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T üm KalDer Gönüllüleri ile dopdolu 
bir 2022 yılını tamamladık. İlerideki 
yıllara hatıra kalmasını istediğimiz 

için KalDer Ödül Kurulu (KÖK) adına 2022 yılı 
çalışma özetimizi sizlerle paylaşmak istedim. 
EFQM 2020 Modelinin tasarım yaklaşımı ile 
oluşturulması sebebi ile yeni kavramlar üze-
rinde çalışmak için değişik platformlarda bir-
çok paylaşım toplantıları düzenledik. Bu tarz 
aktivitelerin hepimiz için kişisel gelişimimiz-

de önemli katkıları olduğunu gözlemliyoruz. 
Yüz yüze değerlendirmelere yeniden geçiş 
hepimiz için heyecan verici oldu. 

Bu sene ilk defa devreye alınan mentorluk 
sistemi ile birçok arkadaşımızı yeni görevler 
ve rollerle tanıştırdık. Çığır açan, hatta fazla-
ca cesur bir kararla değerlendirme sürecimi-
zi oldukça yalınlaştırdık. EFQM 2020 Mode-
linde yapılan ikinci ve üçüncü revizyonlar için 
gönüllü rehberlerimizle çalışmalarımızı ta-
mamlama aşamasına geldik. Yönetmeliğimi-
zi bu akışlar ve yapacağımız değişiklikler için 
güncelledik. Kısaca özetlemem gerekirse; 
köklerimize geri dönüş için odaklandığımız 

1923’te Yapılanlar Zaten 
“Büyük Ödülü” Hak Eden 
Bir Modelin Parçasıdır

Bu sene ilk defa devreye alınan mentorluk 
sistemi ile birçok arkadaşımızı yeni 
görevler ve rollerle tanıştırdık. Çığır 
açan, hatta fazlaca cesur bir kararla 
değerlendirme sürecimizi oldukça 
yalınlaştırdık. EFQM 2020 Modelinde 
yapılan ikinci ve üçüncü revizyonlar için 
gönüllü rehberlerimizle çalışmalarımızı 
tamamlama aşamasına geldik.

Can Baykut
KalDer Ödül Kurulu (KÖK) Başkanı

2023’e artık hazırız. Daha fazla çalışacağız, daha 
fazla öğreneceğiz daha fazla eğleneceğiz, bazen 
yorulup hatta üzülüp ama düşmeden ayağa kalkıp 
bu topraklardan aldıklarımızı emeğimizle işleyip 
ödül olarak ekosisteminde lider olmak isteyen ku-
ruluşlara teslim edeceğiz. Yukarıdaki çalışmaların 
hepsinde beni yalnız bırakmayan gece gündüz de-
meden çalışan KÖK ekibimizdeki çalışma arkadaş-
larıma teşekkür ederim. 

Değerli kuruluş liderleri ve çalışanlar; 

Ülkemizin kişisel ve kurumsal dönüşümüne liderlik 
ettiğiniz için minnettarız. Ödül Yıldızları’nızın daha 
güçlü parlaması için iş ortaklığımıza gösterdiğiniz 
uyum ve dayanışma bizleri mutlu etmeye devam 
ediyor. Gönüllük esası ile yürüttüğümüz bu süreç-
lerdeki ilişkimizin sürdürülebilir olması, güzel ül-
kemizin gelişimi için en önemli arzumuzdur. Adil, 
tarafsız ve güvenilir bir süreci yürüterek sonuçlan-
dırdığımız değerlendirmelerimizi özenle ele alaca-
ğınıza eminiz. Başarılarınızın devamını diler, KÖK 
olarak kuruluşlarınızı bir kez daha tebrik ederiz. 
Kıymetli Yönetim Kurulumuz ve şubelerimiz; Ülke-
miz kurum ve kuruluşlarının dönüşümüne ayrılan 
kaynağın yönetimi, KÖK bağımsızlığına gösterilen 
özen, ekosistemimizin gelişimi ve KalDer imajının 
güçlenmesi kapsamındaki ilham veren liderliğiniz 
için sizlere çok teşekkür ediyoruz. 

Sevgili Değerlendiricilerimiz; ödül süreçlerinin ger-
çekleştirilmesindeki en önemli pay sahipleri olarak 
bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Cumartesi ol-
madık bir saate ya da hafta içi mesai saatleri dışına 
toplantı planlasak bile katıldılar. Bazen anne-baba 
rollerine, bazense iş yerlerindeki rollerine ek ola-
rak hiç şikâyet etmeden gelişmeye liderlik etmeye 
devam ettiler. Yeni Model çalıştaylarına ve vaka ça-
lışmalarımıza katıldılar. Kitap ve saha değerlendir-
melerini pandemi şartlarında çevrimiçi çalışmalarla 

gerçekleştirdiler. Öğrenmek için bu kadar istekli bir 
sosyalleşmeye pek nadir şahit olunur. Özellikle ra-
porlama ve puanlama sürecindeki uzun çalışmalar, 
her kelimenin özenle seçimi için harcanan saatler... 
“Başarılı olmak için işini sevmek yetmez, âşık olmak 
gerekir” sözünün hakkını tam anlamıyla veren tüm 
Değerlendirici arkadaşlarımızın hakkını ödemekte 
zorlandığımızı bir kez de buradan itiraf etmeliyiz.

Şükranlarımızla...

Deneyimli Rehber ve Eğitmenlerimiz; uzun süren 
kişisel çalışmalar ve sunumlar, fikir alışverişleri-
nin yapıldığı tartışmalar, özenli dokümantasyon ve 
tutkulu paylaşım isteği ile bize ilham ve tecrübe 
kaynağı oldular. Yeni Modelin hem kuruluşlar hem 
de Değerlendiricilerimiz açısından anlaşılmasını ve 
uygulanmasını geliştirmek adına sağladıkları katkı 
için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli Genel Sek-
reterimiz, 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 teşek-
kürlerimizle... Dönüşüm konusunda başarmayı 
hedeflediklerimiz için daha fazla dayanışma, daha 
güçlü bir iletişim, 2023’te de önceliğimiz olmaya 
devam edecektir. Ekosisteme pozitif katkı yapacak 
dönüşümcü lider sayısının artması ve iyilikçi bir dö-
nüşüme adanacak gönüllerle daha yaşanır bir kül-
tür oluşturacağımıza olan inancımız sonsuz.

Her zaman dediğim gibi, EFQM ile tanışmamız 90’lı 
yıllar olsa da 1923’te yapılanlar zaten “Büyük Ödülü” 
hak eden bir modelin parçasıdır. Cumhuriyetimizin 
100. yılında tarif edilemez bir tutkuyla çalışmalara 
devam ederek, ülkemiz ve KalDer varoluş amacına 
hizmet etmeye gönüllüler olarak devam edeceğiz. 
Durmak yok, yola devam…….

 Saygı, sevgi ve teşekkürlerimle.

EFQM ile tanışmamız 90’lı yıllar olsa da 1923’te yapılanlar zaten “Büyük Ödülü” hak 
eden bir modelin parçasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarif edilemez bir tutkuyla 

çalışmalara devam ederek, ülkemiz ve KalDer varoluş amacına hizmet etmeye gönüllüler 
olarak devam edeceğiz. 
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B u yıl Türkiye’de EFQM Modeli’ni ve 
sürecini referans alarak belirlenen 
ödüllerin otuzuncusunu gerçekleş-

tirmekteyiz. Bugüne kadar yaşanan süreç 
sonucunda, ödül modeli ve oluşturduğu mü-
kemmellik yaklaşımının ülkemizde hızlı bir 
şekilde yaygınlaştığını görmekteyiz. Dünya 
çapında başarılara ulaşmış pek çok kurulu-
şumuzun kendi kategorilerinde, Avrupa’da 
kuruluşlara verilebilecek en büyük ödülle-

ri alması bunun en büyük kanıtıdır. Brisa ve 
Netaş’ın 1996 yılında Avrupa Kalite Ödülü’nü 
bütün büyük firmaları geride bırakarak ka-
zanan dört kuruluş arasına girmesi ile Av-
rupa’da yankılanan başarı günümüze kadar 
gerek özel gerekse kamu alanından farklı 
büyüklükteki kuruluşlarımızın artan talebi ve 
desteği ile büyüyerek çoğalmıştır.

Mükemmellik Ödülleri’nin önemini, kriterle-
rine ve işleyişine baktığımızda daha iyi an-
layabiliriz. Mükemmellik Ödülleri kuruluşları 
sadece ciro, verimlilik, fire göstergeleri gibi 
tek boyutlu parametrelere göre değil, bütün 
süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamındaki 

TÜRKİYE 
MÜKEMMELLİK 
ÖDÜLLERİ

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.

Esra Karakaş Kurşun
KalDer Türkiye Mükemmellik 
Ödülleri Sekreteri

konumuna göre ele aldığı ve kuruluşların bütünsel 
yönetim sistemini ölçtüğü için iş dünyası içinde mü-
kemmelliği sembolize eder hale gelmiştir.

KalDer EFQM TANIMA VE ÖDÜL PROGRAMI

Tanıma ve Ödüllendirme Programı, kuruluşlara ge-
lişmelerine yardımcı olacak stratejik düzeyde geri 
bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tanıma ve 
Ödüllendirme Programı, sektör, büyüklük veya ol-
gunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluş ta-
rafından kullanılabilecek pratik bir araç.

Kuruluşların farklı ihtiyaçları ve olgunluk düzeyleri 
olduğundan KalDer kuruluşların ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılamak için çeşitli değerlendirme hizmetleri 
tasarlamıştır.

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 aşılanması-
na yardımcı olacaktır.

ÜSTÜN PERFORMANSA İLERLEME

Stratejilerinin, yönetim yaklaşımlarının ve genel 
performanslarının hızlı bir analizini almak isteyen 
kuruluşlara yöneliktir.

ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK

Hâlihazırda sağlam bir yönetim sistemine sahip 
olan, yaklaşımları ve performans düzeyleri ile gele-
ceğe hazır olmak için katma değerli bir stratejik ve 
operasyonel geri bildirim almak isteyen kuruluşlara 
yöneliktir.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ

Bu ödüllerin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde 
üstün performanslı kuruluşları tanımaktır. Bu kuru-

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. 

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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luşlar, stratejilerini eyleme dönüştürmede ve per-
formanslarını sürekli iyileştirmede tartışmasız bir 
başarı sergilerler.

Bir kuruluşun Türkiye Mükemmellik Ödülü alabil-
mesi için öncelikle saha ziyareti sonunda en az 600 
puan almış ve Türkiye Mükemmellik Ödülü Finalis-
ti olma hakkını kazanmış olması beklenir. Finalist 
olan kuruluşun saha ziyaretinde Model’in kriterle-
rinden en az birisi ile ilgili “iyi uygulama veya örnek 
uygulamalar “tespit edilmesi halinde kuruluş, Tür-
kiye Mükemmellik Ödülüne hak kazanır. Ödül Jürisi, 
uygun gördüğünde birden fazla kuruluşa Türkiye 
Mükemmellik Büyük Ödülü verebilir.

Türkiye Mükemmellik Ödülü kazanan kuruluşlar 
arasında 650 puan barajını aşan ve Model’in kriter-
lerinden en az birinde iyi uygulaması olan kuruluşlar 
Türkiye Mükemmellik Büyük ödülüne hak kazanır. 
Ödül Jürisi, uygun gördüğünde birden fazla kurulu-
şa Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü verebilir.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİKTE SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Türkiye Mükemmellik Ödülleri, 1993 yılından bu yana 
Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının yay-
gınlaştırılması ve bu alanda iyi örneklerin ortaya 
çıkarılması doğrultusunda önemli rol oynamıştır. 

Geçen zaman diliminde 33 öncü ve örnek kuruluşu-
muz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almaya 
hak kazanmıştır. 8 kuruluşumuz ise EFQM Mükem-
mellik Büyük Ödülü’nü alarak büyük başarı elde 
etmişlerdir. Büyük Ödül almış kuruluşlarımızın ba-
şarı ve kazanımlarının kalıcılığı, mükemmellik yol-
culuklarındaki sürekliliğini göstermek ve tanımak 
için 2007 yılında Ulusal Kalite Ödülleri kapsamında 
Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü verilmeye 
başlanmıştır.

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

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

• Ödül süreci boyunca başvuruların gizliliği koru-
nur. Ödül töreninde, sadece ödül alan kuruluşlar 
açıklanır.

•  Ödül takvimi olarak Türkiye Mükemmellik Ödülleri 
takvimine paralel bir takvim uygulanır.

• Başvurular ve değerlendirme süreci ile ilgili daha 

fazla bilgi için Ödül Sekreterliği’ne veya https:// 
www.kalder.org/mukemmellikte_sureklilik_odu-
lu adresine danışılabilir.

EFQM MODELİ

EFQM Modeli ilk uygulanmaya başladığından beri 
Avrupa genelinde ve dışında yer alan kuruluşların 
iyileştirme ve yenileşim kültürü geliştirmeleri için 
rehber olmuştur.

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 çözüm-
leri anlamanıza yardımcı olurken sizleri ilerlemek 
üzere güçlendirecek ve kuruluşunuzun performan-
sını önemli ölçüde iyileştirecektir.

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

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

• Müşterinin öncelikli olması

• Uzun vadeli, paydaş odaklı bir görüş benimseme-
gereksinimi

• Bir kuruluşun bir şeyi neden ve nasıl yaptığı, 
eylemlerinin sonucunda neleri başardığı ve ne-
den-sonuç ilişkilerinin anlaşılması.

EFQM Modelini kullanan tüm kuruluşların, yasal so-
rumlukları ile sınırlı olmaksızın, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Hedeflerinin desteklenmesinde üstlen-
dikleri sorumlulukların farkındadır  ve bu doğrul-
tuda hareket edecekleri var sayılmakta ve beklen-
mektedir.

EFQM Modelinin stratejik niteliği ve operasyonel 
performans ve sonuç odaklılığıyla birleştiğinde; 
Model, mevcut çalışma biçimlerine, zorluklara ve 
sorunlara verdiği yanıtlar dikkate alınarak kuruluş-
ların geleceğe ilişkin amaçlarının tutarlılığı ve uyu-
munu irdelemek için ideal bir çerçeve sunar.

EFQM Modeli’nin yapısı, basit fakat güçlü üç soruya

yanıt arayan bir mantığa dayanır:

• Kuruluş “Neden” var? Hangi Amacı yerine getiri-
yor? Neden özellikle bu Strateji? (Yön)

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

• Bugüne kadar “Ne” gerçekleştirdi? Gelecekte 
“Ne” gerçekleştirmeyi planlıyor? (Sonuçlar).
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Metro İstanbul

Türkiye Mükemmellik Ödülü Sahibi

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız?

M etro İstanbul, 1988 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) tarafından kent içi raylı sis-
temlerin işletmeciliğini yapmak üzere kuruldu. 

İBB’nin iştirak şirketi olarak İstanbul’daki mevcut metro, 
tramvay, füniküler ve teleferik hatlarını işletiyoruz. İstan-
bul genelinde 282,95 km. uzunluğunda kent içi raylı sis-
tem işletmesi bulunuyor. Metro İstanbul olarak toplam 
sistem içerisinde 207,72 km. uzunluğundaki 18 hat ve 210 
istasyon ile her gün 2.5 milyonu aşkın yolcuya hizmet ve-
riyoruz. Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletme-
cisi konumundayız ve hizmet kalitemiz ile dünyada örnek 
gösterilen markalar arasında yer alıyoruz. 

Raylı sistem yatırımlarının hızlanması ve yeni hatların 
devreye alınması ile hizmet ağımız sürekli büyüyor. Buna 
paralel olarak yolcu memnuniyeti odaklı çalışma anlayı-
şımız ile hizmet kalitemizi de daimi olarak geliştiriyoruz. 
İstanbul’u geleceğe taşıma hedefimiz doğrultusunda; 
dünya standartlarında dakik, konforlu ve güvenli ulaşım 
hizmetleri sunmaya, ulaşım teknolojilerimizi sürekli geliş-
tirmeye, Ar-Ge’ye ve insan kaynaklarına yatırım yapmaya 
devam ediyoruz. 

