile Türkiye’nin 
kadın hakları konusunda en büyük sivil 
toplum kuruluşu olmak ve kurumsallaşma 
alanında kendimizi çok daha ileriye taşı-
mak için çalışıyoruz. Bu çerçevede 2020 
yılında ilk adımlarını attığımız mükemmel-
lik yolculuğu bizler için sadece kalite iyi-

DR. SALİHA OKUR 
GÜMRÜKÇÜOĞLU

KADEM
Yönetim Kurulu Başkanı

KADEM’in hak temelli çalışan sivil toplum 
örgütleri için kurumsallaşma alanında açtığı 
yolun, ülkemizde toplumsal cinsiyet adaletinin 
sağlanabilmesi için temel ihtiyaçlardan biri 
olan güçlü sivil toplum oluşumuna da katkıda 
bulunmasını umuyoruz.  
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ekonomi dünyasındaki rolünün güçlendirilmesi 
ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda çok daha 
güçlü bir yapıya sahip olunması gerektiğinin bi-
lincindeyiz. 

Çıktığımız bu mükemmellik yolculuğunda Kal-
Der uzmanlığını ve STK dayanışmasını her aşa-
mada yanımızda hissetmek çok kıymetliydi. KA-
DEM’in kalite yolculuğu, bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da toplumsal dönüşümü ko-
laylaştıracak daha etkili bir sivil toplum gayesiy-
le sürmektedir. Deneyimlerimizi sivil toplumun 
farklı alanları ile paylaşmak ve toplumsal fay-
dayı çoğaltmak temennisi ile yeni dönemde çok 
daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 

leştirmesini değil, KADEM’in bir “kurum” olarak 
toplumsal fayda üretmesi konusundaki temel 
motivasyonunu da ifade ediyor. 

Kadın ve aile özelinde tüm toplumu hedef kitlesi 
olarak belirleyen KADEM’in sunduğu hizmetle-
rin güçlü bir kurumsal kapasite ile birlikte sosyal 
etki oluşturabilmesi için insan kıymetlerimizden 
tüm iş süreçlerimize kadar kapsamlı bir iyileş-
tirme hareketi başlatmış olduk. Buradaki temel 
amacımızı, sivil toplum kuruluşu kimliğimiz ve 
gönüllülük odaklı yapımızı koruyarak hem kay-
naklarımızı daha etkin kullanabilmek, hem de 
işleyen sistemler inşa ederek KADEM’i gelece-
ğe hazırlamak şeklinde belirledik. Sivil toplum 
sektörünün özündeki iyilik ve toplumsal faydayı 
kurumsallaşmanın gerisinde bırakmamaya özen 
gösterdiğimiz bu süreçte, 2021 Türkiye Mükem-
mellik Ödülleri kapsamında aldığımız EFQM Üs-
tün Performansta Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi, kalite 
motivasyonumuzu pekiştirdi. 

KADEM’in hak temelli çalışan sivil toplum örgüt-
leri için kurumsallaşma alanında açtığı yolun, 
ülkemizde toplumsal cinsiyet adaletinin sağla-
nabilmesi için temel ihtiyaçlardan biri olan güçlü 
sivil toplum oluşumuna da katkıda bulunmasını 
umuyoruz.  Bizler için yeni başlayan kalite sü-
recini, önümüzdeki yıllarda KADEM’in kurumsal 
dönüşümünü daha ileriye taşımak ve kadın ça-
lışmaları alanında fark yaratmak adına önemli 
bir adım olarak görüyoruz. Bizler, kadın ve kız 
çocuklarının temel hak ve hürriyetlere erişimi, 
kadına yönelik her türlü şiddet ve tacizle mü-
cadele, kadınların sivil toplum, siyaset ve karar 
alma mekanizmalarına katılması, kadının iş ve 

www.kadem.org.tr 

Küçük Çamlıca Mh. Kısıklı Cd. No: 112/A 
Üsküdar / İstanbul / TÜRKİYE

+90 (216) 325 03 07

info@kadem.org.tr
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KalDer, EFQM TANIMA 
VE ÖDÜL PROGRAMINA 
KATILAN KURULUŞLAR 

40 2021 TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ



BÜYÜK ÖDÜL KAZANAN KURUM VE KURULUŞLAR 

BAŞARI ÖDÜLÜ KAZANAN KURUM VE KURULUŞLAR 

EFQM KÜRESEL ÖDÜLÜ

BRİSA	 (1996)

BEKSA	 (1997)

BEKO	TİCARET	 (1998)

BOSCH	RBTR	-	BURSA	DİZEL	ENJEKTÖR	FABRİKASI	 (2003)

KOCAELİ	SANAYİ	ODASI	 (2004)

BOSCH	RBTR	-	BURSA	DİZEL	ENJEKTÖR	FABRİKASI	 (2008)

BURSAGAZ	 (2008)

BİLİM	İLAÇ	 (2011)

NETAŞ	 (1996)

NETAŞ	 (1997)

NETAŞ	 (1998)

ARÇELİK	 (2000)

ECZACIBAŞI	VİTRA	 (2000)

BOSCH		RBTR	-	BURSA	DİZEL	ENJEKTÖR	FABRİKASI	 (2002)

KOCAELİ	SANAYİ	ODASI	 (2003)

SKF	TÜRK	 (2004)

EMAR		 (2004)

T.C.	SAĞLIK	BAKANLIĞI	ESKİŞEHİR	DOĞUM	VE	ÇOCUK	HASTALIKLARI	HASTANESİ				 (2008)

T.C.	SAĞLIK	BAKANLIĞI	ESKİŞEHİR	DOĞUM	VE	ÇOCUK	HASTALIKLARI	HASTANESİ				 (2010)

COCA	COLA	İÇECEK	A.Ş.	ANKARA	FABRİKASI	 (2012)

T.C.	BURSA	NİLÜFER	BELEDİYESİ	 (2013)

COCA	COLA	İÇECEK	A.Ş.	BURSA	OPERASYONU	 (2015)

T.C.	SAKARYA	ÜNİVERSİTESİ	 (2015)

İETT	İŞLETMELERİ	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ	 (2016)

T.C.	TARSUS	BELEDİYESİ	BAŞKANLIĞI		 (2017)

T.C.	TARSUS	BELEDİYESİ	BAŞKANLIĞI		 (2018)
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BOSCH	SAN.A.Ş.	–	BURSA	DİZEL	ENJEKTÖR	FABRİKASI	 (2007)
KOCAELİ	SANAYİ	ODASI	 (2007)
T.C.	SAĞLIK	BAKANLIĞI	ESKİŞEHİR	DOĞUM	VE	ÇOCUK	HASTALIKLARI	HASTANESİ	 (2009)
BİLİM	İLAÇ	A.Ş.	 (2010)
BOSCH	SAN.A.Ş.	–	BURSA	DİZEL	ENJEKTÖR	FABRİKASI	 (2011)
T.C.	SAKARYA	ÜNİVERSİTESİ	 (2013)
İSTANBUL	GAZ	DAĞITIM	A.Ş.	-	İGDAŞ	 (2015)
TARSUS	BELEDİYESİ	 (2017)

TÜRKİYE MÜKEMMELLİKTE SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN KURULUŞLAR 

