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ERCİYES MÜKEMMELLİK ZİRVESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI 

 Bu e-bülten KalDer Kayseri Üyeleri, Kayseri Sanayi Odası Üyeleri, Kayseri Ticaret Odası Üyeleri ve kalite gönüllülerinden oluşan yaklaşık 5 bin e-posta  
adresine ulaşmaktadır. Ayrıca bilgi amaçlı olmak üzere KalDer Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm KalDer çalışanları ile paylaşılmaktadır. 

 Değerli KalDer Kayseri Üyeleri, bu e-bültenlerde yer almasını istediğiniz kurumunuzla ilgili haberleri temsilciliğimizle paylaşabilirsiniz. 

 E-bülten listesinden çıkmak isterseniz bu linki tıklayarak talebinizi bildirmeniz yeterli olacaktır. 

KalDer Merkez ve KalDer Kayseri İstişare Kurulu koordinasyonu ile 
15 Ekim 2015 tarihinde “Zirvede Ancak Mükemmeller Kalabilir!” ana 
temalı Erciyes Mükemmellik Zirvesi, ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde 
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün katılımları ile gerçekleşti. 

 

Sempozyum toplamda 700 katılımcı tarafından izlendi. 
Katılımcıların  %35’ini iş dünyası ve akademisyenler oluştururken %65’lik 
kısmını çoğu KalDer Kayseri GençKal üyesi olan üniversite öğrencileri 
oluşturdu. 

 
Etkinliğe yerel ve ulusal basından 14 farklı medya kuruluşu katılım 

gösterdi. Etkinlik sonrası yerel ve ulusal basından 14 farklı gazetede ve 
20’yi aşkın internet sitesinde sempozyum haberi yer aldı. 

 KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan, KalDer’in Kayseri’deki yayılımını oldukça önemsediğini belirterek “Kayserilin kendini 2K ile ifade ettiğini 

düşünüyoruz. İlki Kayseriliyim; ikincisi Kaliteliyim” dedi. 

 Açılış konuşmalarından sonra Ulusal Kalite Hareketi’ ne dahil olan kurumlar iyi niyet bildirgesine imza attılar . 

 Açış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan ve Vali Orhan Düzgün’ün yaptığı 

etkinlikte Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, Vali Yardımcısı Mehmet 

Aktaş, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Hacılar Belediye Başkanı 

Doğan Ekici, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa 

Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Bilim, San. Tek. İl Müdürü Kamil Akçadırcı, 

Kayseri Serbest Bölge Müdürü Necdet İnal, GESİAD Başkanı Hamdi Kınaş gibi Kayseri’nin önde gelen kurum 

yöneticileri de yer aldı.   

 Başkan Hamdi Doğan’la birlikte KalDer Yönetim Kurulu üyeleri ve KalDer Genel Sekreteri Akın 

Alıkçıoğlu da KalDer Merkez Yönetimi olarak etkinlikte yer aldılar. 

 Vali Orhan Düzgün açılış konuşmasında kalitenin ve markalaşmanın önemine vurgu yaparak 

günümüzde bir ülkeden bahsederken önce markalarının konuşulduğunu, markaların ön plana çıktığını 

belirtti.  

10.30 – 12.00   I. OTURUM : MÜKEMMELLİK YOLUNDA İNOVASYON  

 İnovasyon temalı ilk oturumunun konuşmacıları Ford Otosan 

Genel Müdürü Haydar Yenigün, Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve 

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ata Selçuk, İletişim İşleri Kurucu Ortağı ev 

Turkcell İletişim Eski Direktörü Yusuf Özer oldu. Bu oturumun 

başkanlığını ise KAYSO Meclis Başkanı Nureddin Okandan üstlendi. 

 

 Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün konuşmasına, 

‘’İnovasyon; “yeni” veya “önemli ölçüde geliştirilmiş”, bir ürünün, 

hizmetin, sürecin, iş modelinin, pazarlama yönteminin veya 

organizasyonel yöntemin, iş pratiklerine, işyerine veya dış ilişkilere 

uygulanmasıdır.’’ şeklinde inovasyonun tanımını yaparak başladı. 