Metro İstanbul olarak önemli iş hedeflerimizin arasında 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezimizde geliştirdiğimiz projeleri 
ve raylı sistemler işletmecisi olarak sahip olduğumuz de-
neyimi müşavirlik hizmeti altında yurt içindeki raylı sistem 
işletmecilerine ve yurt dışına sunmak da bulunuyor. Raylı 
sistem araçlarından sinyalizasyon sistemlerine, sabit te-
sislerden hat altyapılarına kadar tüm varlıkların yöneti-
mini ve bakımını kendi ekip ve imkanlarımız ile minimum 
dış kaynak kullanımıyla gerçekleştiriyoruz. Sınırlarımızı 
aşarak yurt içi ve yurt dışında farklı şehirlerle iş birliği gö-

Türkiye Mükemmellik Ödülü ve aldığımız 
belgeler bize doğru bir yolda ilerlediğimizi 
gösteriyor. Ancak yolculuğumuz bitmedi. 
İstanbul, sürekli ilerleyen ve temposu 
yüksek bir şehir. Bu nedenle başarımızı 
sürdürülebilir kılmak, sürekli gelişimi 
sağlamak ve İstanbullunun gelişen ve 
değişen ihtiyaçlarına paralel hizmet 
vermek için bu yolculuğa biz de hız 
kesmeden devam edeceğiz.

Özgür Soy
Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdürü                       
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rüşmeleri yapıyoruz. İstihdam sağladığımız 6.000 
kişinin üzerindeki ekibimiz ile “İstanbul’da en çok 
tercih edilen taşıt olmak ve raylı sistemler alanın-
daki birikimimiz ile sektörün gelişimine liderlik et-
mek” vizyonumuz doğrultusunda “İstanbul’da kent 
içi hareketliliğin omurgasını oluşturan, çevreci, 
konforlu, dakik, eğlenceli, teknolojik ve ekonomik 
ulaşım çözümleri sunarak, şehrin cazibesini ve ya-
şam kalitesini yükseltmek” misyonu ile İstanbul için 
gece gündüz çalışıyoruz.

EFQM Modelini benimsemeye ve sürece dahil 
olmaya nasıl karar verdiniz?

Dünyanın önde gelen metropollerinden birinde, 
binlerce yıllık tarihin kalbinde yaşayan 16 milyon 
İstanbulluya daha kaliteli hizmet vermek amacıyla 
çalışmalarımızı yürütüyor, kendimizi sürekli geliş-
tiriyoruz. Metro İstanbul, bir ucunda 2,5 milyonu 
aşkın yolcunun, diğer ucunda binlerce tedarikçinin 
yer aldığı dev bir ekosistemin kalbinde bulunuyor. 
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için tüm pay-
daşlarımızla entegre bir şekilde bu ekosistemi ba-
şarıyla yönetmemiz gerekiyor. EFQM Modeli’ni de 
bu bağlamda son derece önemsiyoruz. Tüm pay-
daşlarımızla birlikte ortak bir gelişim ve dönüşüm 

sağlanmadıkça geleceğin garanti altına alınamaya-
cağını biliyoruz. Biz de EFQM Modeli ile iş süreçleri 
ve yönetim sistemimizin hedef ve stratejiler doğ-
rultusunda yürütülmesini, ortak bir kurum kültürü 
ve çalışma prensibinin temelini atmayı hedefliyo-
ruz. Bir kamu iştirakinde görev yapmanın bilinci 
ile insanların geçici, kurumların kalıcı olduğunun 
farkındayız. Bu nedenle de 50 yıl sonra İstanbul’da 
metro hatlarını kullanan torunlarımızın bile meyve-
lerini yiyebileceği, sürdürülebilir bir yönetim modeli 
ve kurumsal bir sistem hayata geçirmek istiyoruz. 
Bu amaçlarımıza ulaşmak için EFQM Modeli’ni be-
nimsedik. 

EFQM Modelini yönetim modeli olarak benimse-
dikten sonra yaşadığınız değişim hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

EFQM Modelini yönetim modeli olarak benimse-
dikten sonra şirketimizin stratejilerini bütünsel 
olarak belirlemenin ve bu stratejilerin tüm paydaş-
lara yayılımın ne kadar önemli olduğunu gördük. 
Bu kapsamda gerekli tüm analizleri detaylı bir şe-
kilde gerçekleştirerek 5 yıllık Stratejik Plan hazır-
ladık ve uygulamaya başladık. Bu stratejik planın 
gerçekleşmesi amacı ile paydaşlarımıza yayılımını 

sağladık. Kurum kültürü analizi ile yol haritamızı 
belirledik. Liderlik tanımlarımızı ve liderlerimizden 
beklediklerimizi tanımladık. 

Temel paydaşlarımızı belirleyerek, bu paydaşlarımı-
zın ihtiyaç, beklentilerini anlamak için yeni iletişim, 
bilgilendirme ve algı ölçümü kanallarını süreçleri-
mize dâhil ettik. Bu kanallardan gelen geri bildirim-
leri aksiyona dönüştürerek, paydaş algı sonuçları-
nın yükseldiğini gördük.

Teknoloji ve yenileşimin gücünden de yararlanarak 
hizmetlerimizi geliştirdik. Toplam müşteri deneyi-
mini bütünsel olarak yönetmeye başladık. Kurum-
sal performansımızı ölçmek ve iyileştirmek için yeni 
yaklaşımlar geliştirdik. Bu değişimi gerçekleştirir-
ken EFQM Modeli, 2020 yılı Dış Değerlendirme Geri 
Bildirim Raporu ve 2021 yılı Yetkinlik Değerlendirme 
geri bildirim raporu bize rehber oldu.

Hedeflediğimiz değişimi, A’dan Z’ye tüm Metro İs-
tanbul çalışanlarının katılımı ve yüksek farkındalığı 
ile gerçekleştirdik.

EFQM yolculuğunda karşılaştığınız zorluklar 
nelerdi ve nasıl üstesinden geldiniz?

Çok büyük bir organizasyonda üstelik İstanbul gibi 
metropolde, günde 2,5 milyonu aşkın yolcuya hiz-
met verirken çok kısa bir sürede çok büyük adımlar 
attık. Bu çalışmaları yürütürken yeni açılan hatları-
mız ile hizmet ağımızı genişlettiğimiz gibi uzatılmış 
hizmet saatlerimiz ile daha büyük bir operasyonu 
yönettik. Avrupa’nın en büyük ekipman parkına sa-
hip bir şirket olarak, yolcularımızın görmediği ama 
arka planda yürüttüğümüz, hat, araç, tesis bakım 
hizmetlerini de bu uzatılmış sefer saatleri dışında, 
müthiş bir planlama ve çeviklik ile yürütmeye de-
vam ettik. Sektörel liderlik stratejik hedefimiz doğ-
rultusunda Türkiye’de metro çalışmaları tasarlayan 
ya da yürüten tüm belediyelere proje, bilgi paylaşı-
mı, mühendislik ve müşavirlik, eğitim gibi konularda 
sağladığımız destek ile sektörün gelişmesine öncü-
lük etmeye devam ettik. 

Metro İstanbul olarak 18 hat ve 15 yerleşkeye da-
ğılmış bir şekilde farklı faaliyet ve bölümlerimizden 
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oluşan farklı uzmanlık alanlarına sahibiz. Saha, 
atölye, ofis hizmeti veren binlerce çalışanımıza 
yaklaşımlarımızın yayılımını sağlamak için çok çe-
şitli iletişim kanalları kullandık.

2,5 milyon İstanbulluya hizmet eden bir kamu şir-
keti olmamız sebebiyle stratejik amaçlarımızdan, 
insan kaynaklarındaki birçok konuya kadar İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’yle paralel veya ortak karar 
alma yükümlülüğümüz doğrultusunda hareket edi-
yoruz.

Bu yolculuğa çıktığımızda tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemiz de pandemi ile mücadele ediyordu. Biz al-
dığımız yoğun tedbirlerle toplu ulaşımı kesintisiz 
devam ettirdik. Sürdürülebilir hizmet, insan odak-
lılık ve sürekli iyileşme anlayışımızla gelişimimizi 
sürdürdük. Sokağa çıkma yasaklarının uyguladığı 
dönemlerde yolcu sayımızda %90’a varan düşüş-
ler sebebiyle ciddi bir gelir kaybı yaşadık. Ancak bu 
koşullarda dahi çevik planlamalarımız ile değişen 
şartlara hızla uyum sağladık. Covid-19’un yarattığı 
zorlu koşullara rağmen şirket verimliliğimizi artır-
mak, paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yarat-
mak, üstün performanslı sonuçlar elde etmek ve 
sektöre yön veren bir şirket olmak hedefi ile yola 
çıktığımız bu süreçte başarımızı 6 Yıldız Yetkinlik 
Belgesi ile tescillendirdik.

EQFM Modelinin firmanıza kazanımları neler 
oldu?

Yönetimden organizasyonun tüm seviyelerindeki 
Metro İstanbul çalışanına kadar stratejik amaçları-
mız ve hedeflerimizin bilinirliğinin yayılımını gerçek-
leştirdik. Bu yayılım, amaç ve hedef birliği uygula-
malarımızda da pozitif sonuçlar almamızı sağladı. 
Modeli içselleştirmek ve başarılarımızı sürdürebilir 

kılmamız için, EFQM Modeli’ni kendimize rehber 
edindik. Sürekli Gelişim Kültürünün içselleşmesi, 
ortak amaca hizmetin ve hedefe ulaşma motivas-
yonunun ekip ruhunu güçlendirmesi ve hedefledi-
ğimiz dönüşümü hızla hayata geçirmemiz için bizi 
teşvik etmesi firmamızın kazanımlarımızdan bazı-
larıdır. 

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün/EFQM Üstün 
Performans Belgelendirmesinin size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

EFQM Modeli’nin diğer ödül ve belgelerden farkı; 
sektör, büyüklük, yapı ya da gelişmişlik düzeyi gö-
zetmeksizin kurumların kuvvetli yönlerini ve iyileş-
tirme fırsatlarını tespit etmelerini sağlayarak sü-
rekli gelişime yönlendirmesidir.

EFQM Modeli, kurumların modele göre kıyaslanma-
sı ve mükemmelliğe ulaşması için hayata geçirilme-
si gereken çalışmaları göstermektedir. Tüm temel 
paydaşların sürece dâhil edilmesi sistemimizin, 
farklı açılardan değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

Türkiye Mükemmellik Ödülü, en saygın ödüller ara-
sında yer aldığı gibi kuruluşlara büyük kazanımlar 
getirmektedir. Biz bu ödülü bir yolculuk olarak gö-
rüyoruz, daha yeni başladık.

Genel Müdürlük İletişim bilgileri: 

Tel: 850 252 88 00

info@metro.istanbul

www.metro.istanbul

Toyota Boshoku Türkiye

Türkiye Mükemmellik Ödülü Sahibi

Tarihçe

T oyota Grubu’nun kurucusu sayılan Sakichi Toyo-
da’nın 1918’de kurduğu Toyoda Boshoku (Toyoda 
Spinning & Weaving Company) ile temelleri atı-

lan Global Toyota Boshoku, köklü geçmişiyle otomotiv 
devi TOYOTA ile aynı köke sahiptir. Daha sonra Toyoda 
Boshoku, 2004 yılında araç içi parça üreticileri Araco ve 
TakaNichi firmalarıyla birleşerek “Toyota Boshoku” ünva-
nını almıştır. 

Toyota Boshoku Türkiye %100 Japon sermayeli bir şirket 
olarak 1998’den bu yana sektörde faaliyet göstermekte-
dir. Ana müşterisi Toyota Otomotiv Türkiye / Toyota Motor 
Manufacturing Turkey (TMMT) olup, Sakarya ve Düzce’de 
toplam 3 tesisi, 2000’in üzerinde çalışanı vardır. Sakar-
ya’daki tesislerde 6 gün 3 vardiya üretim yapılmaktadır. 

TBT, üretim faaliyetlerinde Toyota Üretim Sistemi “Toyota 
Production System (TPS)”, uygulanmaktadır. TPS, stan-
dart işi tam zamanında “Just in Time (JIT)” gerçekleşti-
rerek, otonomasyon (Jidoka) ile birleştirmektedir. JIT, 
ürünün gerektiği zamanda gereken miktarda üretilmesi 
ve sevk edilmesidir. TBT, TMMT’ye sıralı olarak üretim ve 
sevkiyat yapan “Just In Sequence (JIS)” bir firmadır. Üre-
timimiz, TMMT’nin model ve spek sırası içeren taleblerinin 
gerçek zamanlı olarak hatlarımıza aktarılmasıyla gerçek-
leşmektedir.

Kurum Kültürü: Kurum Felsefemiz, tüm paydaşlarımızın 
güven ve mutluluğunu sağlamak amacıyla belirlediğimiz 
temel esaslardan oluşmaktadır. Bu anlamda bütüncül bir 
yaklaşımımız mevcuttur. Konuya sadece üretim yapıp kar 
eden bir firma olarak bakmıyoruz. İdealimiz, çalışanların 
keyifle çalıştığı, iş ortaklarıyla uzun süreli iş birliği için-
de hissedarların güvenine karşılık veren ve müşterilerini 

Şirket amacımızdan başlayarak proje ve 
uygulamalara kadar uçtan uca uzanan 
orta & uzun vade strateji geliştirme 
yapısının geliştirilmesi, TBT’nin EFQM 
Model’den öğrendiği bir konu olmuştur. 
Uzun yıllardır Hoshin Yönetimi’ni 
uygulayan bir firma olarak, paydaşların 
şirket stratejisini belirleme sürecine 
dahil edilmesi de bu noktada kendimize 
kattığımız önemli bir kazanç olmuştur.

Yoshiyuki Kato
Toyota Boshoku Türkiye Şirket Başkanı
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memnun edecek ürünler üreten bir firma olmanın 
yanında, toplumun bir ferdi olmanın bilincinde, sü-
rekli olarak katkı sağlayan bir kurum olmaktır.

Dünya çapında 50 binin üzerindeki Toyota Boshoku 
çalışanının ortak iş yapış şekli olan TB Way (Toyota 
Boshoku Tarzı) kurumsal felsefeyi gerçekleştirme 
istikametinde, çalışanlarımızın işlerini yaparken 
onlara ışık tutan kavram, değer ve davranış tarzını 
gösteren prensiplerdir. 

TB Way’in anahtar kelimeleri şunlardır: Mücadele, 
İyileştirme (Kaizen), Gerçek Durumu Yerinde İn-
celeme (Genchi Genbutsu), Hızlı Aksiyon, Profes-
yonellik, Farklı Kültürlere & İnsana Saygı ve Takım 
Çalışması.

Amacımız: Paydaşlarımızla birlikte daha mutlu yol-
culuklar üretiyoruz.

Vizyonumuz: Avrupa’daki en iyi GLOKAL  araç içi 
komponent  üreticisi olmak (*Glokal: Global düşü-
nen, lokal hareket eden)

Kurum Felsefesi:

Toplum: İyi bir kurumsal vatandaş olarak toplumla 
uyumlu bir büyüme hedeflemek.

Kurumsal etiğe  tam anlamıyla uyarak, dürüst ve 
şeffaf bir kurumsal faaliyet göstermek.

Temiz ve güvenli ürünler sunmayı misyon bilerek, 
global çevreyi korumaya önem veren bir kurum-
sal faaliyet göstermek.

Toplumun bir ferdi olmanın bilin-
cinde, daha iyi bir toplum oluştur-
ma yolunda katkıda bulunmak.

Müşteriler: Yenilikçi bir teknoloji 
ve ürün geliştirmeyi amaçlayarak 
müşterilerimizi memnun edecek 
iyi ürünler sunmak.

Hissedarlar: İleriye dönük gelişi-
me yönelmiş yenilikçi bir yönetim 
anlayışıyla  hissedarlarımızın gü-
venine karşılık vermek.

Çalışanlar: Karşılıklı güvene da-
yanan çalışan-işveren ilişkisini 
temel alıp, çalışanlarımıza  saygı 
gösteren, güvenli ve konforlu bir 
işyeri ortamı oluşturmak.

İş ortakları: İş ortaklarımızla karşılıklı olarak birbiri-
mizi geliştirmeyi amaçlayan uzun süreli ve istikrarlı 
bir büyüme sağlamak.

EFQM Modeli’ni Benimseme:

Çeşitli sistemleri birbiriyle iç içe yürüten bir kuru-
luş olarak, kapsamlı bir yönetim modeli olan EFQM 

Modelinin, TBT’nin yönetim ve iş kalitesinin, çalışan 
yetkinliğinin ve kurumsal yetkinliğinin arttırılması 
konusunda rehber olması beklenmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi’ni sahada uygulamayı en te-
mel prensip almış bir şirket olarak, daima operas-
yonel performansımızı iyileştirme üzerine eğiliyo-
ruz. Bu anlamda Toyota Boshoku’nun kendi birikim, 
know-how ve network’ünden istifade etsek de eko-
sistemin genişliği, alanında üstün firmalarla kıyas-
lama ihtiyacı gibi arayışlar bizi EFQM Modeli’ne yön-
lendirmiştir. Bu kapsamda 2019 yılında Ulusal Kalite 
Hareketi’ne katılarak EFQM Yolculuğuna başladık.