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN KURULUŞLAR 

BRİSA	 (1993)
TEI	 (1994)
NETAŞ	 (1995)
KORDSA	 (1996)
ARÇELİK	 (1997)
ECZACIBAŞI-VİTRA	 (1998)
BEKO	TİCARET	(KOBİ)	 (1998)
ECZACIBAŞI		KAYNAK	TEKNİĞİ	(KOBİ)	 (1999)
EMAR	(KOBİ)	 (2001)
ECZACIBAŞI	BANYO	KÜVETLERİ	(KOBİ)	 (2001)
KOCAELİ	SANAYİ	ODASI	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2002)
SKF-TÜRK	(KOBİ)	 (2002)
ECZACIBAŞI	–	BAXTER	HASTANE	ÜRÜNLERİ	 (2003)
BALNAK	NAKLİYAT	VE	LOJİSTİK		HİZMETLERİ	(KOBİ)	 (2003)
UND	-	ULUSLARARASI	NAKLİYECİLER	DERNEĞİ	(STK)	 (2004)
T.C.	SAĞLIK	BAKANLIĞI	ESKİŞEHİR	DOĞUM	VE	ÇOCUK	HASTALIKLARI	HASTANESİ		(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2006)
BİLİM	İLAÇ	A.Ş.	 (2006)
REXAM	PAKETLEME	SAN.	A.Ş.	(Operasyonel		Birim	Kategorisi)	 (2007)
AKSA	AKRİLİK	KİMYA	A.Ş.		 (2008)
SIEMENS	A.Ş.	SAĞLIK	SEKTÖRÜ	(Operasyonel		Birim	Kategorisi)	 (2008)
T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	ANTALYA	AYTEN	ÇAĞIRAN	ANAOKULU	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2009)
ÖZEL	KADIKÖY	ŞİFA	HASTANESİ	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2009)
BORUSAN	LOJİSTİK	A.Ş.	 (2009)	
T.C.	SAKARYA	ÜNİVERSİTESİ	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2010)
İSTANBUL	DENİZ	OTOBÜSLERİ	A.Ş.	 (2010)
COCA	COLA	İÇECEK	A.Ş.	ANKARA	FABRİKASI	(Operasyonel		Birim	Kategorisi)	 (2011)
İSTANBUL	GAZ	DAĞITIM	A.Ş.	-	İGDAŞ	 (2011)
T.C.	TARSUS	BELEDİYESİ	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2013)
METHOD	RESEARCH	COMPANY	(KOBİ)	 (2014)
İETT	İŞLETMELERİ	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2015)
DAMLA	KAYNAK	SUYU	SAPANCA	FABRİKASI	(KOBİ)	 (2015)
T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	ANTALYA	MURATPAŞA	SABİHA	GÖKÇEN	ANAOKULU	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2015)	
ULUDAĞ	ÜNİVERSİTESİ	GEMLİK	ASIM	KOCABIYIK	MESLEK	YÜKSEK	OKULU	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2016)
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TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ KAZANAN KURUM VE KURULUŞLAR

İPEK	KAĞIT	 (1997)

TEE		 (1998)

DUSA		 (1998)

ERCİYAS	BİRACILIK		 (1998)

BEKO	ELEKTRONİK		 (1999)

TEE		 (1999)

ATA	YATIRIM	MENKUL	KIYMETLER	(KOBİ)	 (2000)

ECZACIBAŞI	ARTEMA	ARMATÜR	GRUBU	 (2000)

T.C.	SAĞLIK	BAKANLIĞI	ZEKAİ	TAHİR	BURAK	KADIN	SAĞLIĞI	VE	ARAŞTIRMA	HASTANESİ	(Kamu	Sektörü)	(2001)

AYGAZ		 (2001)

BORÇELİK	 (2001)

GENPAR	OTOMOTİV	(KOBİ)																																									 (2002)

ÖZEN	MENSUCAT	(KOBİ)																																															 (2002)

TÜBİTAK-MAM	(Kamu	Sektörü)																																					 (2003)

ASSAN	ALÜMİNYUM	 (2003)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI		KADIKÖY	ANADOLU	LİSESİ	(Kamu	Sektörü)	 (2004)

ERDEMİR		 (2004)

OTOKOÇ	OTOMOTİV	 (2004)

HUGO	BOSS	TEKSTİL	(Operasyonel		Birim	Kategorisi)	 (2004)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI		ESKİŞEHİR	ŞEHİT	ALİ	GAFFAR	OKKAN	İ.Ö.O.(Kamu	Sektörü)	 (2005)

VİKO	ELEKTRİK	 (2005)

BOĞAZİÇİ	ÜNİVERSİTESİ	MEZUNLAR	DERNEĞİ	(BÜMED)	(STK)	 (2005)

BURSA	NİLÜFER	BELEDİYESİ		(Kamu	Sektörü)	 (2006)

TNT	EXPRESS	(Operasyonel		Birim	Kategorisi)	 (2006)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	ERENKÖY	İLKÖĞRETİM	OKULU		(Kamu	Sektörü)	 (2007)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI		OKULÖNCESİ	EĞİTİM	KURUMU

AVUKAT	MAİL	BÜYÜKERMAN	ANAOKULU	(Kamu	Sektörü)	 (2007)

CİMTAS	BORU	İMALATLARI	LTD.STİ	 (2007)

KÜTAHYA	PORSELEN	SANAYİ	A.Ş.	 (2007)

SOYAK	YAPI	İNŞAAT	A.Ş.	 (2007)
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TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ KAZANAN KURUM VE KURULUŞLAR

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	ERENKÖY	İLKÖĞRETİM	OKULU		(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2008)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	AYTEN	ÇAĞIRAN	ANAOKULU		(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2008)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	İZMİT	NUH	ÇİMENTO	İLKÖĞRETİM	OKULU	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2008)

BORUSAN	LOJİSTİK	A.Ş.	 (2008)

İSTANBUL	DENİZ	OTOBÜSLERİ	A.Ş.	 (2008)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	TOPHANE	ANADOLU	TEKNİK	LİSE	VE

ENDÜSTRİ	MESLEK	LİSESİ	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2009)

İSTANBUL	DENİZ	OTOBÜSLERİ	A.Ş.	 (2009)

BAREM	PAZAR	ARAŞTIRMA	VE	ÖZEL	EĞİTİM	MERKEZİ	(KOBİ)	 (2010)

COCA	COLA	İÇECEK	A.Ş.	ANKARA	FABRİKASI	(OPERASYONEL		BİRİM	KATEGORİSİ)	 (2010)

İSTANBUL	GAZ	DAĞITIM	A.Ş.	 (2010)

FARBA	A.Ş.	 (2011)

T.C.	ŞANLIURFA	BELEDİYESİ	BAŞKANLIĞI	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2012)

T.C.	TARSUS	BELEDİYESİ	BAŞKANLIĞI	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2012)

BOYTAŞ	MOBİLYA	A.Ş.	 (2012)

İSTİKBAL	SANAYİ	A.Ş.	 (2012)

PETKİM	PETROKİMYA	HOLDİNG	A.Ş.	 (2012)

ARAS	KARGO	A.Ş.	-	GENEL	MÜDÜRLÜK	 (2013)

METHOD	RESEARCH	COMPANY	(KOBİ)	 (2013)

T.C.	ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	MÜHENDİSLİK	FAKÜLTESİ	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2014)

COCA	COLA	İÇECEK	A.Ş.	BURSA	OPERASYONU	 (2014)

DAMLA	KAYNAK	SUYU	SAPANCA	FABRİKASI	(KOBİ)	 (2014)

EGE	BÖLGESİ	SANAYİ	ODASI	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2014)

İETT	İŞLETMELERİ	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2014)

DYO	BOYA	FABRİKALARI	SAN.	TİC.	A.Ş.	 (2016)

AGDAŞ	ADAPAZARI	GAZ	DAĞITIM	A.Ş.	 (2017)

ESBAŞ	EGE	SERBEST	BÖLGE	KURUCU	VE	İŞLETİCİ	A.Ş.	 (2017)

KUMPORT	 (2018)

MESKİ	 (2018)

ÇAMLIBEL	ELEKTRİK	 (2018)

TOYO	MATBAA	 (2018)

KALEKİM	 (2019)

AROMSA	 (2019)

TOYOTA	BOSHOKU	TÜRKİYE	 (2020)

TÜRKİYE	YEŞİLAY	CEMİYETİ	 (2020)

ELEMTEK	 (2021)

OTOMOTİV	İHRACATÇILARI	BİRLİĞİ	MESLEKİ	VE	TEKNİK	ANADOLU	LİSESİ	 (2021)
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TÜRKİYE MÜKEMMELLİK JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ KAZANAN KURUMLAR 

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI		Eğitim	Araştırma	Geliştirme	Dairesi	(EARGED)	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2002)

T.C.	MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI		Kadıköy	Anadolu	Lisesi	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2002)

T.C.	SAĞLIK	BAKANLIĞI	Eskişehir	Doğum	ve	Çocuk		Hastalıkları	Hastanesi		(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2005)

T.C.	SAĞLIK	BAKANLIĞI	Karabük	Devlet	Hastanesi	(KAMU	SEKTÖRÜ)	 (2011)
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EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA
5 YILDIZ YETKİNLİK BELGESİ ALAN KURULUŞLAR

n	Borusan	Lojistik

n	Bursa	Anadolu	Lisesi
n	İnoksan	Mutfak	Sanayi	ve	Ticaret	A.	Ş.