13.30 - 14.30  II. OTURUM : KAMU HİZMETLERİNDE MÜKEMMELLİK KÜLTÜRÜ  

 Mükemmellik yolculuğundaki tüm kurumların karşılaştıkları en önemli kavramlardan biri “İnovasyon”dur.  Bu oturumda, inovasyon konusunda ortaya 

koydukları pek çok iyi uygulama örnekleri ile haklı başarılar elde etmiş kurumlarımızın, değerli yöneticileri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. 

 Kamu kurumlarında kalite ve mükemmellik kültürünü yerleştirmenin kendi dinamikleri çerçevesinde özel sektöre kıyasla bir takım zorlukları olduğu 

kabul edilmektedir.  Bu oturumda kamu kurumlarında bunu başarmış değerli yöneticileri ağırlayarak, bilgi ve deneyimlerinden faydalandık. Oturum 

konuşmacıları Eskişehir Kadın Doğum Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Burak Erdinç ve İETT Gene Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış iken oturuma Nuh Naci 

Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney başkanlık etti. 

14.45 – 16.15  III. OTURUM : KAZANANLARIN BAKIŞIYLA EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ  

 Özel sektör kategorisinde daha önce KalDer’den ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’ndan ödül almış kurum liderlerinin ödül sürecindeki deneyimlerini 

paylaştıkları üçüncü oturumun konuşmacıları Borusan Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Kaan Gürgenç ve Bilim İlaç A.Ş. Genel Müdürü Dr. Erhan Baş idi. Oturumu 

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yönetti. Konuşmacıların paylaşımlarının mükemmellik yolculuğundaki diğer  pek çok kuruma şevk verdiğine,  yeni ve farklı 

vizyonlar kazandırdığına inanıyoruz. 

 İlk konuşmacı olarak söz alan Dr. Erhan Baş, “Bugün ben neden buradayım? 2011 

yılında Avrupa Kalite Ödülü ile beraber 4 dalda da ödül alan bir kurum lideri olarak 

buradayım. Ben aslında sizlere mükemmellik modeli ile ilgili yaptıklarımız değil ödül aldığımız 

dönemde değerlendiricilerin neden bu ödülü bize verdiklerini açıkladıkları geri bildirim 

raporundan kesitler paylaşmak istiyorum. “ diyerek sözlerine başladı. 

 Bu ödüle neden layık görüldük: 

 Müşterinin geri bildirimlerine çok kısa sürede cevap verdiğimiz için, 

 Büyük ve hevesli bir takım olduğumuz  geri için, 

16.30 – 17.30 YAŞAM BİÇİMİ OLARAK MÜKEMMELLİK  

 Geleneksel hale gelmesini arzuladığımız Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nin, yine geleneksel hale gelmesi beklenen bir yanı da Yaşam Biçimi Olarak 

Mükemmellik başlıklı son oturumunda, bir anlamda günün tatlı yorgunluğunu farklı söyleşilerle dağıtma gayreti olacaktır. 

  Bu yıl ilki gerçekleşmiş olan bu oturumun konuğu, uluslararası bir danışman, eğitimci, koç ve yazar olarak, bilgilerini ve tecrübelerini birçok özel  ve 

kamu kurumuyla paylaşarak bugüne kadar yaklaşık 1 milyon insana konferans ve seminer vermiş olan Dr. Şaban Kızıldağ oldu. Kızıldağ, ‘Mazeret Yok’ adını 

taşıyan eğitim çalışmasıyla; ezberlerimizi bozarak ve hayata karşı farkında olmadan ürettiğimiz mazeretlerden uzaklaşmamıza yardımcı olarak katılımcılarımıza 

yepyeni bir bakış açısı kazandırdı.  

 Kızıldağ başarıya ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini ve sorumluluklardan kaçmak için insanın önce kendini kandırdığını söylüyor. Bu anlamda 

çalışmak konusunda mazeret üretmemek gerektiğini söylüyor.  