Aynı yıl girdiğimiz ilk değerlendirmede EFQM 4 Yıl-
dız Tanıma Belgesi almaya hak kazandık. EFQM 
yolculuğunda, modeli anlama, uygulama ve kuruluş 
içinde yaygınlaştırma çalışmalarına devam ederek 
2020 yılında EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü 
kazandık. TBT, Toyota Boshoku Grup içerisinde 
EFQM Modeline göre verilen ödülü kazanan ilk ku-
ruluş olmuştur. Bu başarı TBT’nin bağlı olduğu Av-
rupa’daki Merkez Ofisin de ilgisini çekmiş ve Avrupa 
& Afrika Bölgesi’ndeki diğer kuruluşların da yıllar-
dır yürütülen Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını 
EFQM Modeli kapsamında ele almaları konusunda 
referans olmuştur. 

EFQM Modeli uygulama ve yaygınlaştırma çalış-
malarımız devam ederken 2022 yılında girdiğimiz 
değerlendirmede Yeni Modele göre tekrar EFQM 
Türkiye Mükemmellik Ödülü almaya hak kazandık.

EFQM Modelinin firmanıza kazanımları neler oldu?

Şirket amacımızdan başlayarak proje ve uygulama-
lara kadar uçtan uca uzanan orta & uzun vade stra-
teji geliştirme yapısının geliştirilmesi, TBT’nin EFQM 

Tel: 264 295 25 25

tbt.info@toyota-boshoku.com

www.toyota-boshokutr.com

Model’den öğrendiği bir konu olmuştur. Uzun yıllar-
dır Hoshin Yönetimi’ni uygulayan bir firma olarak, 
paydaşların şirket stratejisini belirleme sürecine 
dahil edilmesi de bu noktada kendimize kattığımız 
ayrı bir kazanç olmuştur.

Modelin bize kazandırdığı bir diğer husus da ope-
rasyonel sonuçlarla paydaş algı sonuçlarımızı 
analiz ederek önemli gören yaklaşımdı. Bu bakış 
açısıyla birlikte paydaş analizlerimizi derinleştirme 
yoluna gittik.

EFQM Modelinin bir yandan mevcut operasyonel 
performansı mükemmelleştirme ile uğraşırken; bir 
yandan da geleceği öngören dönüşüm noktalarını 
ortaya çıkaran zorlayıcı fakat bir o kadar ideal bir 
yaklaşım olarak benimsenmiştir.

EFQM konusunda ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü 2020 ve 
2022’de olmak üzere iki kez almış bir kuruluş olarak 
bir sonraki hedefimiz EFQM Global Ödülü almak ola-
cak. Ayrıca Toyota Boshoku’nun Avrupa Afrika Böl-
gesi’ndeki firmalarla birikimimizi paylaşarak EFQM 
Modelinin yaygınlaşmasına destek vermeye devam 
edeceğiz.
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Vakıf GYO 

Türkiye Mükemmellik Ödülü Sahibi

Tarihçe ve GYO Sektörü

V akıf GYO, 1996 yılında kurulmuş, Türkiye’nin ilk 
GYO şirketidir. Gücünü vakıf kültüründen alan 
VakıfBank ve inşaat sektörünün amiral gemisi 

olan TOKİ gibi sermayedarların iştiraki bir şirket  olarak, 
gerek sermaye piyasasındaki gerekse inşaat sektöründe-
ki ekosistemi dengeleyen bir kuruluş olarak faaliyetlerini 
yürütmektedir.

Kuruluşundan bu yana finanse ettiği projelerle hem yük-
sek portföy getirisi sağlayan hem de yatırımcılarına ka-
zandıran Vakıf GYO; gayrimenkullere, gayrimenkul proje-
lerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası 
araçlarına yatırım yapmaktadır. 

Gayrimenkul sektörü, dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de yaygın olarak istihdam sağlayan ve ağırlığı 
büyük bir sektördür. Gayrimenkuller, aynı zamanda kısa 
ve uzun vadeli yatırımlar için kullanılmakta olan ve olduk-
ça güvenilir olarak nitelendirilen bir yatırım aracıdır. 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), bu değerli yatırım 
aracından faydalanabilmek amacıyla finansal araçların 
çeşitlendirilmesi ve gayrimenkullerin piyasa içinde daha 
likit olarak kullanılabilmesi amacıyla kurulmuşlardır.

Ekonomiye katkısı açısından değerlendirildiğinde, GYO’lar 
hem yatırımcılara hem de gayrimenkul sektörüne çeşitli 
avantajlar sağlamaktadır. Büyük finansman ihtiyacı olan 
projeler için geniş bir tabandan kaynak sağlayabilme, 
vergi avantajından faydalanabilme ve bu piyasaya likidite 
sağlayabilme kabiliyetine sahiptir. İş ve alışveriş merkezi 
gibi büyük boyutlu projelerde şirketler genellikle öz kay-
naklarından faydalanmak istese de, çoğu zaman bu kay-
naklar yetersiz veya maliyetli olabilmektedir. Bu durumda 

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

Onur İncehasan
Vakıf GYO Genel Müdürü

GYO’lar şirketlere alternatif bir finansman imkânı 
sunmaktadır. Ayrıca kayıt dışı faaliyetlerin olabildi-
ği gayrimenkul sektöründe, GYO’lar aracılığıyla bu 
gayrimenkullerin gerçek değerleri ile kayıt altına 
alınabilmesi sağlanabilmekte, şeffaflık yaygınlaş-
maktadır.

İlk defa 1960’lı yıllarda ABD’de uygulama alanı bu-
lan GYO’lar, zamanla Avrupa ve Asya’da da yaygın-
laşmıştır. Türkiye’de GYO’ların ilk adımı 1995 yılında 
Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeyi 
çıkarmasıyla atılmıştır. Vakıf Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. (Vakıf GYO), Türkiye’nin ilk GYO şirketi 
olarak 1996 yılında kurulmuş ve 1996 Aralık ayı itiba-
riyle halka arz edilmiştir.

Temel Amacımız

“Geleneğin gücü, geleceğin inşası” 

Misyonumuz

Geleneğimizden aldığımız güçle, geleceğin yaşam 
alanlarını inşa eder, paydaşlarımıza sürdürülebilir 
değer sunarız.

Vizyonumuz

Sembol yapılarıyla sektörde değişime yön veren, 
referans bir kuruluş olmaktır.

Vakıf GYO Kurum Kültürü ve değerlerimiz 

Farkındalığımızı geliştirerek; adil, şeffaf,  güvene 
dayalı ortak duygu ve  başarı odaklı, sürekli öğre-
nen ortak akıl ile esenlik dolu biz kültürünü yaşarız, 
yaşatırız. 

Yönetim Politikamız

Sürdürülebilir ekosistem içinde kaliteli yaşam alan-
ları ile değer sunarız.

Sürekli Gelişme: Değişimi yöneterek ve kaynakları 
etkin kullanarak sürekli gelişim sağlarız. 

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

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

Tam Uyumluluk: Tüm yasal ve uymakla yükümlü ol-
duğumuz diğer şartlara, şeffaflıkla uyum sağlarız.

Üretim-ürün ve hizmet yelpazesi

Vakıf GYO’nun, öncelikli faaliyet konusu, gayrimen-
kul ve gayrimenkul sertifikası gibi gayrimenkule da-
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yalı sermaye piyasası araçlarından oluşan bir port-
föy oluşturmaktır. Buradan hareketle;

Vakıf GYO’nun müşterileri,  Esas faaliyeti gereği 
inşa ettiği konut ve ticari üniteleri satın alan ya da 
kiralayan, yerli ve yabancı bireysel ve ticari kişiler-
dir. 

Yatırımcılar ise; halka arzdan veya ikincil piyasadan 
(BİST) şirket hisse senetlerini alan veya şirketin 
ihraç ettiği kira sertifikası (SUKUK), tahvil, gayri-
menkul sertifikası 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 almak-
tadır. Mevcut durumda IUFM  (İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi), Maltepe Tablo Adalar , Cubes An-
kara, İzmir Konak projeleri yürütülmektedir.

Sürdürülebilir Türkiye için sürdürülebilir binalar 
üretiyoruz.

Ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ede-
cek İstanbul Uluslararası Finans Merkezi içerisin-
de yer alan ve sürdürülebilir bina tasarımı ile Leed 

Gold Sertifika Adayı olan IUFM projemizin selçuklu 
mimarisi ve geleneksel değerlerimizi yansıtan dış 
cephesiyle İstanbul’un sembol yapılarından birisi 
olacağına inanıyoruz.

Ankara’nın seçkin yaşam merkezi Çukurambar’da 
yer alan Cubes Ankara karma projemizde; sosyal 
donatıları, kat bahçesi donanımlı bağımsız birimleri, 
toplantı ve konferans salonları; kolektif çalışma ve 
yaşam alanlarıyla ev ve iş yaşamının ihtiyaç duyaca-
ğı 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. 

Kalite & Mükemmellik Yolculuğu

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

Bu amaçla, kurumsal performansımızı fark yaratan 
sürdürülebilir üstün performans seviyesine yük-
seltmek, değişim ve dönüşümü etkin yönetebilmek 
için, Vakıf GYO’ nun vizyon projesi olan Kurumsal 
Gelişim Projesi (KGP) başlatılmıştır.

Kurumsal Gelişim Projesi’ni kısaca özetlemek 
gerekirse;  

Değişim ve yıkıcı dönüşümün yaşandığı günümüz 
dünyasında, ekosistemdeki değişim etmenlerinin 
anlaşılması ve bu etmenlerin göz önünde bulun-
durularak, rekabet avantajı sağlayacak farklılaşma 
stratejilerinin oluşturulması gerekir. Bu kapsamda; 
beş temel paydaşımızın beklentilerini kapsayan de-
ğişim ve dönüşüm stratejileri belirlenmiş,  Birleş-
miş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, 
stratejik planlama çalışmalarına entegre edilmesi 
ile uzun vadeli ve sektörün ilk uygulaması olan  “En-
tegre Stratejik Plan” oluşturulmuştur. 

Politika ve stratejileri hayata geçirecek temel sü-
reçlere yönelik iyileştirme fırsatlarının belirlene-
bilmesi amacıyla, sektörel/uluslararası kıyaslama 
çalışmaları yapılmış,  temel süreçlerimizi kapsayan 
Vakıf GYO Süreç Haritası yeniden tanımlanmıştır.  

Risklere ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmak adı-
na; 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 kül-
türü ölçülerek, belirlenen kültürel, sosyal değişim 
ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirme ve motivas-
yon eğitimleri yapılmış, organizasyon sağlığının öl-
çülmesi ile Vakıf GYO sağlık ve esenlik programının 
İnsan Kaynakları sistemine entegrasyonu ve bü-
tünsel yönetimi hedeflenmiştir.  

Değişimin başarısında ki diğer önemli bir dönü-
şüm programımız ise organizasyonun çevikliğin-
de önemli rol oynayacak olan dijital dönüşümdür. 
Stratejiler belirlenirken, yakın gelecekte ve uzun 
vadede dijital değişimler göz önünde bulundurul-
muş, süreçlerin ve görev tanımlarının açık ve an-
laşılır olması sağlanmış ve dijitalleşmeyi mümkün 
kılan teknolojik altyapı ihtiyaçları belirlenmiştir. 

Özetle, günümüz VUCA dünyasında, performan-
sımızı üstün performans seviyesine çıkarabilmek 
için, stratejik planlama, süreç yönetimi, kurumsal 
risk yönetimi gibi gerekli birçok işlevsel sistem sağ-
lam temelli bir yaklaşımla kurulmuştur ve sürekli 
geliştirilmektedir. Bir taraftan da çalışma arkadaş-
larımızın bu değişime ayak uydurabilmesi için ge-
rekli yetkinliklerle donatılmaları sağlanmakta,  BİZ 
kültürünün yerleşmesi ve ortak hedefler için baş-
lattığımız Vakıf GYO Esenlik Programı ile sağlıklı bir 
çalışma ortamı sunulmaktadır.

Üstün performans için odak noktalarımız; paydaş-
larımızın beklentilerini karşılayan hatta aşan so-
nuçlar elde etmek ve sürdürülebilirliği ekonomik 
sürdürülebilirliğin ötesinde toplumsal, çevresel ve 
ürün sürdürülebilirliği temelinde bir bütün olarak 
ele almaktır. Dijital teknoloji, ekonomik büyüme ve 
çevresel    sürdürülebilirlik dengesine dayalı dön-
güsel ekonomi ve açlık, çürüme,  salgın hastalık vb. 
küresel zorluklarla baş edebilme kabiliyeti, sürdü-
rülebilir performans yönetimine bağlıdır. Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilirlik Programı’nda tanımlan-
mış ve genel kabul görmüş 3P Modeli’nin (Ekono-
mik, Toplumsal, Çevresel sürdürülebilirlik) ötesin-

de,  4P Modelinin (Ekonomik, Toplumsal, Çevresel 
ve Ürün sürdürülebilirliği) benimsenmesi bir gerek-
lilik olarak görülmüştür. 

Bu bakış açısıyla; kurumsallaşma düzeyimizi artır-
mak ve bir yönetim modeli olarak EFQM Mükem-
mellik Modelini Şirketimizde uygulamak amacıyla,  
KalDer ile İyi Niyet Bildirgesi imzalanmış ve 
KalDer’in tanıma ve ödüllendirme programlarına 
katılım sağlanmıştır.  

EFQM Modelini ve KalDer’in tanıma ve ödüllendirme 
programlarını, kalite konusunda ki yaklaşımımızı 
gösteren bir araç olarak görüyor, ciddi bir öğren-
me süreci olan bu yolculuğun, çok katma değerli 
olacağı inancıyla , organizasyonel çevikliğimizi ge-
liştirmeyi ve Vakıf GYO’yu sürdürülebilir üstün per-
formansın referans noktası yapmayı hedefliyoruz. 
Kaliteyi kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir par-
çası haline getirmekteki kararlılığımız ve çalışma 
arkadaşlarımızın bu kültürü samimiyetle benimse-
mesi, bizi başarıya götüren sağlam temeli oluştu-
racaktır.  

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

Genel Müdürlük İletişim bilgileri: 

Tel: 02162654050 

info@vakifgyo.com.tr

www.vakifgyo.com.tr
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Sarıçam Belediyesi

S arıçam Belediyesi 22 Mart 2008 yılında bel-
de statüsünden ilçe statüsüne geçen Ada-
na’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 gelmiş-
tir.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde göreve gel-
diğimizde, “Sarıçam`da birlikte üretip, kalkınma 
esaslı çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışını tesis 
etmek.” misyonundan yola çıkarak hayata geçirdi-
ğimiz projelerle ilçeye ayrı bir vizyon kazandırdık. 
Ekonomik değerlerini Sarıçam`da yaşayanların re-
fahı için planlayarak, her alanda yenilikçi ve öncü 
marka kent yaratmak adına hayata geçirdiğimiz ça-
lışmalar ile ilçemizi yaşam standardının her geçen 
gün arttığı bir konuma getirdik.

Yerel seçimlerde göreve geldiğimizde “Kişilerle 
değil, sistemlerle yönetilen bir belediye“ kalite an-
layışından yola çıkarak, Sarıçam Belediyesi için mü-
kemmellik; “vermiş olduğumuz hizmetleri, içinde 
bulunduğumuz şartları maksimum şekilde kullana-
rak, en iyi şekilde yaptığımızda aldığımız sonuçtur” 
şeklinde ifade edilebilir.

Göreve geldiğimizden günden bu yana sürekli iyi-
leştirme felsefesine inandık, 2014 yılından itibaren 

EFQM Modeli ile çalışanlarımıza daha 
iyi çalışma ortamları, vatandaşımıza 
daha kaliteli belediye hizmetleri 
sunmaya başladık. Tedarikçilerimizle, 
işbirlikçilerimizle daha etkili iletişim 
kurduk. Çalışan, vatandaş ve toplum 
memnuniyet oranlarında artış sağladık. 
Vatandaşların, çalışanların hatta tüm 
paydaşların belediyemizden beklentileri 
arttı.