2006

2008

n	Bursa	Ecza	Koop.
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Bursa	Tophane	Anadolu
	 Teknik	Lise	ve	Endüstri	Meslek	Lisesi
n	Accor	Services
n	Barem	Research

n	Coca	Cola	Türkiye	Genel	Müdürlük,	Marmara	Satış
	 Bölge	Müdürlüğü	ve	Çorlu	Fabrikası
n	İstikbal	Mobilya	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.
n	Opet	Petrolcülük	A.Ş.
n	Farba	A.Ş.

2009

2010

n	Aras	Kargo	Yurtiçi	Yurtdışı	Taşımacılık	A.	Ş.
	 Genel	Müdürlüğü
n	Boytaş	Genel	Müdürlüğü	ve	Boytaş	1
n	Matay	Otomotiv	Yan	Sanayi	ve	Ticaret	A.	Ş.
n	METHOD	Araştırma	ve	Pazarlama
	 Danışmanlık	Ltd.	Şti.

n	Er-	Bakır	Elektrolitik	Bakır	Mamuleri	A.Ş.
n	Tarsus	Belediyesi
n	Hema	A.Ş
n	KYK

n	T.C.	Ali	Osman	Sönmez	Teknik	ve	Endüstri	Meslek		
	 Lisesi	-	Bursa
n	DYO	Boya	Fabrikaları	San.	Ve	Tic.	A.Ş.
n	Marport	Liman	İşletmeleri	San.	Ve	Tic.	A.Ş.
n	Odeon	Turizm	İşletmeciliği	A.	Ş.	
n	T.C.	Antalya	Şehit	Binbaşı	Turgut	Cengiz
	 Toytunç	Anaokulu
n	İETT	İşletmeleri	Genel	Müdürlüğü
n	SYK	Gümrük	Müşavirliği

n	Coca	Cola	İçecek	A.Ş.	Çorlu	Fabrikası
n	Coca	Cola	İçecek	A.Ş.	Elazığ	Fabrikası
n	Coca	Cola	İçecek	A.Ş.	İzmir	Fabrikası
n	Coca	Cola	İçecek	A.Ş.	Köyceğiz	Fabrikası
n	Coca	Cola	İçecek	A.Ş.	Mersin	Fabrikası
n	Ficosa	Otomotiv	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	T.C.	Tiryaki	Hasan	Paşa	İlk	ve	Orta	Okulu

n	AGDAŞ	-	Adapazarı	Gaz	Dağıtım	A.Ş.
n	T.C.	Anadolu	Üniversitesi	Mühendislik	Fakültesi
n	Coca	Cola	İçecek	A.Ş.	Tedarik	Zinciri
n	EBSO	-	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası
n	Uludağ	Üniversitesi	Gemlik	Asım	Kocabıyık
	 Meslek	Yüksek	Okulu

n	Belgin	Madeni	Yağlar	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	Bürosit	Büro	Donanımları	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	Denge	Kimya	ve	Tekstil	San.	ve	Tic.	Ltd.	Şti.
n	Toyo	Matbaa	Mürekkepleri	San.	ve	Tic.	A.Ş.

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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n	İpragaz	A.Ş.	(GO	Yakıt)
n	Kumport	Liman	Hiz.	ve	Lojistik	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	T.C.	Beşiktaş	Belediyesi
n	Aromsa	Besin	Aroma	ve	Katkı
	 Mad.	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	Çamlıbel	Elektrik	Dağıtım	A.Ş.
n	Doğu	Pres	Otomotiv	ve	Teknik	Sanayi	ve	Tic.	A.Ş.
n	Medical	Park	İzmir	Hastanesi
n	Mersin	Su	ve	Kanalizasyon	Genel	Müdürlüğü

n	T.C.	Mersin	Büyükşehir	Belediyesi
n	Vestel	Müşteri	Hizmetleri
n	İstanbul	Su	ve	Kanalizasyon	İdaresi
n	Medical	Park	İzmir	Hastanesi
n	T.C.	Başiskele	Belediyesi

2017

2018

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA
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n	Gaziantep	Ticaret	Odası
n	Türkiye	Yeşilay	Cemiyeti
n	Havelsan	-	Hava	Elektronik	SanayiA.Ş.
n	GO	Yakıt
n	Erdem	Kaya	Patent	Ve	Danışmanlık	A.Ş.

n	Metro	İstanbul	A.Ş.
n	T.C.	Ulaştırma	ve	Altyapı	Bakanlığı

n	T.C.	Tekirdağ	Belediyesi

2019

2021

2020
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n	Yunuskent	Anaokulu
n	Avukat	Mahir	Büyükerkan	Anaokulu
n	Barem	Research

2006

n	Kültür	Lisesi
n	ACCOR	Servisleri	İnternational	A.Ş.
n	Kadıköy	Şifa	Hastanesi	-	Kadıköy

n	Şanlıurfa	Belediyesi
n	Aktaş	Hava	Süspansiyon	Sistemleri
n	Çelebi	Hava	Servisi
n	Elvin	Tekstil
n	Farba	A.	Ş.
n	Petkim	Petrokimya	Holding	A.	Ş.
n	Sakarya	Üniversitesi

2007

2008

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA
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n	Nilüfer	Belediyesi
n	Helvacızade
n	Otokoç	Otomotiv

n	Bilim	İlaç

2003

2004

n	İgdaş	(İstanbul	Gaz	Dağıtım	A.Ş.)
n	Coca-Cola	İçecek	A.Ş.	Bursa	Fabrikası
n	Maysan	Mando	Otomotiv	Parçaları	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Bursa	Hürriyet	Anadolu		
	 Teknik,		Anadolu	Meslek,	Teknik	Lise	ve	Endüstri		 	
	 Meslek	Lisesi
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Mehmet	Kemal	Coşkunöz
	 Anadolu	Teknik	Lisesi
n	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	İzmir	Meslek	Yüksekokulu	
n	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	Bursa	Zübeyde	Hanım		 	
	 Doğumevi
n	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	Doç.	Dr.	Mustafa	Kalemli
	 Tavşanlı	Devlet	Hastanesi

2009

n	Aras	Cargo	Yurtiçi	Yurtdışı	Taşımacılık	A.Ş.
n	Cüno	Tekstil	Konf.	San.	Ve	Tic.	LTD.	ŞTİ.
n	T.C.	Tarsus	Belediyesi
n	Türk	Hava	Yolları	Teknik	A.Ş.
n	Xerox	Büro	Araçları	Ticaret	ve	Servis	A.Ş.
n	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	Karabük	Devlet	Hastanesi	
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Özel	Kültür	Fen	Lisesi
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Zübeyde	Hanım
	 Kız	Teknik	ve	Meslek	Lisesi
n	Beşsan	Makarna	Gıda	San.	A.Ş.
n	Aktaş	Hava	Süspansiyon	Sistemleri	San.	Ve	Tic.	A.Ş.								