Bilal Uludağ
T.C. Sarıçam Belediyesi
Başkanı

Üstün Performansta Yetkinlik Aşaması
5 Yıldız Belgesi Sahibi

Stratejik Plan çalışmasına başladık. Yönetsel sü-
reçlerimizi tamamlayabilmek ve Mükemmellik Mo-
delini benimseyebilmek için 2017 yılında KalDer’e 
üye olarak “Ulusal Kalite Hareketine” katıldık ve İyi 
Niyet Bildirgesi imzaladık. Modelin gereklerini ku-
rumumuzda uygulayarak Yerel yönetimlerin etkin 
gücünü en üretken biçimde kullanarak Sarıçam’ı 
çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir kent vizyonu 
hedefine ulaştırmak için belediyemizde EFQM Mü-
kemmellik Modeli uygulama çalışmaları başlatıl-
mıştır.

2017 yılından bu yana tüm çalışanlarımızın gayreti, 
tüm paydaşlarımızın da desteği ile kurumsal an-
lamda sürekli iyileştirmeler yaparak EFQM Mode-
li’nde uygulamada 5 Yıldız seviyesine gelinmiştir.

2017 yılında EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi, 
2018 yılında EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi 
(3 Yıldız), 2021 yılında EFQM Üstün Performansta 
Yetkinlik Belgesi (4 Yıldız), 2022 yılında EFQM Üstün 
Performansta Yetkinlik Belgesi (5 Yıldız) alınması, 
mükemmellik yolculuğumuzun önemli noktalarıdır.

Elde ettiğimiz bu başarılar “Marka Kent Sarıçam” 
vizyonumuza ulaşmamıza katkı sağlamaktadır 
ve sağlamaya da devam edecektir. Vatandaşın 
kullanımına sunduğumuz belediye hizmetlerinde 
aynı yaklaşımlarla hizmet eden diğer belediyelerle 
model sayesinde karşılıklı kıyas yapılabilmekte ve 
örnek çalışmalar şartlar uygunsa belediyemizde 
uygulama yapma imkân sağlamaktadır. Modelin 
kurumumuza sağladığı bir başka fayda ise sürek-
li iyileştirme yapma alışkanlığını kazandırmasıdır. 
“Ölçemediğini yönetemezsiniz” anlayışıyla kayıtların 
daha sistemli, daha anlaşılır raporlar elde edilmesi-
ni sağlamaktadır. Sonuç verilerinde dört nokta yani 
son üç yıl arasındaki farkları görmemiz ve kıyas-
lama yaptığımız kurumla aramızdaki farkı görme, 
kendimize yeni hedef belirlememizi, yeni bir iyileş-
tirme yapmamızı sağlamaktadır.

Çizdiğimiz yol haritasıyla belirlediğimiz kurum he-
defleri gözden geçirilerek, sürekli gelişim ve yeni-
leşim için ihtiyaçlar tespit edilip, aksiyonlar alınarak 
mükemmellik yolundaki adımlarımızı sağlamlaştır-
maktayız.

Tek bir faaliyet alanında mükemmelleşmek yerine 
tüm faaliyetlerde yönetim modeli bazında mükem-

melleşmeyi zorunlu kıldığından bu ödül kurumun 
sürdürülebilir başarı faktörü için önem arz ediyor. 
Aynı zamanda kurumda bütünsel kalite kültürünün 
oluşmasına önemli katkılar sağlıyor.

EFQM Modeli ile çalışanlarımıza daha iyi çalışma 
ortamları, vatandaşımıza daha kaliteli belediye hiz-
metleri sunmaya başladık. Tedarikçilerimizle, iş-
birlikçilerimizle daha etkili iletişim kurduk. Çalışan, 
vatandaş ve toplum memnuniyet oranlarında artış 
sağladık. Vatandaşların, çalışanların hatta tüm 
paydaşların belediyemizden beklentileri arttı. Bu 
durum bize her zaman itici güç oldu.

Bugüne kadar birçok alanda sayısız başarılar ka-
zandık. 2022 yılı “Üstün Performansta Yetkinlik 
(5 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 ge-
nelinde kendi sektörümüzde yayılmasına gayret 
edeceğiz. Bu model ile yönetilen kamu kurumları 
çoğaldıkça vatandaşların memnuniyetleri, yaşam 
kaliteleri artacaktır.

Tüm kamu kuruluşlarını ve belediyeleri bu mükem-
mellik yolculuğuna davet ediyoruz.

Tel: 444 72 23 (SABE)

info@saricam.bel.tr

www.saricam,bel.tr
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FARBA

Üstün Performansta Yetkinlik Aşaması
5 Yıldız Belgesi Sahibi

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız?

F ARBA, Bayraktarlar Holding çatısı altında 
Türkiye’nin ilk otomobil far üretim fabrikası 
olarak 1979 yılında Bursa’da kurulmuştur.

1992 ve 2000 yıllarında alınan yurtdışı lisanslar ile 
hızlı bir şekilde büyüyen FARBA, Türkiye içindeki 
otomobil OEM üreticilerinin ana tedarikçilerinde biri 
olmayı başarmıştır.

2011 yılında Almanya menşeeli Odelo firmasını satın 
alarak global bir firma olma yolunda adımlar atan 
firmamız 2012 yılında Gebze fabrikasını, 2013 yılında 
Çin fabrikasını ve elektronik kart (PCB) üretimi için 
VLE fabrikasını devreye alarak kısa bir zamanda 
hızlı bir büyüme göstermiştir.

2018 Ekim ayında Bayraktarlar Holding’in kararı ile 
FARBA markası ve faaliyetleri 2012 yılında açılan 
Gebze fabrikamızda, Bursa ve yurtdışı faaliyetleri-
miz ise odelo markası ile yürütülmeye başlanmıştır.

2020 Ekim ayında Gebze TOSB’da yan yana faaliyet 
gösteren FARBA ve VLE şirketlerimiz FARBA ku-
rumsal marka çatısı altında birleşmiştir.

2021 Nisan ayında Ar-Ge Merkezi onayımızı alarak 
kendi tasarımımız olan ürünler ile otomotiv dış ay-
dınlatma ve diğer sektörlere da hizmet vermeye 
başlanmıştır.

Sürekli gelişim ve mükemmellik hedefini kullanarak 
içinde bulunduğu ekosistemdeki tüm paydaşların 
memnuniyetini hedefleyen FARBA, Gebze TOSB 
içindeki modern tesislerinde, yetkin çalışanları ve 
ileri teknolojik ekipman-makine parkı ile far ve arka 

Sürekli gelişim ve mükemmellik 
hedefini kullanarak içinde bulunduğu 
ekosistemdeki tüm paydaşların 
memnuniyetini hedefleyen FARBA, 
Gebze TOSB içindeki modern tesislerinde, 
yetkin çalışanları ve ileri teknolojik 
ekipman-makine parkı ile far ve arka 
stop lambaları ile elektronik kart (PCB) 
üretimini sürdürmektedir.

Ali Yaşar Topçu
FARBA Genel Müdürü

stop lambaları ile elektronik kart (PCB) üretimini 
sürdürmektedir.

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

2018 ve 2020 yıllarında iki yıl gibi bir kısa süre içinde 
önce Bursa’daki ana fabrikadan ayrılma ve ardından 
grup içindeki diğer firmamız (VLE) ile birleşme ile 
devam eden ciddi bir yapılanma süreci yaşadık.

Bu yapılanma sürecinde kurumsal yapının dönüşü-
mü, kültürel dönüşüm ve son olarak teknolojik ve 
dijital dönüşüm olarak 3 farklı başlıkta toplayabile-
ceğimiz büyük bir dönüşüm sürecini yönetmemiz 
gerekiyordu.

Tüm bu süreçleri yönetirken ve bazılarını yeniden 
oluştururken EFQM Mükemmellik Modeli’nin kuru-
luştan beklentilerini, kuruluşa sağladığı katkıları 
göz önüne aldığımızda bu dönemin modeli uygula-
mak için en doğru dönem olduğuna karar verdik. 

Kurumların yaşadığı değişimler gibi Mükemmellik 
Modeli’nin 2020 yılında geçirdiği kapsamlı reviz-
yon sonrası  ekosistem yaklaşımı, sürdürülebilirlik 
yaklaşımı gibi birçok yenilikler, kapsamlı dönüşüm 
sürecinin içinde olduğumuz dönemde bu yolculuğa 
katılmamızda etkili olmuştur.

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

Öncelikle 2020 revizyonu sonrası modelin yaklaşı-
mını detaylı bir şekilde inceledik. Modelin ekosis-
tem kurgusu içindeki tüm bileşenlere yaklaşımını 
ele aldık. 3 ana başlıkta topladığımız dönüşüm pro-
jelerini ve bunları destekleyecek alt değişim proje-
lerini planlarken modelin bütünsel yaklaşımını mer-
keze alarak çalışmalarımızı planladık. 

Böylelikle bu zorlu ve uzun soluklu dönüşüm sü-
recinin içinde hiçbir unsura bir diğerinden daha az 
önem ve zaman ayırmadan iş sonuçlarımızı da daha 
iyiye götürme şansını yakaladık.

EFQM yolculuğunda karşılaştığınız zorluklar 
nelerdi ve nasıl üstesinden geldiniz?

EFQM Modelini; firmamızın paydaşları için uzun 
vadede sürdürülebilir değer yaratma becerilerini 
değerlendirmemizi sağlayan entegre bir yönetim 
çerçevesi, firmamız ve paydaşlarını tek bir entegre 
ekosistem olarak değerlendiren bir öğretici olarak 
görüyoruz.

Ödül sürecine dahil olduktan sonra Şubat ayında 
KalDer’in geçmişinde emek vermiş çok değerli ve 
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tirdiği rutin belgelerdir. EFQM ise son revizyonu ile 
birlikte kapsamı genişleterek, mükemmel kuruluş-
ların nasıl olması gerektiğini tanımlayan bir yönetim 
rehberi haline gelmiştir. Kurumların gelecekte var 
olmaları için yaptıkları tüm çalışmaların içinde bu-
lundukları ekosistemin bileşenleri ile bütünsel bir 
etkileşim yaklaşımını görmek istiyor.

Belgeler bir zorunluluk iken, EFQM ödülleri ise ku-
ruluşların konfor alanından çıkarak gönüllülük esa-
sı ile mükemmel olma yönünde yaptığı çalışmaların 
farklı gözlerle tescillenmesini sağlamaktadır.

Bu yönleri ile diğer ödül ve belgelerden farklı oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Mükemmellik yolculuğu uzun soluklu bir yolculuk-
tur. FARBA olarak gönüllülük esası ile konfor alanı-
mızdan çıkarak mükemmel kuruluş olma yönünde 
adımlarımızı atarak ilk yılımızda Üstün Performans-
ta Yetkinlik 5 Yıldız ödülünü aldık.

FARBA olarak ciddi öğrenme fırsatlarını da içinde 
barındıran bu yolculuğu devam ettirip, sürdürüle-
bilir büyüme hedeflerini gerçekleştireceğimiz faa-
liyetlerimizle mükemmellik yolunda bir sonraki ödül 
aşamalarının içinde olacağız.

Bu yoğun ve yorucu süreci tüm çalışma arkadaşla-
rımız ile birlikte yürüttük. Bu çalışmalarımızın takdir 
edildiği Üstün Performansta Yetkinlik 5 Yıldız ödü-
lünün başarısı tüm çalışma arkadaşlarımızın eseri-
dir.

Tüm çalışma arkadaşlarımızı tekrar kutluyor, aynı 
ruh ve azimle daha nice başarılara ulaşacağımıza 
gönülden inanıyorum.

tecrübeli değerlendiricilerimiz tarafından yapılan 
bir dış değerlendirme süreci yaşadık. Dış değerlen-
dirme yapmamızın sebebi; mevcut durum fotoğra-
fımızı en tarafsız ve en tecrübeli kişilerin gözünden 
en net hali ile çekmek idi. Böylelikle model bakış 
açısı ile güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi ve iyileş-
tirme fırsatlarını çok net bir şekilde görme şansımız 
oldu. Bazı tespitler gururumuzu okşarken bazı tes-
pitler ise gidilecek çok yolumuzun olduğunu bizlere 
daha net bir şekilde gösterdi.

Toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde, sürdürü-
lebilir büyüme ve uzun vadeli başarı için bir yandan 
günlük işlerimizi yaparken bir yandan da hazırladı-
ğımız plan çerçevesinde çalışmalarımızı yürüttük. 
Gündemimize giren her yeni konuda “EFQM’in bu 
konudaki yaklaşımı nedir?” en çok birbirimize sor-
duğumuz sorulardan biri olmuştur.

Büyük dönüşüm sürecini birlikte yönetebilmek ar-
zusu ve heyecanı; yolculuk sürecinde karşılaştığı-
mız tüm zorlukların üstesinden gelinmesinde en 
büyük yardımcımız olmuştur.

EQFM Modelinin firmanıza kazanımları neler 
oldu?

EFQM yönetim modelini bir kaldıraç olarak kullanıp, 
tüm çalışmalarımızı içinde bulunduğumuz ekosis-
temin tüm bileşenlerinin hassasiyetlerini de dikka-
te alıp yöneterek, bu zorlu dönüşüm sürecini daha 
sağlıklı yönetme ve sürdürülebilir büyüme hedefle-
rimiz doğrultusunda kazanımlar sağladık. 

Yaptığımız tüm çalışmaların sonuçlarını farklı ku-
rumlar ile kıyaslayarak iyileştirmeye açık konularda 
sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle mevcut duru-
mumuzu daha da iyileştirdik.

Ödül yolculuğundaki ilk yılımızda yetkinlikte 5 Yıldız 
seviyesine ulaşmış olmamız, tüm çalışma arkadaş-
larımızın modeli sahiplenmesi ve geçmişten beri 
var olan kazanımlarımızı daha da iyi seviyeye getir-
memizin bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün/EFQM Üstün 
Performans Belgelendirmesinin size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

Birçok belge (IATF 16949, ISO 14001, v.b.) yaptığı-
nız faaliyetler için minimum gerekliliklerin olmasını 
sağlayan zorunluluğu olan sektörümüzün gerek-

Farba Otomotiv A.Ş. Merkez

Tel: 0262 781 81 00 

farba@farba.com.tr

www.farba.com.tr

Uludağ Elektrik 
Perakende Satış A.Ş.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşaması
5 Yıldız Belgesi Sahibi

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız? EFQM Modeli’ni 
benimsemeye ve sürece dahil olmaya nasıl karar 
verdiniz?

E tki alanımızı anlatmak amacıyla şirketimiz-
den bahsetmek gerekirse Uludağ Elektrik 
olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalo-

va’da 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veriyoruz. 
Kendi içerisinde çeşitliliğe sahip bir kitleye hitap 
ediyoruz. 100’ü aşkın fiziki nokta ve dijital kanal-
lar üzerinden müşterilerimize ulaşıyoruz. Müşteri 
memnuniyetini öncelik olarak benimseyerek ve 
teknolojinin de gücü ile müşterilerimizle her nokta-
da iletişim kurarak pek çok yeniliği hayata geçiriyo-
ruz. Dezavantajlı grupların sunduğumuz hizmetlere 
kolayca erişimini önemsiyor, bu yönde çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimi-
zi, Birleşmiş Milletler’in tanımladığı 17 sürdürülebi-
lir kalkınma amacına da dokunan, hem sosyal hem 
teknolojik boyutta insana ve topluma değen her 
noktada planlıyoruz. Çok geniş bir kitleye hitap et-
tiğimiz için de çeşitli projeler üretiyoruz. Bir enerji 
şirketi olarak sürdürülebilirlik çalışmalarında enerji 
verimliliği ve tasarrufu uygulamalarına yoğunla-
şıyoruz. Bu kapsamda küçükten büyüğe her yaş 
grubunda bir farkındalık oluşturmak istiyor, çeşitli 
projeleri devreye alıyoruz. Dünyanın karbon salı-
nım yükünün büyük bir kısmını taşıyan enerji sek-
törü paralelinde kullanıcılara, temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını, ev ve iş yerlerinde enerjiyi nasıl 
daha verimli ve tasarruflu kullanacaklarını öğreten 

Şirket olarak amacımız yenilikçi, 
kolaylaştırıcı çözümler ve sürdürülebilirlik 
yaklaşımı ile paydaşlarımıza enerji 
sağlarken; gelecekte önem kazanacak 
gereksinimlere de yatırım yapmak. 

Ali Erman Aytac
Uludağ Elektrik 
Genel Müdürü
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projelerimiz var. Doğanın dengesini korumamız ge-
rektiğinin farkındayız. Bu dengeyi korumak için tüm 
iş süreçlerine tasarrufu, geri dönüşümü entegre 
ediyoruz. Her şirketin kendi ekosistemi içerisinde 
yer alan oyuncularla beraber hareket etmesinin 
etki alanını genişleteceğini biliyor, şirket olarak iş 
birliği odaklı liderlik yürütebileceğimiz bir yapıyı be-
nimsiyoruz. WEPs imzacısı bir şirket olarak, kadın 
istihdamının artırılması ve fırsat eşitliği yaratılması 
adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

EFQM Modeli ile tanışıklığımız, amaç ve vizyonumuz 
kapsamında toplumsal sorumluluklarımızı yerine 
getirme niyetiyle bir rehberi baz almaya karar ve-
rerek başladı. 2017 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne 
imza atarak KalDer ile yolculuğumuza başladık. Bu 
süreçten sonra hem EFQM Sistemini kurum içeri-
sinde yaygınlaştırmak hem de modeli iyice benim-
semek amacıyla iş yapış süreçlerimizi daha etkin 
şekilde nasıl yürütür, beklentileri nasıl daha iyi an-
layıp, daha iyi karşılarız noktasında çalışmalarımızı 
yürütmeye başladık. Bütünsel bir bakış açısı ya-
kalamak, şirketimizin gelecek rotasını belirlerken 

etkili olacak unsurların da farkında olmamızı sağ-
layacak bir yönetim sistemi tasarlamak için modeli 
bir rehber olarak benimsedik. Kuruluşumuzdan 
bu yana müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin 
etkinliğini ve çeşitliliğini her geçen gün artırmaya 
devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda 
ise Bursa Kalite Büyük Ödülü’ne ve Üstün Perfor-
mansta Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ne layık görülen ilk 
elektrik perakende satış şirketi olduk.

EFQM Modeli’ni yönetim modeli olarak 
benimsedikten sonra yaşadığınız değişim 
hakkında bilgi verebilir misiniz? EFQM Modelinin 
firmanıza kazanımları neler oldu?

Şirket olarak amacımız yenilikçi, kolaylaştırıcı çö-
zümler ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile paydaşları-
mıza enerji sağlarken; gelecekte önem kazanacak 
gereksinimlere de yatırım yapmak. Modeli referans 
aldıktan sonra 4 yıla yayılan stratejik planımızı oluş-
turarak, yol haritamızı belirledik. Model sayesinde 
kurumumuzun başarı grafiğini tarafsız olarak göz-
lemleyebilme ve iyileştirme fırsatlarını keşfedebil-
me olanağına sahip olduk. Öz değerlendirme ve çe-

şitli kuruluşlarla kıyaslama çalışmaları kapsamında 
iyileştirmeye açık alanlarda aksiyonlarımızı aldık ve 
sürekli iyileştirme felsefesi ile yolculuğumuzu sür-
dürdük. Sürekli iyileştirme felsefesiyle ilerleyince 
paydaşlarımızın memnuniyet seviyesinde düzenli 
bir artış ivmesi yakalandı. Yeni ürün ve hizmetlerin 
artması ve yenileşim kültürünün de kurum içinde 
yaygınlaşması, etkin süreç yönetiminin sağlanması 
gibi adımlarla modelin içselleştirilmesini sağladık. 
Tüm bunların yanı sıra, tüm paydaşlarımızın bek-
lenti, istek ve ihtiyaçlarını almaya, bunlara dönük 
çözümler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İç 
paydaşımız olan çalışanlar nezdinde ise kurum kül-
türünü çalışanlarımıza benimsetecek, fırsat eşitliği 
sunacak yaklaşımlarla motivasyon sağlamaya de-
vam ediyoruz. Temel paydaşımız olan müşterileri-
miz nezdinde ise memnuniyeti artıracak çalışmala-
rımız sürüyor. Sektöründe ilkleri gerçekleştirerek, 
örnek şirket vizyonumuzla hem kendi sektörümü-
zün hem de paydaşlarımızın bu kapsamda yapabi-
leceklerini göstermeyi ve rol model olmayı hedef-
liyoruz.

EFQM yolculuğunda karşılaştığınız zorluklar 
nelerdi ve nasıl üstesinden geldiniz?

5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veren bir şirket 
olarak, sürece dahil olduğumuz günden buyana 
pek çok sistemsel değişimi de gerçekleştirdik. Geri 
bildirim mekanizmalarını doğru çalıştırmak, her 

paydaş grubunu işin içerisine dahil etmek ciddi bir 
emek gerektiriyor. Kurum içi yayılım süreci de kısa 
bir zaman diliminde yerleşik olmuyor. Bu noktalarda 
diğer aşamalara göre daha fazla zaman tanımamız 
gerekti. Faaliyete başladığımız yıldan bugüne kadar 
pek çok hissedar değişimi yaşamış olmamız pozitif 
olarak esneklik kazandırırken, negatif olarak algı 
çalışmalarımızı etkiledi. Mevzuatlara tabi bir şirket 
olmamız nedeniyle ve sektörel olarak şirketimizin 
hizmet alanının grup şirketlerimizle karıştırılıyor 
olması nedeniyle algıyı yönetmek noktasında ileti-
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şim çalışmalarını düzenli ve sık aralıklarla yapmak 
ve paydaşlar nezdinde doğru algıyı oturtmamız da 
zaman aldı. Kamu hizmeti veren bir kuruluş olarak, 
sadece müşterileriniz değil pek çok farklı grup ile 
etkileşimde olmak ve çoklu paydaş grubunun bek-
lenti, istek, ihtiyaçlarını karşılayıp amacınıza ortak 
etmek tek hamleyle mümkün olmuyor. Bu yöndeki 
çalışmalarımızı kategorilendirip, her hedef kitle için 
özel tasarlanan yapıları benimseyerek süreçlerimizi 
yürüttük. Modelin gerekliliklerinin yönetim katında 
hızlı benimsenebilmiş olması, kalite kültürünün 
yerleşmesini sağlama açısından en büyük artımız 
oldu. Yenilikçi bakış açımız ile değişim ve dönüşüm 
gerektiren süreçlere kolayca adapte olmamız, sek-
törde bir adım önde olmamızı sağladı. 

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün/EFQM Üstün 
Performans Belgelendirmesinin size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

Sürekli iyileştirme içeren bir yapının var olması ve 
üstün performansın belgeleniyor olması en büyük 
fark diyebiliriz. Artık 100 yılda yaşanan değişim-
ler 5 yılda yaşanıyor. Model, bu tip hızlı dönüşüm-
ler ve değişimlere şirketlerin çevik şekilde yanıt 
vermesini sağlıyor. Kuruluşların faaliyet alanında 
hizmetlerine devam edebilmek için kaslarının kuv-
vetlendirilmesini, ufukta görünen riskleri ve öte-
sini, ortaya çıkacak teknolojiyi, beklentileri göre-
bilmesini sağlıyor. Halihazırda model de kendini 
dünya düzenine göre güncelliyor, şirketler için ise 
bir yol haritası sunuyor. Model ayrıca sürdürülebi-
lir değer yaratmak, esnek olmaya özendirmek, dış 
faktörlerin etkisinin farkında olmak, ekosistemdeki 
diğer aktörlerle ilişkiyi yönetmek, kuruluşun başta 
insan kaynağı olmak üzere etkin ve doğru yöneti-
mini sağlamak noktasında destek sunuyor. Dünyayı 
yeniden şekillendiren küresel eğilim ve değişimler, 
yıkıcı düşünceler gibi konularda da bir çerçeve çi-
ziyor. Tam olarak nerede olduğumuzu ölçmek, var 
olası çözümleri anlamak, performansı iyileştirmek 
noktasında da yardımcı oluyor. Sadece tek boyutlu 
olarak finansal anlamda büyümeyi ölçmüyor, bü-
tünsel bir yönetim sistemi sunarak sosyal, çevresel 
boyutların da dahil olduğu bir değerlendirme aracı 
gibi çalışıyor. Ödüle başvuran bir kuruluş olmak sizi 
mükemmellik yolculuğuna çıkarıyor, sürekli kendi-
nizi geliştirme olanağı sunuyor. Bu yolculuk sonun-

da ise başarınızın belgeleniyor olması bir motivas-
yon unsuru oluyor. Ulusal ve uluslararası arenada 
şirketinizin prestijine katkı da sağlıyor. 

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Başarımızı sürekli hale getirmek ve daha ileriye 
taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu 
yolculuğun bir kalite maratonu olduğunu biliyor ve 
çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz. Hedefi-
miz Türkiye Mükemmellik Ödülü ve ardından EFQM 
Avrupa Kalite Ödülü’ne ulaşacak düzeyde çalışma-
larımızı sürdürmek. 

ULUDAĞ PERAKENDE 
ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40/1 
Osmangazi / Bursa

Tel: 0 (224) 3 000 999

www.uludagelektrik.com.tr/

Yeşilırmak Elektrik 
Dağıtım A.Ş.

üzere üst yönetimi, çalışanları ve tüm paydaşlarıy-
la birlikte sorumluluk sahibi, güçlü bir aile yapısına 
sahip olan YEDAŞ, yenilikçi yaklaşımıyla teknolojiyi 
yakından takip ederek bunu tüm iş süreçlerinde 
uygulamaktadır. Sektöründe en iyi olma hedefinin 
heyecanı ile tüm imkânlarını, gayretini ve enerjisi-
ni kullanan, Avrupa’da elektrik dağıtımı sektörünün 
lider markası olma hedefine emin adımlarla ilerle-
mektedir.

Hizmet bölgesinde istikrarlı ve güvenilir enerji da-
ğıtımı, müşteri memnuniyeti ve sağladığı sosyal 
katkılar ile değer üretme ve öncü olma hedefini 
koruyan YEDAŞ; iş sağlığı ve güvenliği, teknoloji 
kullanımı, inovatif çözüm yaklaşımı gibi konuları ön 
planda tutmaktadır.

 Sektöre yönelik stratejik öncelik ve hedefleri doğ-
rultusunda dijitalleşme alanında ilerlemeye devam 
eden YEDAŞ; bu bağlamda Türkiye’nin ilk dağıtım 
şebekesi ölçekli Enerji Depolama Sistemi’ni enteg-
re etmiştir. Sahip olduğu sorumluluğun bilinciyle 
ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartışılmaz 
olan elektrik enerjisinin 5 ilde tüm abonelerine 
yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekil-
de sunulmasını temel amaç edinerek, elektriğin 
dağıtımı hizmetini yapma görevini aynı azim ve ka-
rarlılıkla, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 
sürdürmektedir.

YEDAŞ; 21 elektrik dağıtım bölgesinden biri olan Ye-
şilırmak Bölgesi olan Samsun, Ordu, Çorum, Amas-
ya ve Sinop illerinde 40.000 km2 alanda 3 milyon 
tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti sunmaktadır. 

YEDAŞ; 21 elektrik dağıtım bölgesinden 
biri olan Yeşilırmak Bölgesi olan Samsun, 
Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 
40.000 km2 alanda 3 milyon tüketiciye 
elektrik dağıtım hizmeti sunmaktadır. 
Sahip olduğu sorumluluğun bilinciyle 
ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri 
tartışılmaz olan elektrik enerjisinin 5 ilde 
tüm abonelerine yeterli, kaliteli, sürekli ve 
düşük maliyetli bir şekilde sunulmasını 
temel amaç edinerek, elektriğin dağıtımı 
hizmetini yapma görevini aynı azim ve 
kararlılıkla, verimlilik ve karlılık ilkeleri 
doğrultusunda sürdürmektir.

Mükemmellikte Yetkinlik 
5 Yıldız Ödülü Sahibi

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız?

Ç alık Holding’e bağlı Grup şirketlerinden 
enerji alanındaki güçlü elektrik dağıtım şir-
keti Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YE-

DAŞ); Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop ille-
rinde yaşayan 3 milyonun üzerinde insanın elektrik 
enerjisi ihtiyacını istikrarlı, kaliteli ve kesintisiz bir 
şekilde, “üstün müşteri/paydaş memnuniyeti” çer-
çevesinde sağlamaktadır. Başta müşterileri olmak 
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Vizyonumuz; 

Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygula-
maları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi 
olmak.

Misyonumuz;

İnsana ve doğaya saygılı, kaliteli ve kesintisiz hiz-
met sunarak sorumluluk aldığımız her alanda tüm 
paydaşlarımızın hayatını aydınlatıyoruz.

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

Modelin güncellenen içerikleri, kuruluşlardan elde 
edilen iç görülere dayanarak oluşturulan veriler, 
yeni bir dil, içinde yaşadığımız Dünyayı yeniden şe-
killendiren küresel eğilim ve değişimlere yeni bir 
bakış açısı getiren uygulamalarla iyi olanın modern 
bir anlayışla nasıl yansıdığını ortaya koyma düşün-
cesiyle bu sürece dahil olmaya karar verdik.

Torunlarımıza nasıl bir gelecek bırakmak istiyoruz 
sorusuyla yola çıkarak; “gelecek nesillere yaşana-
bilir bir dünya bırakmak için” çevremizin ve ülkemi-
zin sosyal- ekonomik gelişmesine duyarlı bir sürdü-
rülebilirlik yaklaşımı benimsedik.

YEDAŞ’ın güçlü yönlerini öğrenme ve iyileşme fır-
satlarını keşfetmemiz bağımsız katma değeri yük-

sek detaylı geri bildirim sağlayan bir sürece dahil 
olmamız için karar vermemizde etkili olmuştur.

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

• Paydaş beklentilerimiz ve memnuniyetimiz, 

• Güçlü ve zayıf yönlerimiz, 

• Sürdürülebilirliğimiz, 

• Kurumsal ve bütünsel bakış açımız, 

• Değişim, dönüşüm ve gelişime yönelik çalışmala-
rımız,

• Paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma 
modeli,

• Şirketimizin değerini ve imajını artıracak ulusal ve 
uluslararası tanınma,

• Tüm seviyelerdeki çalışanlarımızın sürece dahil 
olması,

• Stratejik öneme sahip projelere odaklanma eğili-
mimizin artması,

• Hakkında bilinirliğin, farkındalığın ve aidiyet duy-
gusunun artması,

• Kıyaslama, kriter, yetkelendirme, yönetişim, kırı-

lım gibi kelimelerin hayatımıza girmesi ile birlikte 
başarılarımızın katlanarak artması yolunda yeni 
metodlar, projeler üretilmesi,

• Şirketimizin olgunluk seviyesinin artırılmasının 
sağlanması,

• Mevcut iyileştirmeye açık alanları ve olası çö-
zümleri tanımlayan, anlaşılmasına yardımcı olan, 
önemli geri bildirimlerin alınmasının sağlanması.

EQFM yolculuğunda karşılaştığınız zorluklar 
nelerdi ve nasıl üstesinden geldiniz?

Zorluklar:

• Bölümler ile iş birliği içerisinde olunarak ilerlenen 
bu süreçte bölümlerin yoğunluğundan kaynaklı 
program planlılarının aksaması, 

• Doğal afet, teknik aksaklık gibi sebeplerden kay-
naklanan şirkete, ağlara erişim imkanlarında 
problem yaşanması, 

• Bazı ortak süreçlerde bölümlerin fikir ayrılığı ya-
şaması, ortak sonuca varılamaması ve çalışma 
süresinin uzaması, 

• Yönetimsel kararlardan kaynaklı bazı projelerin 
ilerleyememesi,

 • Kurumsal hafızanın olmaması.

Üstesinden Gelme Yöntemi:

• Planlama ve programlamalar, bölümlerin hangi 
dönemlerde yoğun olduğu ve buna yönelik ekstra 
oluşabilecek esneme payları göz önüne alınarak 
planlanmıştır.

• Ortak süreçlerde bölümlerin iş birliği sağlayarak 
çalışmasına yönelik süreçlerde gelişmeler yapıl-
mıştır.

• Kurumsal hafızanın oluşmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Örneğin JIRA gibi.

• Yönetime karşı projelerin daha detaylı ve analizli 
açıklamaları yapılmıştır.

EQFM Modelinin firmanıza kazanımları neler 
oldu?