2010

n	Çelebi	Hava	Servisi	A.	Ş.	Genel	Müdürlüğü	ve		 	
	 İstanbul	İstasyonu
n	Özaltın	Otel	İşletmeleri	A.	Ş.
n	Odeon	Turizm	İşletmeciliği	A.Ş.	
n	T.	C.	Sağlık	Bakanlığı	İzmir	İl	Sağlık	Müdürlüğü
n	KYK	Yapı	Kimyasalları	A.Ş.
n	TÜBİTAK	Bursa	Test	ve	Analiz	Laboratuvarı	
n	Türkiye	Bankalar	Birliği

2011
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n	Belgin	Madeni	Yağlar	Tic.	ve	San.	A.Ş.
n	T.C.	Gemlik	Asım	Kocabıyık	Meslek	Yüksek	Okulu

n	Bürosit	Büro	Donanımları	Tic.	San.	A.Ş.
n	DYO	Matbaa	Mürekkepleri	San.	Tic.	A.Ş.
n	Erzurum	Halk	Sağlığı	Merkezi
n	Gaziantep	Ticaret	Odası
n	Gemlik	Anadolu	İmam	Hatip	Lisesi
n	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi
n	Kardemir	-	Karabük	Demir	Çelik	San.
n	Kumport	Liman	Hizmetleri	ve	Lojistik	San.	Tic.	A.Ş.
n	SASA	Polyester	San.	A.Ş.
n	Yazaki	Otomotiv	San.	Tic.	A.Ş.

n	Adana	Gündoğdu	Koleji
n	Beşiktaş	Belediyesi
n	Doğu	Pres	Otomotiv	ve	Tek.	San.	A.Ş.
n	Folkart	Yapı	Sanayi	Tic.	A.Ş.
n	Gaziantep	Ticaret	Odası
n	Havelsan	
n	İBB	153	İstanbul
n	İzmir	Medical	Park	Hastanesi
n	Mersin	Su	ve	Kanalizasyon	Genel	Müdürlüğü	-	MESKİ

n	Adana	Hacı	Sabancı	Org.	San.	Böl.	Bölge	Başkanlığı
n	Başiskele	Belediyesi
n	Mersin	Büyük	Şehir	Belediyesi	Başkanlığı
n	TUSAŞ	–	Türk	Havacılık	ve	Uzay	Sanayi	A.Ş.

2014

2015

2016

2017

n	Aromsa	Besin	Aroma	ve	Katkı	Maddeleri
	 San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	BPLAS	Bursa	Plastik,	metal,	İnşaat	ve	Turizm
	 San	ve	Tic.	A.Ş.
n	Ege	Bölgesi	Sanayi	Odası
n	FNSS	Savunma	Sistemleri	A.Ş.
n	Özel	Medicana	International	Ankara	Hastanesi	
n	Presmetal	Otomotiv	Yan	Sanayi	ve	Tic.	A.Ş.
n	SYK	Gümrük	Müşavirliği
n	T.C.	Ali	Osman	Sönmez	Teknik	ve	Endüstri
	 Meslek	Lisesi
n	T.	C.	Düzce	Üniversitesi	Rektörlüğü
n	T.	C.	Şehit	Binbaşı	Turgut	Cengiz	Toytunç	Anaokulu
n	İBB	GELİRLER	Müdürlüğü

n	Evyap	Deniz	İşletmeciliği	Lojistik	ve	İnşaat	A.Ş.
n	Evyap	Sabun,	Yağ,	Gliserin	San.	Tic.	A.Ş.
n	Kardemir	Karabük	Demir	ve	Çelik	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	T.C.	Marmara	Üniversitesi	Rektörlüğü
n	T.C.	Gemlik	Kız	Teknik	ve	Meslek	Lisesi
n	T.C.	Mersin	Üniversitesi	

2012

2013
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n	Doruk	Otomasyon
n	Eltemtek
n	T.C.	Sarıçam	Belediyesi
n	Hereke	Asım	Kocabıyık	MYO

n	Silverline
n	TB	Sewtech	Türkiye
n	Türkiye	Bankalar	Birliği
n	Vakıf	GYO
n	T.C.	Sarıçam	Belediyesi

2020

2021

n	T.C.	Tekirdağ	Büyükşehir	Belediyesi
n	Trakya	Elektrik	Dağıtım	A.Ş.
n	Toprak	Gübre	ve	Su	Kayn.	Merkez	Ar.	Enst.
n	MESA	Makine	Döküm	Gıda	San.	Tic.	A.Ş

n	Manisa	Organize	SanayiBölgesi
n	Progıda	Tarım	Ürünleri	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.
n	Aygersan	-Aydınlatma	Gereçleri	San.	ve	Tic.A.Ş.
n	Limak	–Uludağ	Elektrik	Par.	Sat.A.Ş.

2018

2019
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n	İdo
n	T.C.	Sakarya	Üniversitesi
n	Tüpraş

n	Bursa	Ecza	Koop.
n	Hürriyet	EML
n	Antalya	Koleji

n	Alışan	Uluslararası	Taşımacılık	ve	Ticaret	A.Ş.
n	Bağatur	Avukatlık	Bürosu
n	Feniş	Teknik	Ürünler	A.Ş.

2006

2007

2008

n	Aras	Cargo	Yurtiçi	Yurtdışı	Taşımacılık	A.Ş.
n	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	Karabük	Devlet	Hastanesi
n	Gebze	Organize	Sanayi	Bölgesi
n	Re/Max	Türkiye-Tek	Grubu	Gayrimenkul	
	 Pazarlama	İç	ve	Dış	Tic.	Paz.	A.Ş.
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Erenköy	Zihnipaşa
	 Pratik	Kız	Sanat	Okulu

n	Fillo	Kargo	A.Ş.
n	KYK	Yapı	Kimyasalları	Sanayi	ve	Tic.	Ltd.	Şti.
n	Sertrans	Uluslararası	Nakliyat	ve	Ticaret	A.Ş.
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Şeyhli	İlköğretim	Okulu	
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Üsküdar	IMKB
	 Kız	Teknik	ve	Meslek	Lisesi
n	Kalekim	Kimyevi	Maddeler	Sanayi	ve	Tic.	A.Ş.
n	T.C.	Mamak	Belediye	Başkanlığı
n	Marport	Liman	İşletmeleri	San.	Ve	Tic.	A.Ş.
n	Makbule	Atadan	Anaokulu

2009

2010

n	T.	C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Antalya	Muratpaşa
	 Cengiz	Topel	Anaokulu
n	T.	C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Bağcılar	Tiryaki
	 Hasanpaşa	İlköğretim	Okulu
n	T.	C.	Düzce	Üniversitesi	Rektörlüğü
n	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	Erzurum	Hıfzıssıhha
	 Enstitüsü	Müdürlüğü
n	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Gelirler	Müdürlüğü
n	Kardemir	Karabük	Demir	ve	Çelik	San.	ve	Tic.	A.Ş.	
n	T.	C.	Marmara	Üniversitesi	Rektörlüğü
n	T.	C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Mersin	İl	Milli	Eğitim		 	
	 Müdürlüğü
n	ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Özel	KYÖD	İlköğretim	Okulu
n	TOSB	Organize	Sanayi	Bölgesi

2011
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n	Ankara	Sanayi	Odası
n	Bay	Döner
n	Continental	Confectionery	Company	Gıda	San.	ve		
	 Tic.	A.Ş.
n	Çalık	Yedaş	Yeşilırmak	Elektrik	Dağıtım	A.Ş.
n	DGS	Baskı	Teknolojileri	A.Ş.
n	Doğu	Marmara	Kalkınma	Ajansı	
n	Erzurum	Halk	Sağlığı	Müdürlüğü-	Halk	Sağlığı		 	
	 Laboratuvarı
n	İçtur	Yiyecek	İçecek	Hizmetleri	Tur.	San.	Tic.	A.Ş.
n	Kayplas	A.Ş.
n	Özel	Nahcivan	Ortodontik	Grup	Ağız	ve
	 Diş	Sağlığı	Hizmetleri	Ltd.	Şti.
n	T.C.	Antalya	Büyükşehir	Belediyesi

n	T.C.	Başiskele	Belediyesi
n	SGK	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı
n	Agdaş
n	Mesa	Makina	Döküm	A.Ş.
n	T.C.	Mürüvvet	Baş	Anaokulu	-	Bursa
n	T.C.	U.Ü.	Gemlik	Asım	Kocabıyık	MYO
n	T.C.	Eflatun	Eğitim	Kurumları

n	Denge	Kimya	ve	Tekstil	San.	Tic.	Ltd.	Şti
n	T.C.	Karabük	Üniversitesi

2012

2013

2014

n	Beşiktaş	Belediyesi
n	Folkart	Yapı	San.	Tic.	A.Ş.
n	İstanbul	Üniversitesi	Açık	ve	Uzaktan	Eğitim	Fakültesi
n	Tezmaksan
n	Türkiye	Yeşilay	Cemiyeti
n	Volt	Elektrik	Motor	ve	San.	Tic.	A.Ş.