• Farkındalık ve bilinç artışı,

• İmaj, itibar anlamında olumlu bir izlenim bırakma,

• EDAŞ’ lar arasında ilklere imza atmak,

• Motivasyon kazandırma,

• Sürekli iyileştirme felsefesi,

• Etkili süreç yönetme,

• Memnuniyeti artırma,

• İçselleştirme,

• Kurum kültürü ve liderlik tanımının oluşturulması 
ve yaygınlaştırılması,

• Sürdürülebilir değer yaratma,

• Paydaş bağlılığının sağlanması.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün/EFQM Üstün 
Performans Belgelendirmesinin size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

Sahip olduğumuz bir çok sertifika ve ödüller mev-
cut. Mükemmellik Ödülü’nün diğer ödüllerden ve 
belgelerimizden farkı tüm kitlelere (çalışanlara/
müşterilere/ topluma/yönetişim v.b.) dokunuyor 
olmasıdır. Bu yolculuğa çıkarken ödüle odaklan-
maktan ziyade bu kültürü kurumda oluşturma ve 
sürdürülebilir olmasını sağlama düşüncesiyle yola 
çıkılmıştır. 

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Bundan sonraki süreçte hedefimiz, iyileştirmeler-
le, projelerimizle mükemmellik yolculuğuna devam 
etmek ve başarı hikayelerimize yenilerini ekleyerek 
büyük ödüle sahip olabilmek olacaktır. EFQM Mo-
deli’ni uygulamaya ve sürdürülebilir değer yaratma-
ya devam edeceğiz. 

Mükemmellik Ödülü’nü almak, bizler için bu yolculu-
ğun tamamlanması veya önemini yitirmesi anlamı-
na gelmiyor. EFQM Modeli’ni uygulamaya ve sürdü-
rülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.

Whatsap Destek Hattı: 0530 106 0 186

Info@yedas.com

www.yedas.com
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Kadın ve Demokrasi Derneği
KADEM

Kısaca kuruluşunuzu tanıtır mısınız?

K ADEM, kuruluşundan bu yana kadının onuru 
ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil 
bir gelecek inşa etmeyi amaç edilmiş bir si-

vil toplum kuruluşudur. 

8 Mart 2013’ten bu yana, 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; 

• Kadına yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılığın önlen-
mesi 

• Kadının rolleri ve hakları konusunda toplumsal 
dönüşümün sağlanması 

alanlarında faaliyet göstermektedir. 

53 ildeki temsilciliklerimiz ile Türkiye’nin kadın hak-
ları konusunda çalışan en büyük sivil toplum kuru-
luşu olmak ve kurumsallaşma alanında kendimizi 
çok daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. 

Bu çerçevede 2020 yılında ilk adımlarını attığımız ve 
2022 yılında Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız 
belgesine ulaştığımız mükemmellik yolculuğu, biz-
ler için sadece kalite iyileştirmesini değil KADEM’in 
bir “kurum” olarak toplumsal fayda üretmesi konu-
sundaki temel motivasyonunu da ifade ediyor.

2020 yılında ilk adımlarını attığımız 
ve 2022 yılında Üstün Performansta 
Yetkinlik 4 Yıldız belgesine ulaştığımız 
mükemmellik yolculuğu, bizler için sadece 
kalite iyileştirmesini değil KADEM’in bir 
“kurum” olarak toplumsal fayda üretmesi 
konusundaki temel motivasyonunu da 
ifade ediyor.

Dr. Saliha Okur 
Gümrükçüoğlu
KADEM
Yönetim Kurulu Başkanı

Üstün Performansta Yetkinlik Aşaması
4 Yıldız Belgesi Sahibi

EFQM Modeli’ni benimsemeye ve sürece dâhil 
olmaya nasıl karar verdiniz?

Türkiye’de toplumsal sorunların çözümüne katkı 
sunan her kuruluşun, sürdürülebilir bir kurumsal 
arka plana sahip olmasını çok önemsiyoruz. Ku-
rumsal sürdürülebilirlik hedefi için de bizi ileriye 
taşıyabilecek, tutarlı, karşılaştırmaya imkân tanı-
yan ve değerlendirici otorite tarafından beslenen 
bir sistematiğe gereksinim duyarız. Bizim gibi ka-
dın hakları alanında çalışan STK’ların hem seslerini 
daha iyi duyurabilmeleri hem de politika geliştirme 
süreçlerine devamlılık arz edecek şekilde katkıda 
bulunmaları için gerçek bir kurumsal yapılanmaya 
ihtiyaçları var. 

KADEM olarak kurulduğumuz günden beri çalıştı-
ğımız toplumsal sorunların çözümünde ülkemize 
en iyi katkıyı sunabilmek için sürekli gelişme ve 
genişleme içerisindeyiz. Özellikle 2019 yılına gelin-
diğinde hem temsilcilik sayımızın artması hem de 
işlerin daha sistematik yürütülmesine duyduğumuz 
ihtiyaç, bizi, kurumsal sürdürülebilirlik adına hâli-
hazırda var olan yönetim ve iş süreçlerimizi ileriye 
taşıyacağımız bir sistem arayışına yöneltti. 

Böylece 2019 yılında kalite yönetimi çalışmalarına 

ilk adımımızı attık. EFQM, birçok bileşeni ile KA-
DEM’in kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımına uy-
gun ve kuruluşumuzu ileri taşıyabilecek bir kalite 
modeli olarak karşımıza çıktı. 

Uluslararası bir STK olma hedefimizi de göz önün-
de bulundurarak, uluslararası kabul görmüş EFQM 
modelini uygulamaya karar verdik. Ardından 2019’da 
başlayan ve 2021-2023 kurumsal stratejik planı ile 
devam eden sürecimizde EFQM kalite modelini, ça-
lışmalarımızı daha sistematik şekilde sürdürebile-
ceğimiz bir araç olarak kullanmaya başladık.

Kurumsallaşma rüzgârları sivil toplum 
ruhuyla bütünleştiğinde çok keyifli bir 
çalışmaya dönüşüyor. KADEM’in kalite 
yolculuğunun alanda çalışan diğer 
STK’lara da ışık tutmasını çok istiyoruz. 
Gayemiz, çalışma alanlarımızda toplumsal 
dönüşümü kolaylaştıracak daha etkili bir 
sivil toplum meydana getirebilmektir. 
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Bu çalışmalarla beraber dijitalleşme ihtiyacının art-
ması üzerine ‘’Dijital Dönüşüm Projesi’’ başlatarak 
süreçlerimizi ve göstergelerimizi dijital platforma 
taşıma kararı aldık. 

EFQM modelini bir yönetim modeli olarak benim-
sedikten sonra ekibimizin bunu sahiplenmesi çok 
önemliydi. Stratejik planımız doğrultusunda kurum 
hedeflerine ulaşma yolunda bir rota belirledik. İşle-
rimizi adım adım tanımlamamız ve her aşamada öl-
çebilme becerisi kazanmamız, kurumda esen kalite 
rüzgârının öne çıkan güzelliği oldu. Bu çalışmalar 
sayesinde başarısını ölçülebilir verilere dayandıran 
bir STK olma yolunda ilerliyoruz.  

EFQM yolculuğunda karşılaştığınız zorluklar 
nelerdi ve nasıl üstesinden geldiniz?

Değişim yönetimi, kendi içinde güzellikler olduğu 
kadar zorluklar da barındıran bir süreç. 120 kişilik bir 
ekibi, EFQM kalite modeli tabanlı bir kurumsal dönü-
şüm yolculuğuna dâhil etmenin, konuyu çalışanlara 
benimsetmenin ve yayılımı sağlamanın güçlüklerini 
de yaşadık. İş yoğunluğu bulunan birimlerin süreci 
beklediğimiz düzeyde sahiplenememesi ve herke-

2020 yılında üst yönetimin desteği ile Ulusal Kalite 
Hareketi’nin bir parçası olduk. Bu hareketin ilk adı-
mı olarak 2020 yılında KalDer’den aldığımız eğitim-
ler ve dış değerlendirme ile güçlü ve gelişmeye açık 
alanlarımızı tespit ettik ve bu alanlarda iyileştirme 
projeleri gerçekleştirmeye başladık. Bu çalışma-
larımızın neticesinde de 2021 yılında ‘’EFQM Üstün 
Performansta Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi’’ ve 2022 yı-
lında ‘’EFQM Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız 
Belgesi’’ almaya hak kazandık. 

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

Sürecin ilk adımı olarak seçtiğimiz dış değerlendir-
me raporu, bizlere sahip olduğumuz güçlü kasları-
mızı ve iyileştirmeye açık alanlarımızı gösterdi. Bu 
rapor ışığında, stratejik plan temelli yönetimin ve 
süreç yönetiminin ilk adımlarını attık. Tüm ekibimi-
zin katılımıyla, paydaşlarımızın da algılarını içeren 
analizlerle desteklediğimiz 2021 – 2023 Stratejik 
Planımızı hazırladık. İş süreçlerimizi tanımladık, sa-
hiplendirdik ve performanslarını izlemeye başladık. 

sin ortak dili kullanmayışı, önümüzdeki ilk sorundu. 
Bunu bolca eğitim, farkındalık sunumları ve görev 
güçleri oluşturarak aşmaya çalıştık. Başka bir konu 
ise PUKÖ döngüsünün uygulanmasını birimlerin 
gündeminde tutmak ve doğru araçlarla işlere yan-
sıtmaya alışmak oldu. Başarı geldikçe sahiplenme 
ve motivasyon da arttı. 

Zorlukları aşmamızdaki en önemli etkenlerden biri 
ise üst ve ara yönetimin süreci sahiplenmesi ve 
bu yolculuğa liderlik etmesidir. KADEM olarak ku-
rumsal sürdürülebilirliğin ve sürekli iyileştirmenin 
önemini, yönetimin ortak iradesi ile gösterdik. Yö-
netimimizin bu duruşu ve ekibin modele inancı ol-
masaydı değişimdeki bu ivmeyi ve iç motivasyonu 
yakalayamayabilirdik.

EFQM Modelinin kuruluşunuza kazanımları neler 
oldu?

Tek bir cümle ile özetlemek gerekirse EFQM mo-
delinin KADEM için en büyük kazanımı; kurumsal 
kalite odaklı bakış açısı oldu. Buradan da kurumsal 
sürdürülebilirlik kavramını her çalışanın anladığı bir 
yol açıldı önümüzde. Bu bakış açısı bize, yaptığı-
mız işi ölçmeyi, adımlarını tanımlamayı ve kurumu 
daha planlı şekilde yönetmeyi öğretti. Model, tüm 
çalışanlarımızın, yaptıkları işin bütüne katkısını gör-
mesini sağladı. Ekibimizde, bir hedef özelinde ve 
plan doğrultusunda ortak çalışma ve odaklanma 
perspektifi gelişti. Bu sayede kaynaklarımızı daha 
iyi planlayabilir ve çok daha verimli kullanabilir du-
ruma geldik. Kaynak ve maliyet yönetimi becerileri-
mizi geliştirmek, kuruma da olumlu bir ivme kazan-
dırdı.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün/EFQM Üstün 
Performans Belgelendirmesinin size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

EFQM Mükemmellik Ödülü’nün diğer standartlar-
dan en büyük farkı, bütüncül bir perspektife sahip 
olması, kurumun tüm süreçlerini ve çalışanlarını 
kapsaması, ayrıca bir kalite hareketinin parçası 
olmak. Bu sayede kurumun her birimi ve çalışanı, 
attığı her adımda hangi amaca hizmet ettiğini, ne-
reye varmak istediğini biliyor ve bu hedefe nasıl 
katkı sağlayacağının farkında olarak çalışıyor. Yani 
bu belgelendirme sadece bir kriter tamamlama sü-
recinin değil bir dönüşümün somut göstergesi.

Başka bir önemli farkı da model uygulayıcılarının 
içinde bulunduğu büyük bir uygulama deneyiminin 
parçası olmak. Burada kurumlar için çok önemli 
kıyaslama fırsatları oluşuyor. Kalitenin, iyinin pay-
laşılması gibi geliştirici bir iklim de kalite yönetimi 
çalışmalarına motivasyon sağlıyor. 

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Bizce EFQM bitmeyen bir iyileştirme hareketi. Bu 
sebeple öncelikli hedefimiz, öğrenmeye ve geliş-
meye devam etmek. Sürdürülebilirliği sağlayabil-
mek için tutundurma, sahiplendirme çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Kısa vadeli hedefimiz ‘’EFQM 
Üstün Performansta Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’’ ol-
makla beraber orta vadede “Türkiye Mükemmellik 
Ödülüne” ulaşmayı amaçlıyoruz. Bunun için önceki 
değerlendirmelerimizden dersler çıkardık ve çalış-
malarımıza çoktan başladık.

Kurumsallaşma rüzgârları sivil toplum ruhuyla bü-
tünleştiğinde çok keyifli bir çalışmaya dönüşüyor. 
KADEM’in kalite yolculuğunun alanda çalışan diğer 
STK’lara da ışık tutmasını çok istiyoruz. Gayemiz, 
çalışma alanlarımızda toplumsal dönüşümü kolay-
laştıracak daha etkili bir sivil toplum meydana ge-
tirebilmektir. Deneyimlerimizi sivil toplumun farklı 
alanları ile paylaşmak ve toplumsal faydayı çoğalt-
mak temennisi ile yeni dönemde çok daha güçlü 
adımlar atmaya devam edeceğiz. 

Bizce EFQM bitmeyen bir iyileştirme 
hareketi. Bu sebeple öncelikli hedefimiz, 

öğrenmeye ve gelişmeye devam 
etmek. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek 

için tutundurma, sahiplendirme 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Tel: 216  325 03 07

info@kadem.org.tr

www.kadem.org.tr
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Boğaziçi Yönetim AŞ

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız?

1 997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin iştirak şirketi olarak toplu konutlara 
yönetim hizmeti vermek üzere kurulan Bo-

ğaziçi Yönetim AŞ 33 ilde, 650 tesiste ve 220.000 
bağımsız bölümde ortak yaşam ve kullanım alan-
larının yönetimini yapmıştır. 2020 yılı itibarıyla ise 
sadece İstanbul’da yer alan toplu konutlara hizmet 
vermeye devam ettik. Büyük İstanbul Otogarı ve 
Kemerburgaz Kent Ormanı işletme yönetimlerini 
devir alınca, site yönetimi faaliyet alanını  “tesis yö-
netim hizmetleri” alanına yükselttik.

16 milyon İstanbulluya daha kaliteli 
hizmet vermek amacıyla çalışmalarımızı 
yürütüyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. 
“Ortak Yaşama Değer” katma amacıyla 
İstanbul’da 1.600 noktada aktif rol 
oynamaya devam ediyoruz. Gelecek 
dönemde hedefimiz; Boğaziçi Yönetim 
AŞ’yi her türlü tesisi uluslararası 
standartlarda yönetecek bir seviyeye 
getirmek.

Ethem Pişkin
Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü

Üstün Performansta Yetkinlik Aşaması
3 Yıldız Belgesi Sahibi

Tarihi ve turistik öneme sahip cami, türbe, 
hazire, çeşme ve heykeller gibi kültür varlık-
larının temizliklerini, bakım onarımlarını, şe-
hir tuvaletlerinin temizliklerini ve trafik lam-
balarının bakım onarımlarını da yapmaktayız.

Her gün 100.000 kişinin girip çıktığı bin-
lerce kiracısı ve paydaşı olan İstanbul’un 
göbeğindeki Büyük İstanbul Otogarı’nı eski 
kaos ortamından çıkartıp bugün hem ça-
lışan hem kullanıcılarının mutlu ve huzurlu 
hem de çevresine faydalı bir tesis olmasında 
katkımız olduğu için mutluyuz. Bugün Büyük 
İstanbul Otogarı çok daha temiz ve düzenli. 
Ama değişen sadece duvarlar olmadı. Genç-
lik ofisi ile kaptan köşkü ile kütüphanesi ile 
spor salonu ve müzik stüdyosu ile insanların 
vakit geçirdiği bir yaşam alanı haline geldi. 
İnsanların korkarak girdikleri bu mekan artık 
konserlerin ve sergilerin yapıldığı bir kültür 
sanat platformu haline geldi.

Kemerburgaz Kent Ormanı ise bizim toplu 
konutlardan sonra yönetimini yaptığımız ilk 
tesis. 2012 yılında Orman Bakanlığı tarafın-
dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kira-
lanan tesis, 2018 yılında Boğaziçi Yönetim 
AŞ’ye işletmesi devredilmiş ve uzun süre atıl 
bir şekilde bekleyen bu eşsiz alan 2019 Ekim 

ayında halka açıldı. 2022 yılında ise Kemer-
burgaz Kent Ormanı’na yaklaşık 1.3 milyon 
kişi giriş sağlayarak aktivitelerden faydalan-
mıştır. 2 yıl öncesine kadar kimsenin fayda-
lanmadığı bu ormanda artık konserler, festi-
valler düzenleniyor.

Toplu konutlar ise bizim kuruluş amacımız, 
en önem verdiğimiz ve Boğaziçi Yönetim 
AŞ var oldukça içinde olacağımız iş kolu. 
Ekiplerimizce sık sık ziyaret edilen sitelerde 
ihtiyaçlar analiz ediliyor ve iyileştirme sü-
reçleri başlıyor. Bu sayede site yönetiminde 
çalışanlar periyodik olarak teknik ve kişisel 
gelişim konularında eğitim süreçlerinden ge-
çiyor ve bu sayede hizmetin kalitesi artıyor.

Boğaziçi Yönetim AŞ, 2021 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk olan 
öğrenci yurtlarında da hizmet vermeye baş-
ladı. Şirketimiz, 2022 yılı ile beraber İBB Bü-
felerinin kiralanması faaliyetlerine başlaya-
rak, yeni bir iş alanına daha adım attı.

MİSYONUMUZ

İnsan ve çevre odaklı tesis yönetimi anlayı-
şıyla; paylaşan, katılımcı ve yenilikçi yöne-
tim hizmetleriyle, 24 saat yaşayan şehrin ve 
şehirlinin yaşam kalitesine katkı sağlayarak, 
mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmak.
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VİZYONUMUZ

Hizmet sektöründeki tesis yönetim standartlarını 
belirleyen ve geliştiren, İBB’ nin ortak yaşam alanla-
rında sürdürülebilir yönetim ve koordinasyonu sağ-
layan, insan ve çevre odaklı çözüm ortağı olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1- Adalet

2- Liyakat

3- Etik, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

4- İnsana, Topluma ve Çevreye Duyarlı

5- Güler Yüzlü ve Saygılı

6- Katılımcı ve Kapsayıcı

7- Yenilikçi ve Çevik

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

Kalite çalışmaları ile yapılandırılan yönetim anlayı-
şımızda sürekli gelişmeyi, iyileşmeyi, değişime ayak 
uydurmayı prensip haline getirdik. Bu doğrultuda 
güvenilir, kendini ispatlamış ve dünya çapında bir 
değerlendirme aracı olan EFQM Modeli ile tanıştık. 
2021 yılında modeli rehber ve tanılama aracı olarak 
kullanma yolundaki kararlılığımızı “Ulusal Kalite Ha-
reketi”ne katılımımız ile gösterdik. Yine 2021 yılın-
da kurumumuzda gerçekleşen dış değerlendirme 
sonrasında almış olduğumuz geri bildirim raporu ile 

mevcut durumumuzu tespit ederek gelecek hedef-
lerimizi belirledik.

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

Dış değerlendirme sonrası aldığımız geri bildirim 
raporu doğrultusunda iyileştirmeye açık alanlarımı-
zı ve kuvvetli yönlerimizi belirledik. Stratejik amaç-
larımıza göre hedeflerimizin belirlenmesi ve tüm 
şirket geneline yayılımının sağlanması adına çalış-
malar yürüttük, çalıştaylar gerçekleştirdik. Ekosis-
temimizi oluşturarak sürdürülebilir değer yaratma 
doğrultusunda temel paydaşlarımızı belirledik. Yeni 

eklenen iş kollarımızı ve paydaşlarımızı da dahil 
ederek 5 yıllık stratejik planımızı yeniledik. Değişim 
stratejilerini hayata geçirmek için dönüşüm ve ku-
rum kültürünü bir süreç olarak ele alarak yönettik.

16 milyon İstanbulluya daha kaliteli hizmet ver-
mek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyor, kendi-
mizi sürekli geliştiriyoruz. “Ortak Yaşama Değer” 
katma amacıyla İstanbul’da 1.600 noktada aktif 
rol oynamaya devam ediyoruz. Gelecek dönemde 
hedefimiz; Boğaziçi Yönetim AŞ’yi her türlü tesisi 
uluslararası standartlarda yönetecek bir seviyeye 
getirmek.

EFQM yolculuğunda karşılaştığınız zorluklar 
nelerdi ve nasıl üstesinden geldiniz?

16 milyon İstanbulluya hizmet verdiğimiz için pay-
daşlarımızı ve ekosistem odaklı çalışma,  sür-
dürülebilir değer yaratma konularında zorlandık 
diyebiliriz. Hayatımıza yeni giren terimler olduğu 
için eksiklerimizi de eğitimler alarak tamamladık. 
Metodoloji ve yöntemleri öğrenerek uygulamaları 
çalışma modelimize entegre ettik. En önemlisi her 
çalışanımız bir lider gibi davranarak süreci kolaylaş-
tırdı. 

EFQM Modelinin firmanıza kazanımları neler 
oldu?

EFQM Modelinin bize kazandırdığı en önemli bakış 
açılarından biri “paydaş odaklılık” oldu. Bu dönem-
de çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız 
kadar toplum ve iş birliklerimiz de gündemimizde 
daha güçlü bir biçimde yer aldı. Liderliğin ne kadar 
önemli olduğunu modeli uygularken gördük ve her 
çalışana lider bakış açısı kazandırmak için liderlik 
özelliklerini geliştirecek programlar geliştirmeye 
başladık. Kurumun geleceği, liderlerin özelliklerine 
bağlı olarak ilerleyecektir.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün/EFQM Üstün 
Performans Belgelendirmesinin size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

EFQM Modeli sürekli iyileştirme kültürünü bir yaşam 
biçimi olarak kabul eden, üst yönetimin, toplam ku-
rumsal performansı izleyip değerlendirebileceği, 
sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planları hazır-
lanmasını sağlayan bir model niteliğindedir. Ayrıca 
bu ödülün belli kriterlerin gözetilerek bağımsız bir 

sivil toplum kuruluşu tarafından verilmesi, onu ol-
dukça güvenilir ve prestijli kılıyor. Biz de KalDer’ in 
düzenlediği 31. Kalite Kongresi’nde “EFQM Üstün 
Performansta Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi” ni almaya 
hak kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Ödül bizlere, 
birlikte başarmanın gücünü ve hazzını yaşattı, iç 
motivasyonu hissedilir bir şekilde arttırdı, lider ku-
rum olduğumuzun ispatında da etkin bir rol oynadı. 

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Türkiye’de tesis yönetim alanında 3 yıldız yetkin-
lik belgesini alan ilk tesis yönetimi firması olmanın 
gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte EFQM 
Modeli rehberliğinde geleceğe yönelik planlamalar 
yapacağız.  Her alanda sürdürülebilir değer yarata-
cak iş kolları geliştirerek, performansımızın sürekli 
artmasına yönelik faaliyetlerde bulunacağız. Hede-
fimiz, yeni öğrenmelerle mükemmellik yolculuğu-
na sürekli iyileştirme felsefesi ile devam etmek ve 
başarı hikâyelerimize yenilerini ekleyerek mutlu ve 
huzurlu bir toplum yaratmaktır. 

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ 
SANAYİ VE TİCARET AŞ

Yeşilköy Mahallesi, İstasyon Cd. No:81, 34149 
Bakırköy/İstanbul

Tel: 0 (212) 663 03 03

www.bogaziciyonetim.istanbul
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Gürmen Group

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız?

R AMSEY ve KİP markalarıyla erkek modasında ye-
nilikçi koleksiyonlar sunan ve mükemmel müşteri 
deneyimine odaklı hizmet anlayışıyla ön plana çı-

kan Gürmen Giyim, iş dünyasında 50. yılını geride bırakan 
Gürmen Group’a bağlı şirketlerden biridir. Gürmen Group 
olarak hazır giyim-perakende, enerji, tarım ve teknoloji 
sektörlerinde faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 2 bin kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Dolayısıyla hem erkek moda pera-
kendesinde hem de güçlü üretim altyapımızla üretim ve 
ihracatta öncü konuma sahibiz. Ayrıca tükettiğimiz ener-
jiden 50 kat fazlasını kendi yenilenebilir enerji yatırımı-
mızla üretiyoruz. Böylelikle enerji üretiminde yerli, temiz, 
yenilenebilir ve çevreyle dost bir enerji kaynağı kullanıyor; 
alternatif elektrik üretim yöntemlerine kıyasla çok düşük 
düzeyde karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor, emisyon 
yayılımını önlüyoruz. Dünya Yenilenebilir Enerji Ligi RE 100 
oluşumuna dahil olan ilk ve tek Türk şirketiyiz.

1972 yılında Londra’da ilk temelleri atılan; şık, inovatif ve 
kaliteli ürünleriyle erkek hazır giyim alanında dünya dev-
leriyle yarışan Gürmen Giyim, 1985 yılında üretimini Lond-
ra’dan Türkiye’ye taşıdı. Aynı zamanda, erkek modasında 
üretim alanında sahip olduğu gücü ve bilgi birikimini, yeni-
likçi yapısı ve tasarım odaklı bakış açısıyla 2000’li yıllardan 
itibaren kendi koleksiyonlarına da aktardı. 2001 yılında 
İngiltere’de ilk RAMSEY mağazası açıldı. Türkiye’nin ilk ve 
en köklü erkek moda markalarından KİP’in de gruba ka-
tılmasıyla perakendecilik ve koleksiyon odaklılığa yönelik 
süreçte önemli bir adım atılırken, bu süreçteki en önemli 
gelişme ise Türkiye’deki ilk RAMSEY konsept mağazasının 
2005 yılında İstanbul’da açılması oldu. Yüksek kalitede, 
ince bir işçilik ve yenilikçi bakış açısıyla çok değerli tasa-
rımlar üreten Gürmen Giyim, günümüzde her iki markasıy-

Gürmen’de daima bir adım ileriyi 
hedeflediğimiz değişim ve dönüşüm 
yolculuğumuz kapsamında, kurumsal 
yapımızı güçlendirmek adına dünya 
çapında tanınan kapsamlı bir kılavuz 
niteliği taşıdığı için EFQM Modeli’ni 
benimsemeye karar verdik. Sektörümüzde 
bu alanda öncü olabilmek, şeffaf bir 
anlayışla benchmark olmak istiyoruz. 

Yasemin Gür Solmaz
Gürmen Group
Yönetim Kurulu Üyesi

Üstün Performansta
İlerleme Belgesi Sahibi

la 20 ülkede 140’tan fazla mağazasıyla dünya erkeklerine 
ulaşıyor. 

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

Gürmen’de daima bir adım ileriyi hedeflediğimiz değişim 
ve dönüşüm yolculuğumuz kapsamında, kurumsal yapı-
mızı güçlendirmek adına dünya çapında tanınan kapsamlı 
bir kılavuz niteliği taşıdığı için EFQM Modeli’ni benimseme-
ye karar verdik. Sektörümüzde bu alanda öncü olabilmek, 
şeffaf bir anlayışla benchmark olmak istiyoruz. 

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

Kuruluşumuzda 2021 yılında alınan stratejik bir kararla 
EFQM Modeli uygulanmaya başlandı. Safranbolu ve Kas-
tamonu’daki üretim tesislerimizde ve İstanbul Genel Mer-
kezimizde KalDer’den EFQM Model eğitimleri aldık ve öz-
değerlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. EFQM Modeli 
uygulamalarımız ile güçlü yönlerimizi ve iyileştirmeye açık 
alanlarımızı kapsamlı olarak değerlendirme fırsatı bulduk. 
Özdeğerlendirme çıktılarına göre önceliklendirme yapa-
rak, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda iyileştirme 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

EFQM yolculuğunda karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve 
nasıl üstesinden geldiniz?

Bu yıl şirketimizin 50. yılını kutluyoruz. Kurucularımızın sa-
hip olduğu vizyoner ve yenilikçi bakış açısını, ikinci kuşak 
temsilcileri olarak ikinci 50. yılda daha ileri seviyelere ta-
şıyabilmek, daima bir adım ileriyi hedefleyen ruhu güncel 
tutabilmek için tüm çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız-
la yenilenen bir vizyonla yolumuza devam ediyoruz. 

EFQM Modeli’nin kuruluş genelinde yaygınlaştırılması, be-
nimsenmesi ve faaliyetlerimizin model aracılığıyla iyileşti-
rilmesinin uzun bir süreç olduğunun farkındayız ve bu sü-
reçte yaşadığımız zorlukları hep birlikte keyifle aşıyoruz.

EFQM Modelinin firmanıza kazanımları neler oldu?

EFQM Modeli, bizleri değişimi yönetme ve performansımı-
zı iyileştirme konusunda destekliyor. Mükemmellik yolcu-
luğunda attığımız her adımda, birimler ve kişiler arasında 
dil birliğinin geliştiğini, kurum kültürünün pekiştiğini, ekip 
ruhu ve iletişimin sürekli olarak iyileştiğini gözlemliyoruz. 
Sürdürülebilir değer üretme yolunda her süreç ve kade-
meden ekip arkadaşımızın sorumluluk bilincinin ve katılı-

mının artması, tutkulu ve azimli yaklaşımları bizim 
için çok değerli. Aynı zamanda sistem ve uygula-
malarımızın performansının değerlendirilmesinde, 
modelin RADAR mantığının kazanımlarının da ol-
dukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün/EFQM Üstün 
Performans Belgelendirmesinin size göre diğer 
ödül ve belgelerden farkı nedir?

EFQM Modelinin diğer yönetim sistemleri belgele-
rinden en büyük farkının tüm paydaşların katılımını 
önemseyen bütüncül bakış açısı olduğunu söyleye-
biliriz. KalDer’in organizasyonuyla gerçekleştirilen 
Kalite Kongresinde üstün performansı tescilleyen 
ödül ve belgelerin sunulması da fark yaratıyor. 

Bundan sonraki süreçte hedefleriniz nelerdir?

Gürmen olarak, sürdürülebilir, çevik ve yenilikçi yö-
netim anlayışımız doğrultusunda EFQM Modeli ile 
tüm faaliyetlerimizin kalitesini daha da artırmayı 
hedefliyoruz. Bu yolculuğun bir varış noktası olma-
dığının bilinciyle, daima bir adım ileriye vizyonumuz-
la mükemmellik yolculuğumuzun bir üst basamağı 
olan EFQM Üstün Performansta Yetkinlik aşaması 
ile yolumuza güçlü adımlarla devam ediyoruz.

Tel: 212 484 04 84

gurmen@gurmen.com.tr

www.gurmen.com.tr
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ÖDÜL
TÖRENİNDEN
KARELER
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KalDer, EFQM 
TANIMA 
VE ÖDÜL 
PROGRAMINA 
KATILAN 
KURULUŞLAR
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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)

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)
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TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN KURULUŞLAR 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA SABİHA GÖKÇEN ANAOKULU (KAMU SEKTÖRÜ) (2015) 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEK OKULU (KAMU SEKTÖRÜ) (2016)

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)

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)

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ KAZANAN KURUM VE KURULUŞLAR

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)

METRO İSTANBUL A.Ş.  (2022)

TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE  (2022)

VAKIF GYO A.Ş.  (2022)
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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)

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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EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

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
5 YILDIZ YETKİNLİK BELGESİ ALAN KURULUŞLAR

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

n FARBA

n SARIÇAM BELEDİYESİ

n TB Sewtech Turkey

n ULUDAĞ ELEKTRİK A.Ş.

n YEDAŞ – Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

2022

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
4 YILDIZ YETKİNLİK BELGESİ ALAN KURULUŞLAR

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

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

2 0 2 2  T Ü R K İ Y E  M Ü K E M M E L L İ K  Ö D Ü L L E R İ54 55

w w w . k a l d e r . o r g



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

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

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

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

n AYGERSAN A.Ş.

n KADEM – Kadın ve Demokrasi Derneği

2022

2 0 2 2  T Ü R K İ Y E  M Ü K E M M E L L İ K  Ö D Ü L L E R İ56 57

w w w . k a l d e r . o r g



EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA
3 YILDIZ YETKİNLİK BELGESİ ALAN KURULUŞLAR

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

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

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 Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)

2016

2017

2018

2019

2021

n BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.

2022
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EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

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

EFQM ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGELERİNİ ALAN KURULUŞLAR

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

n GÜRMEN GROUP

2022

KalDer
Ödül Kurulu
Üyeleri
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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

MERVE ÜNÜR
BOSCH A.Ş. BURSA

KÖK ÜYESİ

HALİT YILMAZ 
YEŞİLOVA HOLDİNG

KÖK ÜYESİ

TÜLİN OĞRAK 
DXC LUXOFT - TÜRKİYE

KÖK ÜYESİ

ESRA KARAKAŞ KURŞUN
KalDer 

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK 
ÖDÜLLERİ SEKRETERİ 

Türkiye 
Mükemmellik 
Ödülü
Türkiye Mükemmellik Ödülü 
Sürecinde 25 Yıl Görev Alan 
Değerlendiricilerimiz
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MÜJGAN KERMAN

Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Eğitim Enstitüsü 
Matematik Bölümünü 1978’de bitirdi. Anadolu 

Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi En-
düstri Mühendisliği Bölümü’ nden 1982’de lisans 

1985’de yüksek lisans derecelerini aldı. 