2015

n	Çağdaş	Yaşamı	Destekleme	Derneği
n	Mersin	Büyükşehir	Belediyesi	Başkanlığı
n	Kocaeli	Üniversitesi	Asım	Kocabıyık
	 Meslek	Yüksek	Okulu

n	Başkent	Üniversitesi	Özel	Ayşe	Abla	Okulları
n	Beltaş	Beşiktaş	Belediyesi	İşletmeleri
n	BURFAŞ	Bursa	Park	ve	Bah.	Kültür	Hizmetleri	İşletmesi
n	Elimsan	Şalt	Cihazları	A.Ş.
n	Kayseri	Ulaşım	A.Ş.

n	Başyazıcıoğlu	Tekstil	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.
n	Yeniköy	Kemerköy	Elektrik	Üretim	Ticaret	A.Ş.
n	T.C.	SarıçamBelediyesi
n	Austrotherm	Yalıtım	Malzemeleri	Sanayi	ve	Ltd.Şti.
n	2.	Ana	Bakım	FabrikaMüdürlüğü
n	Kocaeli	Üniversitesi	Asım	Kocabıyık	M.Y.

n	Doruk	Otomasyon	ve	Yazılım	A.Ş.

n	KADEM	Kadın	ve	Demokrasi	Derneği

2016

2017

2018

2019

2021
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EFQM KARARLILIK BELGESİ 
ALAN KURULUŞLAR

n	Acıbadem	Sağlık	Grubu
n	Atlasjet	Havacılık
n	Garanti	Call	Center

n	İpragaz	Teknik	Departman

n	İskenderun	Demir	Çelik	A.Ş.

n	Çelik	Halat	Ve	San.	A.Ş.
n	Emas	Makina	San.	A.Ş.
n	Feniş	Teknik	Ürünler	A.Ş.
n	İnoksan	Mutfak	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.

n	Cuno	Tekstil	Konf.	San.	Ltd.	Şti.
n	Odunpazarı	Belediyesi
n	Kartal	Belediyesi
n	Şanlıurfa	Belediyesi
n	Türkiye	Bankalar	Birliği
n	Çelebi	Hava	Servisi
n	DGS
n	Sepa
n	Farba	
n	Zübeyde	Hanım	Doğumevi
n	Bağatur	Avukatlık	Bürosu

2003

2004

2005

2006

2007

n	Aras	Cargo	A.	Ş.-	Genel	Müdürlük
n	Arkas	Ulaştırma	A.Ş.
n	Beşsan	Makarna	Gıda	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	Beyoğlu	Belediyesi
n	Dicle	Üniversitesi	Rektörlüğü
n	Gayrimenkul	Konsept
n	Gazi	Üniversitesi	Vakfı	Özel	Okulları
n	Karabük	Devlet	Hastanesi
n	Mamak	Belediyesi
n	Odeon	Tours
n	RE/MAX	Türkiye
n	Sağlık	Bakanlığı	Hudut	ve	Sahiller
	 Sağlık	Genel	Müdürlüğü
n	T.	C.	Diyarbakır	İl	Özel	İdaresi
n	TOSB	Organize	Sanayi	Bölgesi
n	TÜBİTAK	Bursa	Test	ve	Aanaliz	Laboratuvarı
n	Zorluteks	Tic.ve	San.	A.Ş.-	Lüleburgaz	Tesisleri

n	U.Ü.Gemlik	Asım	Kocabıyık	Meslek	Yüksekokulu
n	Milli	Prodüktivite	Merkezi	(MPM)
n	Osmangazi	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğü
n	T.C.	Tarsus	Belediyesi	
n	Özel	Nahçivan	Ortodontik	Grup
	 Ağız	ve	Diş	Sağlığı	Hizmetleri	Ltd.	Şti.
n	KYK	Yapı	Kimyasalları	Sanayi	ve	Tic.	Ldt.	Şti.
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Özel	İnal	Ertekin
	 Eğitim	Öğretim	Tesisleri	A.Ş.
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Üsküdar
	 IMKB	Kız	Teknik	ve	Meslek	Lisesi
n	Çe-Tur	Çelebi	Turizm	Tic.A.Ş.
n	Assan	Panel	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.
n	Asım	Kocabıyık	Meslek	Yüksekokulu

2008

2009
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n	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Gelirler	Müdürlüğü
n	Borusan	Otomotiv	Zehra	Nurhan
	 Kocabıyık	İlköğretim	Okulu
n	Borusan	Asım	Kocabıyık	Teknik	ve
	 Endüstri	Meslek	Lisesi
n	ODTÜ	Geliştirme	Vakfı	Özel	Mersin	İlköğretim	Okulu
n	Mepsan	Petrol	Cihazları	San.	Tic.	A.Ş.
n	Denge	Kimya	ve	Tekstil	San.	Tic.	A.Ş.
n	Eflatun	Özel	Eğitim	Özel	Sağlık	Spor
	 Turizm	İnşaat	San.	Ve	Tic.	Anonim	Şirketi
n	T.C.	Bağcılar	Kaymakamlığı

n	Akbaşlar	Tekstil	Enerji	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.	
n	Ankara	Sanayi	Odası
n	Başkent	Üniversitesi	Özel	Ayşeabla	Okulları	
n	T.C.	Başiskele	Belediyesi
n	T.C.	Milli	Eğitim	Bakanlığı
	 Bursa	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü
n	Doğu	Marmara	Kalkınma	Ajansı	
n	Kayplas	Plastik	Mobilya	Aksesuarları
	 ve	Malzemeleri	San.	ve	Tic.	Ltd.	Şti.
n	Sabancı	Kız	Teknik	Öğretim	Olgunlaşma	Enstitüsü	
n	Üçler	Kelepçe	ve	Yedek	Parça	Sanayi	ve	Tic.	Ltd.	Şti.

2010

2011

n	Cisco	Networking	Academy	Quality
	 Management	Department
n	Ormetal	A.Ş.
n	T.C.	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı
n	T.C.	Başiskele	Belediyesi
n	T.C.	Gelir	İdaresi	Başkanlığı	-	Merkez	Teşkilatı	
n	Termikel

n	Fethiye	Ticaret	ve	Sanayi	Odası
n	OTS	Open	Turizm	Seyahat	İnş.	Tic.	Anonim	Şti.
n	Folkart	Yapı	San.	Ve	Tic.	A.Ş.
n	Volt	Elektrik	Motor	San	ve	Tic	A.Ş.

n	T.C.	MEB	Kadıköy	İlçe	MEM
n	Doğu	Pres	Otomotiv	ve	Teknik	San.	Ve	Tic.	A.Ş.
n	Bürosit	Büro	Donanımları	San.	Ve	Tic.	A.Ş.	
n	İmortaş	Oto	Yedek	Parça	İmalat
	 Organizasyon	ve	Tic.	A.Ş.	
n	Bursa	Teknik	Üniversitesi
n	MEGE	Teknik	Elektronik	Elektromekanik
	 San.	Tic.	Ltd.	Şti.
n	BEDD	Bedensel	Engelliler	Dayanışma	Derneği	

2012

2013

2013

n	T.C.	Akdeniz	Üniversitesi	Turizm	Fakültesi
n	Adana	Hacı	Sabancı	Organize	Sanayi	Bölgesi	
Müdürlüğü

n	Ak-Pres	Metal	Yedek	Parça	Mak.	San.	Tic.	A.Ş.
n	Başyazıcıoğlu	Tekstil
n	T.C.	MEB	İlhan	Parseker	Endüstri	Meslek	Lisesi
n	Matris	Ambalaj	Süreç	Yönetimi	A.Ş.
n	Mega	Vestel	Yetkili	Servisi
n	T.C.	Mustafa	Kemal	Üniversitesi
n	Toprak	Gübre	ve	Su	Kaynakları	Merkez	Araştırma	
Enstitüsü	Müdürlüğü

n	Türkay	Tekstil	San.	ve	Tic.	A.Ş.
n	Türkiye	Yeşilay	Cemiyeti

2014
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n	4M	Danışmanlık	Tic.	Ltd.	Şti.
n	Anadolu	Rulman	İmalat	San.	Tic.	A.Ş.
n	Kayseri	Ulaşım	A.Ş.
n	Mersin	Büyükşehir	Belediyesi	Başkanlığı
n	Mersin	Su	ve	Kanalizasyon	Genel	Müdürlüğü	-	MESKİ
n	T.C.	Pendik	Mesleki	Eğitim	Merkezi
n	TBMM	-	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	İdari	Teşkilatı
n	Toprak	Gübre	ve	Su	Kaynakları	Merkez	Araştırma	
Enstitüsü	Müdürlüğü

n	Beykoz	Üniversitesi
n	Doruk	Otomasyon
n	İBB	Başkanlığı	Hal	Müdürlüğü
n	ODTÜ	İBBF

n	Dicle	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Hastaneleri
n	Manisa	Organize	Sanayi	Bölge	Müdürlüğü
n	Sarıçam	Belediyesi

2015

2016

2017
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KalDer
ÖDÜL KURULU ÜYELERİ
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KalDer Ödül Kurulu Üyeleri

CAN BAYKUT
SIEMENS SAN. TİC. A.Ş.

KÖK BAŞKANI

HÜSNİYE FIRAT 
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

KÖK ÜYESİ

KAZIM SAVER 
KalDer İZMİR ŞUBE ÖDÜL 

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI
KÖK ÜYESİ

A. MERT AKSU  
İGDAŞ

KÖK ÜYESİ

A. MURAT FİŞ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 

KÖK ÜYESİ

SADETTİN ÇİÇEK 
KalDer BURSA ŞUBE ÖDÜL 

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI
KÖK ÜYESİ

MERVE ÜNÜR
BOSCH A.Ş. BURSA

KÖK ÜYESİ

HALUK GÖZÜYILMAZ 
BOSCH A.Ş. BURSA

KÖK ÜYESİ

TÜLİN OĞRAK 
KÖK ÜYESİ

ESRA KARAKAŞ KURŞUN
KalDer 

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK 
ÖDÜLLERİ SEKRETERİ 
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TÜRKİYE
MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

DEĞERLENDİRİCİLERİ

Türkiye Mükemmellik Ödülü 
Sürecinde 15 Yıl Görev Alan

Değerlendiricilerimiz

58 2021 TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ



KADİR ERKAN

Kadir Erkan 1963 yılında Sakarya’da dünyaya 
geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Adapazarı’nda ta-
mamlayarak 1988 yılında Anadolu Üniversitesi 
AÖF İktisat bölümünden, 2014 yılında da Anado-
lu Üniversitesi AÖF Felsefe bölümünden mezun 
oldu.

Çalışma hayatı boyunca IGL-STFA, Pfizer İlaçları, 
Türk Philips ve TNT Express kuruluşlarında fark-
lı pozisyonlarda görev yaptıktan sonra çalışma 
hayatının son 10 yılında TNT Express de Kalite 
Yöneticisi olarak görev yaptı. Bu görevi çerçe-
vesinde Toplam Kalite Yönetimi, İş Sürekliliği 
Yönetimi, Acil Durum Yönetimi, Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Yönetimi, Depo Güvenlik Yönetimi 
(TAPA), Sağlık, Güvenlik Yönetimi gibi alanlarda 
sorumluluklar almış ve Ulusal, Uluslararası pro-
jelerde görev yapmıştır.

2000 yılından bu yana EFQM Modeli ile çalışan 
Kadir Erkan bu süreçte, çalıştığı TNT Express fir-
masının Ulusal Kalite Ödülüne başvuru süreçle-
rini, 2005 yılında finalist olunması ve 2006 yılında 
ödül alınması sürecini yönetti. 

2003 yılından bu yana Ulusal Kalite Ödülleri sü-
reçlerinde değerlendirici ve baş değerlendirici 

olarak görev almaktadır. EFQM Model eğitimleri, 
ECAT, EAT, IAT, QAT gibi değerlendirici yetiştirme 
eğitimleri vermektedir. 

2010 yılından bu yana EFQM Modeli, Stratejik 
Yönetim, Süreç Yönetimi vb. konularda serbest 
Yönetim Danışmanı ve Eğitmen olarak çalışmak-
tadır. İstanbul Aydın Üniversitesinde Sürdürüle-
bilir süreç yönetimi ve EFQM Modeli konularında 
dersler vermektedir.
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TÜRKİYE
MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

DEĞERLENDİRİCİLERİ

Türkiye Mükemmellik Ödülü 
Sürecinde 10 Yıl Görev Alan

Değerlendiricilerimiz
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BERRİN ATALAN

Berrin Atalan, 1974 yılında Malatya’da doğdu. 
1979 yılından bu yana İzmir’de yaşamaktadır. 
1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO Büro 
Yönetimi ve Sekterlik Bölümünü, 2007 yılında ise 
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım bölümünü bitirdi.

1993-1996 yılları arasında Köy-Tür Ege Entegre 
Tavukçuluk A.Ş.’de Genel Müdür Asistanı, 1996-
1997 yılları arasında Türk Tuborg A.Ş.’de İnsan 
Kaynakları Müdürü Asistanı olarak görev yaptı. 
1997 yılında çalışmaya başladığı ESBAŞ Ege Ser-
best Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’de sırasıyla 
Teknik Grup Sekreteri, Kalite Güvence Personeli, 
Kalite Güvence ve Eğitim Şefi, Entegre Yönetim 
Sistemleri Müdür Yardımcısı, Entegre Yönetim 
Sistemleri Müdürü, Mükemmellik Geliştirme Mü-
dürü, Strateji ve Mükemmellik Geliştirme Müdü-
rü pozisyonlarında çalıştı. Bu firmada ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 18001 ve ISO 22000 standartlarını 
temel olan sistemlerin kurulması, uygulanma-
sı, belgelendirilmesi, Eğitim Sürecinin Yönetimi, 
Yalın Dönüşümün Gerçekleştirilmesi, Stratejik 
Planlama çalışmalarını yürüttü. 2012 yılında Ulu-
sal Kalite Hareketi’ne katılan şirketin EFQM Pro-
jesi Lideri olarak, kuruluşun bu modele göre yö-
netilmesi ve kurumsallaşması anlamında, İnsan 
Kaynakları, Müşteri İlişkileri, Liderlik, Süreçlerin 

Yönetimi, Performans Yönetimi, Fiziksel Varlık 
Yönetimi. Risk Yönetimi gibi tüm yaklaşımları-
nın oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayan 
kurum içi 13 Kurula liderlik/danışmanlık yaptı. 
Kuruluş 2017 yılında Türkiye Mükemmellik Ödü-
lü’nü aldı. 2019 yılında Humanika firması ile ser-
best danışman olarak çalışmaya başlayan Berrin 
Atalan, Kasım 2021’den itibaren LÖSEV Lösemili 
Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda Kurumlarla 
İletişim Koordinatörü olarak iş hayatına devam 
etmektedir.

2001 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği 
ödül süreçlerinde (EFQM ve Ekipte Mükemmel-
lik) Değerlendirici, Baş değerlendirici olarak gö-
rev yapmaktadır. TMOBB’da gönüllü olarak Kai-
zen Değerlendiriciliği yapmaktadır. 

ISO 9001, 14001, 18001, 22000 Baş Tetkikçisidir. 
Çalışma yaşamı boyunda 100’e yakın kurumsal 
dış eğitim/sertifika programına katılmıştır. Yet-
kin olduğu konularda pek çok dış eğitim vermiş, 
organizasyonlarda konuşmacı olarak yer almış-
tır.