Kerman; Teknik Liderlik Eğitimi, 6 Sigma, Toplam 
Kalite Yönetimi, EFQM Avrupa ve Ulusal 

Kalite Ödülü Değerlendiricisi, İstatistiksel Proses 
Kontrol, Workout, Sürekli Gelişme, 

Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, Satınalma Alt 
Yapısı, Eğiticinin Eğitimi, ISO 9000 Denetçi eği-
timleri başta olmak üzere pek çok konuda uz-
manlık, temel beceri ve yetkinlik programlarına 
katılmıştır.

Kerman 1979-1983 yılları arasında matematik öğ-
retmeni olarak çalıştı.

1985-1987 yılları arasında Anadolu Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi ola-
rak görev yaptı.

1987- 2004 yılları arasında Tusaş Motor Sanayii’de 
kalite ve yönetim sistem mühendisi olarak çalıştı, 
6 sigma black belt olarak (1997) operasyonel ve 
hizmet alanlarında pek çok proje yaptı.

Türkiye Kalite Derneği üyesi, Eskişehir Yerel Ka-
lite Ödülü Ödül Yürütme Kurulu Başkanlığı yap-
mış, Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiriciliği/Baş 
Değerlendiciliği Avrupa Kalite Ödülü Değerlen-
diriciliği, MÜDEK değerlendiriciliği, KalDer adına 
eğitmenlik ve rehberlik  görevleri yapmaktadır.

16 Ocak 2004’den bu yana kendi şirketi olan Ker-
man Danışmanlık’ta yönetim danışmanı olarak 
çalışmaktadır. Danışmanlık faaliyetleri kapsa-
mında Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Modeli, 6 
Sigma, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve iyi-
leştirmesi, İstatistiksel Proses Kontrol, ISO 9000 
Standartlari, Problem Çözme Teknikleri, Teknik 
Liderlik Programı, v.b bulunmaktadır.

Türkiye 
Mükemmellik 
Ödülü
Türkiye Mükemmellik Ödülü 
Sürecinde 20 Yıl Görev Alan 
Değerlendiricilerimiz
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SADETTİN ÇİÇEK

Sadettin Çiçek, 1951 yılında Akçaabat’ta dünyaya 
geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Eyüp’te tamam-
layarak 1969 yılında girdiği İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Makine Fakültesi Konstrüksiyon ve 
İmalat Bölümünden 1974 yılında mezun oldu. 

Mart 1975’de 130. dönem yedeksubay adayı eği-
timini dönem 1.si olarak tamamlayıp MSB ARGE 
Daire Başkanlığında Mühendis Asteğmen olarak 
göreve başladı. Görevi sırasında bugünün Savun-
ma Sanayine gidecek adımların başlangıç proje-
lerinde yer aldı. 

Askerlik sonrası 1976 Ekim ayında Borusan Boru 
Fabrikaları Gemlik Fabrikasında Galvaniz Bölü-
münde çalışmaya başladı. İşletmenin tüm imalat 
bölümleri, tasarım bürosu ve satınalma bölüm-
lerinde yönetici olarak çalıştı. Borusan A.Ş.’nin 
kurduğu Türkiye’nin ilk özel soğuk sac üretim 
tesisi Borçelik’i kuran ekipte yer aldı. Borçelik’te 
Üretim Bölümü ile Endüstri Mühendisliği ve Ya-
tırımlar Bölümü Yöneticilikleri yaptı. Görevi sı-
rasında 2002 ve 2006 yıllarında 2 kez kapasite 
artırım projelerinde yer aldı. Yatırımların hayata 
geçmesiyle 2008 yılında Borusan’ın ArcelorMittal 
ile ortak olarak Gemlik’te kuracağı 4,8milyon ton 
kapasiteli sıcak hadde tesisinin bütçesini hazırla-
dı, teknik şartname (RFQ) oluşturan ve çeşitli fir-
malarla teknik görüşmeler yapan ekipte yer aldı. 

1998 yılında tanıştığı KalDer EFQM Modeli ile 
düzenlenen hem Ulusal hem de Bursa süreçle-
rinde, değerlendirici ve başdeğerlendirici olarak 
1998 yılından beri bulunmaktadır. Bu süre zar-
fında Bursa KalDer KÖYK üyeliği ve başkanlığı 
ile KalDer KÖK üyeliği görevlerinde sürece katkı 
vermeye çalıştı. 1998 yılından itibaren Borçelik’in 
EFQM Modeli uygulamalarında ve 2001 yılında 
kuruluşun Kalite Başarı Ödülünü aldığı süreçte 
ekip içinde aktif görev yaptı. Değerlendiricilik ve 
Başdeğerlendiricilik görevlerinde 40 kadar kuru-
luşun değerlendirmesinde bulunarak kuruluşla-
rın Model uygulamalarına katkı sunmaya çalıştı. 
Değerlendirici ve başdeğerlendirici olarak görev 
yaptığı hem Bursa ve hem de Ulusal süreçte; 2021 
yılında Bursa Ödül Sürecinde 2021 yılında ve 2022 
Kalite Kongresinde Ulusal süreçte 20 Yıl Hizmet 
Plaketlerini aldı. Halen Bursa Mükemmellik Ödül 
Yürütme Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.  

31 Aralık 2013 tarihinde emekli olan Sadettin Çi-
çek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Türkiye 
Mükemmellik 
Ödülü
Türkiye Mükemmellik Ödülü 
Sürecinde 15 Yıl Görev Alan 
Değerlendiricilerimiz
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KAZIM SEVER

Kâzım Saver 1957 yılında Ankara’da dünyaya gel-
di.                       

Babasının mesleği nedeniyle  ilk, orta ve lise öğ-
renimini Çeşme, Selçuk, Muş, Bandırma, Antalya, 
Rize, Kütahya ve Ankara’da okudu. 1980 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Kimya Mühendisli-
ği bölümünden mezun oldu. 

Çalışma hayatı boyunca Kima, Alsim-Alarko, Brisa 
Lastik Fabrikası şirketlerinde çeşitli pozisyonlar-
da görev yaptıktan sonra calışma hayatına Hugo 
Boss Tekstil şirketinde  Üretimde sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Bu görevleri 
süresince  Toplam Kalite Yönetimi, İş Sürekliliği 
Yöntimi, Acil Durum Yönetimi, İSG, TPM ve Enerji 
Verimliliği gibi çeşitli alanlarda sadece proje yö-
netim  sorumlusu değil  eğitmen olarak da görev 
yapmıştır. KalDer’in yanısıra çeşitli STK’larda (En-
sia Enerji Sanayicileri ve İş Adamları derneğinin 
kurucu Genel Sekreteri, SağKal Sağlıkta Kalite 
Derneği Sayman üyesi) görev almıştır. 

1988 yılında Toplam Kalite kavramlarıyla tanış-
masının ardından 1993’den  bu yana EFQM Modeli 
ile çalışan Kâzım Saver bu süreçte, çalıştığı Brisa 

ve Hugo Boss firmalarının 1993, 1996 ve 2004 yıl-
larındaki ödül süreçlerinde aktif rol almıştır. 

1993 yılından bu yana Ulusal Kalite Ödülleri süre-
çlerinde değerlendirici ve baş değerlendirici ola-
rak görev almasının yanısıra EFQM Modeli (QAT, 
QAU, ECAT, FT ) ve ÜPEM Üstün Performanslı 
Ekip Modeli  değerlendirici yetiştirme eğitimleri 
vermektedir. 

2017 yılından bu yana KalDer İzmir Şubesi Ödül 
Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapan Kâ-
zım Saver. KalDer Ödül Kurulu KÖK’te üye olarak 
İzmir KalDer’i temsil etmektedir.

Türkiye 
Mükemmellik 
Ödülü
Türkiye Mükemmellik Ödülü 
Sürecinde 10 Yıl Görev Alan 
Değerlendiricilerimiz
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ALEV SEVİNÇLİ

Alev Sevinçli, 1978 yılında Sakarya’da doğdu. 
1978 yılından bu yana Sakarya’da yaşamaktadır. 
2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fa-
kültesinden mezun oldu. 2009 yılında Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme 
Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1996 yılında Sakarya Üniversitesinde çalışma 
hayatına başladı. 28 yıllık Kamu İş yaşamında; 
Sakarya Üniversitesinde 8 yıl Özel Kalem Müdür-
lüğü, 12 yıl Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim 
Sistemleri Şube Müdürlüğü, 4 yıldır Personel Da-
iresi Başkanlığı’nda İnsan Kaynakları Müdürü ola-
rak görevini sürdürmektedir.

Çalıştığı kurumda; kronolojik olarak 2006; KAL-
DER ile işbirliği yapılarak Ulusal Kalite Hareketine 
katılım,  3*Seviyesinde Mükemmellikte Tanınma 
Belgesi, 2008; 4*Seviyesinde Mükemmellikte 
Yetkinlik Belgesi , 2009; Tüm İdari birimlerde TS-
EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine ge-
çilmesi(Standardın yeni (2008) versiyonuna göre 
belge güncellenmesi, 2010; Ulusal Kalite Ödülü 
, 2013; Mükemmellikte Süreklilik Ödülü, 2015; 
Tüm İdari birimlerde TS-ISO 10002:2004 Müşte-
ri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi, 2015; 
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükem-
mellik Ödülü, 2016; Avrupa Üniversiteler Birliği 
Kurumsal Değerlendirme Programından (EUA 
IEP) Geçilmesi, 2018; Tüm İdari birimlerde TS-EN-
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine geçildi. 
(Standardın yeni (2015) versiyonuna göre belge 
güncellenmesi),

2018; Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mü-
kemmellik Ödülü, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon 
Belgesi, vb. dış değerlendirme, belgelendirme, 
ödül süreçlerinin kurumuna kazandırılmasında ve 
yürütülmesinde aktif olarak görev almıştır.

Çalıştığı kurumda; EFQM Çekirdek Ekip üyeliği, 
Kalder-SAÜ Kıyaslama Projesi, Süreç Yönetimi 

Projesi, Stratejik Plan Kurulu Üyeliği, Kurumsal 
Risk Yönetimi, Projesi, Müşteri Memnuniyeti Yö-
netim Sistemi projesi, Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği, Bireysel Öneri 
Sistemi Projesi, Sosyal Sorumluluk Projesi, Çevre 
Yönetimi Projesi, Personel Bilgi Sistemi projesinin 
iyileştirilmesi, Kalite Yönetim Sistemi Projesi, Top-
lu İş Sözleşmesi Kurul Üyeliği, Kurumsal Yönetim 
Modellerinin geliştirilmesi projelerinde üyelik vb. 
pek çok aktif görev almıştır. 8. Uluslararası Stra-
tejik Konferansında sunulmuş bir makalesi bu-
lunmaktadır. Çalışma yaşamı boyunca 100’e yakın 
kurumsal eğitim/sertifika programına katılmıştır. 
Yetkin olduğu konularda gönüllü olarak eğitimler 
vermektedir.

2010 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği ödül 
süreçlerinde Değerlendirici, Baş Değerlendiri-
ci olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ankara Kal-
der Şubesinin organize ettiği İlham Veren Kamu 
Ödüllerinde Değerlendirici, Baş Değerlendirici 
olarak görev yapmaktadır. Yükseköğretim Kalite 
Kurulu Dış Değerlendirme programlarında De-
ğerlendirici olarak görev almıştır.

Alev Sevinçli evli ve bir çocuk annesidir.

2022 YILINDA GÖREV ALAN DEĞERLENDİRİCİLERİMİZ 

1. EKİP
Yıldırım MERKAN Danışman

Berrin ATALAN LÖSEV (İzmir)

Gülhan Turan EGE HAVELSAN

Dilber ULUDAĞ KALEKİM

Ahmet Caner DENİZMAN BOSCH (Bursa)

2. EKİP
Günay ÜSKÜDAR Schneider Electric

Ömer ÖZKAN SOCAR Türkiye

Tülin Oğrak KalDer

Saime GÜNAYDIN ONFİDAN ERDEMİR

Işıl SEYRANİ AKTAN LCWaikiki

3. EKİP
Hüseyin SEVİNÇ IŞIKLAR HOLDİNG

Selda Bayır DEMİRCİ TÜPRAŞ

Yahya Kemal KÖSALİ PANASONIC

Buket TEKLER GÖROK / LAV

Ece ÜNLÜ PINAR KALEKİM

4. EKİP
Zeliha Silleli ÜNAL Ufkabakan Stratejik Çözüm Ortaklığı A.Ş.

Uğur MIHÇI KALEKİM

Hakan ÖMÜR Peker Yüzey Tasarımları (Belenco)

Hakan SUNGUR XENOL Enerji A.Ş.

Seda SEFEROĞLU ERDEMİR

Gülesin ATALAY Mutlu Metal

Aslı PEKER  Nokta Medya İnt. Hizm. A.Ş.
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5. EKİP
Müjgan KERMAN Kerman Danışmanlık

Yonca ÇARDAK İSDEMİR

Cem BERKSUN Gedik Üniversitesi

Metin ARSLAN Danışman

Sena Yavuz HASDEMİR ERDEMİR

Ebru ATAR LCWaikiki

6. EKİP
Nihal KEPENEK İzmir Kurumsal Yönetim

Batur AKSOY SETUR

Arban ÇITAK ARDEN Koçluk ve Eğitim

Evren Oğur OPET

Yasemin ÖZDEMİR Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu

7. EKİP
Refik GÜLBAHAR Uniq Chemicals

Mehmet ÇOBAN KalDer

Mehmet Aksoy ÇETİN Kumport

Deniz ÇAYIR Peker Yüzey Tasarımları (Belenco)

İrem MERAN ADM Elektrik

Şilan KARASAÇ Opet Petrolcülük A.Ş.

8. EKİP
Aknur AK BOSCH (Bursa)

Tuğrul ÇELEBİ TKV Danışmanlık

Özlem ÜNSAL ARDEN Eğitim Danışmanlık ve Koçluk

Seher ÖĞÜTÇÜ Yeniköy Kemerköy Enerji

Elçin MERT Vestel Elektronik

Sercan ÖZDEMİR ERDEMİR

2022 YILINDA GÖREV ALAN DEĞERLENDİRİCİLERİMİZ 

9. EKİP
Cem SAKARYA Akdeniz Üniversitesi

Senem GÜNER KalDer Ankara Şubesi

Ebru ÖZEN Nilüfer Şehit Hüseyin Akyüz MTAL

Hande ONAY BİTES Savunma

Rahile ŞEKER YENİ Ekinoks Kimyasal Ürünler ve Yönetim Danışmanlığı

10. EKİP
Ercan KÖSE Vestel Elektronik

İhsan ÖZER BOSCH Bursa

Ozan CILGA Siemens Healthcare Sağlık

Hüsamettin DOĞRAMACI Doğramacı Eğitim Bilgi Danışmanlık

Verda ALGÜL Tekirdağ Belediyesi

11. EKİP
Nihal GÖKER OİB MTAL

Alev SEÇİNÇLİ Sakarya Üniversitesi

Ekrem YILDIRIM İSKİ

Latife Sönmez ŞAHİN KalDer Kayseri Şubesi

Hacer ÇİMEN Türkiye Bankalar Birliği

12. EKİP
Salih ARIMAN Arıman Danışmanlık / Sabancı Üniversitesi

Kazım SAVER KalDer

Pınar ALTAN Eltemtek

Çiğdem PALALI Sachi Consultancy

Ahmet SADIK YORULMAZ British American Tobacco

13. EKİP
Levent CANDEMİR İpragaz A.Ş.

Dilara KARAÇOBAN Ripple Solutions Eğitim ve Danışmanlık

Ufuk DEMİRCİ Peker Yüzey Tasarımları (Belenco)

Tamer TOK Aveon Global Sigorta

Yasemin KIVRAK Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi
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Ofisim İstanbul Plazaları Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Kat:11 No:65 34846 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 0216 518 42 84 • Faks: 0216 518 42 86 • www.kalder.org

Ödül ve Değerlendirici başvuruları için
www.kalder.org adresinden bilgi alınabilir.