Berrin Atalan evli ve bir çocuk annesidir.
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ENDER HORATA

1974 yılında Tarsus’ta doğdum. İlk, orta ve lise 

eğitimimi Tarsus’ta tamamladıktan sonra Eski-

şehir-Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İş-

letme Bölümünü okudum. Yaklaşık beş yıl özel 

sektörde muhasebe departmanlarında çalış-

tıktan sonra 2002 yılında Tarsus Belediyesi’nde 

kalite ve kurumsal mükemmellik alanında çalış-

maya başladım. 

2002 yılında kalite çalışmalarına başlayan Tarsus 

Belediyesi’nde; Kalite Yönetim Merkezi’nde 18 

yıl boyunca sırasıyla Kalite Yönetim Sekreterliği, 

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ve Kalite Yöne-

tim Temsilcisi görevlerini yaptım. 2009 yılında 

TODAİE tarafından düzenlenen “Kamu Yöne-

ticisi Geliştirme Programı”nı tamamlayarak bu 

kapsamda; Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, 

Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi 

gibi konularında bir dizi eğitimler aldım. Tarsus 

Belediyesi çalışma hayatımda Kalite Yönetim 

Merkezindeki görevlerime ek olarak farklı za-

manlarda Eğitim Yöneticisi, Strateji Geliştirme 

Yöneticisi ve İç Kontrol Yöneticisi görevlerini yap-

tım. Ayrıca, 2006-2009, 2010-2014, 2015-2019 ve 

2020-2024 Stratejik Plan Hazırlama Ekiplerinde, 

Stratejik Plan Hazırlama Koordinatörü olarak gö-

rev yaptım. 

18 Yıllık kamu çalışanı ve yöneticilik deneyimim 
sırasından Tarsus Belediyesi’nin elde ettiği;

• 2013 Yılı Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü, 

• 2017 Yılı Türkiye Mükemmellikte Süreklilik 
Ödülü,

• 2018 Yılı EFQM Başarı Ödülü,

• 2019 Yılı EFQM Başarı Ödülü 

süreçlerini yöneterek ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi ve EFQM Modeli uygulama deneyimi-
ne de sahip oldum. Ayrıca, farklı bir tecrübeyi 
de 2009 yılından buyana Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) Ödül Değerlendirici havuzunda yer ala-
rak, 2009 yılından bu yana EFQM Modeli Ödül 
Değerlendiricisi olarak görev yapmaktayım.

2020 yılı başında Tarsus Belediyesi’nden ayrıla-
rak; Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge-
si (AOSB) Bölge Müdürlüğü’nde 15 ay İnsan Kay-
nakları ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini 
yaptım. 

Bugüne kadar gerek kamuda gerekse özel sek-
törde edindiğim kamu yönetimi, stratejik yöne-
tim ve stratejik planlama, iç kontrol, insan kay-
nakları yönetimi (eğitim ve geliştirme), toplam 
kalite yönetimi, EFQM Modeli uygulama, kurum 
kültürü gibi kurumsal kalite ve mükemmellik 
yolculuğu alanındaki bilgi ve deneyimlerimi; 
BilBen Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. çatısı al-
tında paylaşmaktayım.

Evli ve iki kız çocuk babasıyım.
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EYLEM ÖZLEM BALCI

Eylem Özlem Balcı 1976 yılında Adana’da doğ-

du. Önlisans eğitimini Mersin Üniversitesi Büro 

Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünde, Lisans eğiti-

mini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde, 

Yüksek Lisans Eğitimini Sağlık Kurumları İşlet-

meciliğinde tamamladı. Özel öğrenci olarak Mer-

sin Üniversitesi  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/ 

Sosyal Bil. Enst. ve Farmasötik Teknoloji Anabi-

lim/ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde dersler aldı.  İş 

yaşamına 1996 yılında Mustafa Kemal Üniversi-

tesinde başladı. 2001-2011 yıllarında Mersin Üni-

versitesi Eczacılık Fakültesi, 2011-2014 yıllarında 

Marmara Üniversitesi Kalite Koordinatör Yardım-

cılığını ve moderatörlüğünün yanı sıra Marmara 

Üniversitesinde Sosyal Bilimler MYO da İletişim 

dersi vermiştir.   2014 yılında Mersin Büyükşehir 

Belediyesi Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdür-

lüğünde şeflik görevini yürütmüş, 2016 yılından 

bu yana da Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkan-

lığı Encümen Kararlar Şube Müdürlüğü görevine 

devam etmektedir. Kurumunun hizmet içi eği-

timcilerinden olan BALCI Toplam Kalite Yönetimi 

ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 

eğitimlerini vermekte olup Belediye bünyesinde 

kalite çalışmalarına devam etmektedir.

Kalite çalışmalarına 2008 yılında ISO 9000:2000 
Serisi Standartları Denetçi/Baş Denetçi Yetki 
Belgesini alarak başlamış, 2011 yılından bu yana 
EFQM Mükemmelik Modeli uygulayan KalDer 
gönüllü üyesi olmasının yanı sıra, Ödül Değer-
lendiricisi olarak Büyük ölçekli kuruluşlar ve 
Kamu kurumlarını değerlendirmiştir. ERASMUS 
programı ile EFQM çalışmalarını incelemek üze-
re İngiltere Liverpool John Moores Üniversitesi-
ne görevli olarak gitmiştir. Ulusal hakemli dergi-
lerde yayınlanan 2 makale, Uluslararası hakemli 
dergilerde yayınlanan 3 makale, Uluslararası ve 
ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildi-
ri kitabında basılan 7 bildirisinin yanında Kalite 
çalışmaları doğrultusunda birçok kongre, sem-
pozyum, panel, seminer ve çalıştaya katılmış, 4 
projede proje yürütücüsü olarak 10 projede  ise 
proje üyesi olarak  yer almıştır. 

Evli ve 2 çocuk annesidir.
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NİHAL KEPENEK

1974 yılında Niksar/Tokat’da doğdu. 1998 yılında 

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden 

mezun oldu. 

İş yaşamına İzmir’de başladı.  1998–2004 yılları 

arasında kuru meyve ve catering sektörlerinde 

Kalite Sistem Yöneticiliği görevlerini yürüttü.

Kariyerine 2004 yılında serbest bölge işletme-

ciliğinin önde gelen uluslararası şirketlerinden 

ESBAŞ’da devam etti. 2017 yılına kadar ISO 9001 

KYS, ISO 14001 ÇYS, OHSAS/ISO 45001 ISGYS, 

ISO 22000 GGYS’lerinin kurulması ve entegre 

yürütülmesi çalışmalarında yer aldı. EFQM Mü-

kemmellik Modeli’nin şirkette yönetim modeli 

olarak seçilmesinin ardından modelin şirket-

te uygulanması ve yayılımı konularında çalıştı. 

Bununla birlikte CEO’ya bağlı olarak şirketteki 

İş Sağlığı Güvenliği Kültürünün yayılması proje-

lerini yürüttü. 2017 yılından bu yana eğitmen ve 

danışman olarak Türkiye’nin önde gelen firma-

larına yönetim sistemleri, kurumsallaşma konu-
larında danışmanlık eğitim hizmetlerini kurucu-
su olduğu İzmir Kurumsal Yönetim Şirketi adına 
vermeye devam etmektedir.  

2017 yılında EFQM Değerlendiricisi olarak KalDer 
Ege Bölgesi ödül süreçlerine görev aldı ve Ödül 
Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 2019 yılından bu 
yana Ulusal Kalite Değerlendiricilik süreçlerinde 
görev almaktadır.  KalDer Sürdürülebilirlik Rapo-
ru Hazırlama Uzmanlık grubu üyesidir.

TAİDER gönüllüsü olarak Aile şirketlerinin ku-
rumsallaşması çalışmalarında Kuzey Yıldızı De-
ğerlendiricisi olarak görev yapmaktadır.  

Bisiklet sürmek ve kamp yapmak hobileri ara-
sındadır. Aynı zamanda iyi bir kitap okuyucusu 
ve film izleyicisidir. 

Halen İzmir’de ikamet etmektedir. Doruk adında 
bir oğlu ve Gazoz adında bir kedisi vardır. 
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ÜLKÜ ARIKBOĞA

1974 yılında Denizli’de doğdu. 1995 yılında Mar-
mara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek li-
sans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden 
Yönetim Programında tamamladı. 1998-2000 
yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak 
görev yaptı. 

2001-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışma hayatına devam etti. 
2005-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde Gelirler Müdür Yardımcısı olarak 
yöneticilik görevini üstlendi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’nde görev yaptığı 
bu süre içinde EFQM Mükemmellik Modeli uy-
gulamalarını başlatarak, 2009-2014 yılları ara-
sında Müdürlük bünyesinde model uygulama-
larını yönetti. 

2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev 
yapmaya başladı. Mayıs 2020’de Yerel Yöne-
timler, Kent ve Çevre Politikaları alanında Do-
çent unvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümünde doçent dr. olarak görevini 
sürdürmektedir. Yerel yönetim maliyesi, yöne-
timler arası mali ilişkiler, yerel yönetimler, be-
lediyelerde toplam kalite yönetimi alanlarında 
yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. 2010 
yılından bu yana Ulusal Kalite Ödül Sürecinde 
değerlendiricilik yapmaktadır. 

Evli ve bir çocuk annesidir.
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ZEYNEP KAREL

Kimya Mühendisi-Çevre Yüksek Mühendisi

Türkiye’nin ilk Avrupa Kalite Denetçisi, Devlet 
Kalite Güvence Temsilcisi ve AS 9100 denet-
çisi-eğitmenlerinden biri olan Zeynep Karel, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığında (Savunma 
Sanayi Başkanlığı), çok sayıda savunma ve ha-
vacılık projesinde, kalite-konfigürasyon uzmanı 
ve denetçisi olarak görev aldı. Savunma sanayi 
firmalarının sözleşme öncesinden- ürün teslimi 
aşamalarına kadar tüm süreçlerin yönetimini ve  
gelişimini inceledi. Bir çok savunma ve havacılık 
sanayisi firmasında; ISO ve AQAP standartlarına 
ve proje sözleşme şartlarına uygun, kalite-konfi-
gürasyon denetimleri, NATO Gizli-MİLLİ Gizli te-
sis güvenlik denetimleri yaptı.Çalışma grupları-
na ve uluslararası sanayi güvenliği toplantılarına 
katıldı, çeşitli çalıştaylar düzenleyerek başkanlık 
yaptı. 

Savunma ve havacılık projeleri başta olmak üze-
re; özel, resmi ve yabancı ortaklı firmalarda; ISO 
9001-14001-AS 9100-AS 9110-AS 9120 denetim-
lerini, denetçi-başdenetçi olarak gerçekleştirdi.

2009 yılında kurduğu, ZEYNEP KAREL Kalite 
Çevre Yönetim Danışmanlığı firmasında;, Men-
torluk (TÜBİTAK kayıtlı) / Profosyonel Yönetim 
Danışmanlığı , Koçluk,  Entegre Yönetim Sistem-

leri Danışmanlığı’nın yan ısıra  karbon-enerji yö-
netimi uzmanıdır.

Savunma Sanayi sektörü başta olmak üzere, 
diğer sektörlere yönelik Yönetim  Danışmanlığı, 
uluslararası standartlara yönelik Entegre Yöne-
tim Sistemi kurulumu, ön denetimler  (pre-audit) 
yapmakta  ve eğitimler vermektedir. 

Süreç yönetimi, yazılım süreçlerinin iyileştirilme-
si, çevik yönetim, kurum kültürü, yönetişim, yeni-
leşim, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik, atıkların 
bertaraf edilmesi, topyekün kalite yönetiminde 
israfın önlenmesi, enerji yönetimi, sürdürülebi-
lirlik,  sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi 
söyleşi, makale ve yayınları mevcuttur. 

EFQM Modeli kapsamında KalDer Türkiye Mü-
kemmellik Ödülü Değerlendiriciliği ve MSI Sa-
vunma ve Havacılık Dergisinde “Kalite Söyleşile-
ri” Karel’in, gönüllü olarak yürüttüğü faaliyetler 
arasında yer alıyor.
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2021 YILINDA GÖREV ALAN DEĞERLENDİRİCİLERİMİZ 

1. EKİP

Yıldırım Merkan Yönetim Danışmanı

Ercan Köse Emas Makine

Canan Karan AROMSA

Gülhan Turna Ege HAVELSAN

Ahmet Sadık Yorulmaz Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri

Umut Pınar KaleKim Yapı Kimyasalları

Selda Demircioğlu TÜPRAŞ

2. EKİP

Ülkü Arıkboğa Marmara Üniversitesi

Cem Sakarya Akdeniz Üniversitesi

Emet Gürel Ege Üniversitesi

Deniz Çayır Peker Yüzey Tasarımları (Belenco)

3. EKİP

Gönenç Şener E-Bebek

Hüseyin Sevinç OPSAN

Dilek Kılıçarslan AROMSA

Hakan Ömür Peker Yüzey Tasarımları (Belenco)

Engin Gündoğdu KaleKim Yapı Kimyasalları

Gizem Baytaz Vestel Elektronik

4. EKİP

Müjgan Kerman Kerman Danışmanlık

Nihal Kepenek İzmir Kurumsal Yönetim

Uğur Mıhçı KaleKim Yapı Kimyasalları

Burcu Atakay Toyo Matbaa Mürekkepleri

Zeynep Karel
Zeynep Karel Kalite Çevre 
Yönetim ve Danışmanlık

İrem Meran Vestel Elektronik
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2021 YILINDA GÖREV ALAN DEĞERLENDİRİCİLERİMİZ 

5. EKİP

Hakan Sungur XENOL ENERJİ A.Ş.

Kazım Saver KalDer Ödül Kurulu

Zeynep Yıldırım ASKON DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A Ş.

Elçin Mert Vestel Elektronik

İpek Önür Aromsa Besin Aroma

Serap Taşkıran Vestel Elektronik

6. EKİP

Ömer Özkan PETKİM/SOCAR

Tuğrul Çelebi TVK Consulting

Çiğdem Palalı Teleferik Holding

Yahya Kemal Kösalı Panasonic

Başak Helen Taşkan TAV AIRPORTS HOLDING Co.

Metin Arslan  Grupas Eğitim Danışmanlık

7. EKİP

Refik Gülbahar  Denge Kimya

Tülin Oğrak KalDer Ödül Kurulu

Özlem Ünsal Arden Eğitim Danışmanlık ve Koçluk

Deniz Üngör Köksal BK Mühendislik Danışmanlık

Meltem Aksoy Çetin Kumport Liman Hizmetleri

8. EKİP

Zeliha S.Ünal Sağlıkta Kalite Derneği

Ender Horata  BilBen Eğitim ve Danışmanlık

Ufuk Demirci Peker Yüzey Tasarımları (Belenco)

Nevin Savran Nevin Savran Danışmanlık Eğitim

Senem Güner KalDer Ankara Şubesi
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2021 YILINDA GÖREV ALAN DEĞERLENDİRİCİLERİMİZ 

9. EKİP

Gülesin Atalay Mutlu Metal San. Ve Tic. A.Ş.

Zülal Kızıltaş ZK Danışmanlık

Berrin Atalan LÖSEV 

Cem Berksun Gedik Üniversitesi

Hüsamettin Doğramacı Koru Sigorta

Aknur Ak Bosch Bursa

10. EKİP

Habibe Akşit Işık Üniversitesi

Yonca Çardak İSDEMİR

Bülent Özdoğan KalDer Eskisehir Şubesi

Merih Demir Ironman Consulting

Başak Yazar FNSS Savunma Sistemleri

11. EKİP

Kadir Erkan Erkan Danışmanlık

Suzan Karadeniz HAVELSAN 

Ekrem Yıldırım İSKİ

Alev Sevinçli Sakarya Üniversitesi

Eylem Özlem Balcı Mersin Büyükşehir Belediyesi

Buket Tekler LAV (GÜROK)

Sercan Özdemir ERDEMİR
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KalDer Ekibi



@turkiyekalitedernegi

KalDer, Türkiye Kalite Derneği

@KaliteDernegi

 Türkiye Kalite Derneği