 500 kişilik salonun tamamına hep birlikte “mazeret yok!...” dedirten Kızıldağ’ın 

konuşmasından bazı kesitleri şöyle paylaşabiliriz : 

Bana göre sağlıklı bir ruh halinin 6 önemli kriteri vardır. 

 İnsan önce kendisini sevmeli 

 Sonra başkalarını sevebilmeli 

 İnsan yaptığı işi sevmeli 

 İnsan kendisini bir yere ait hissetmeli 

 İnsanın umutları, hayalleri olmalı 

 İnsanın bir şeylere inancı olmalı  

09.30 - 10.30  AÇIŞ KONUŞMALARI 

 Yenigün, ‘’İnovasyon; “yeni” veya “önemli ölçüde geliştirilmiş”, bir ürünün, 

hizmetin, sürecin, iş modelinin, pazarlama yönteminin veya organizasyonel 

yöntemin, iş pratiklerine, işyerine veya dış ilişkilere uygulanmasıdır.” dedi. 

 Yenigün şöyle devam etti : “İnovasyonun 3 yenilik seviyesi vardır: 

 1- Şirket için yeni     2- Pazar için yeni    3-Dünya için yeni 

 İnovasyon sadece fikir üretmeden ibaret değildir. Bu fikirleri ‘ticarileştirme 

veya hayata geçirme’ esastır. 

 Önemli bir inovasyon örneği araçlarda çift turbo sistemidir. Daha önce 

mühendislerimiz turbosu olan araçlarda çeşitli yöntemlerle bu turbonun  

performansını artırmaya uğraşırdı. Bir mühendis arkadaşımız “neden bir turbonun performansını artırmaya zorlanıyoruz ki… iki tane turbo koyalım” dedi. İlk 

başta dikkate alınmayan fikri biz sahiplendik ve geliştirdiğimiz yöntemle sıralı çift turbo ürettik. Testleri yapılan bu sistem yakın zamanda Avrupa ve Amerika 

pazarlarındaki araçlarımızda kullanılmaya başlayacak. 

 Fikrin nereden geleceği, fikri ele alan kişi ya da gruplar, sonucun büyüklüğü, fikri yönetme süreçleri inovasyon konusunda çok dikkat edilmesi gereken 

hususlardır. Bu bağlamda küçük büyük demeden tüm fikirleri inovasyon gözü ile değerlendirip yönetmek gerekmektedir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

 İletişim İşleri Kurucu Ortağı ve Turkcell Eski İletişim Direktörü Yusuf Özer ise ‘’Bana göre inovasyon farklı 

bakmaktır.’’ diyerek konuşmasına başladı. Özer şöyle devam etti : “İnovasyon her yerdedir, örneğin inovasyon 

edebiyatta bile olabilir ve vardır da… en fazla 140 karakter kullanılarak roman yazmaya yönelik festivaller 

düzenlenmeye başladı. Ernest Hemingway tarafından söylenen şu söz şuanda dünyanın en kısa romanı olarak 

geçmektedir : “Satılık : Bebek ayakkabısı, hiç kullanılmamış…” 

 Bir başka örnek pazarlamadan verebiliriz. Günümüzde lazer teknolojisiyle insanların nereye baktığı 

izlenebiliyor ve reklam firmaları tasarımlarını oluştururken ya da AVM’lerde mağaza yöneticileri ürünlerini 

insanların daha çok baktığı yerlere konumlandırıyorlar. İşte bu tür teknolojiler bu ve benzeri amaçlarla 

kullanılabiliyor. 

 Bir başka örnek havayolu şirketlerinden verebiliriz. Afrika’da Kulula Airlines adlı bir şirket sadece eğlence 

faktörünü öne çıkartarak pazar payını %16’lardan %37’lere çıkardılar. Öyle ki uçaklarının üzerlerindeki bazı  

görseller ve yazılarda veya bazı reklam kampanyalarında şunlar yazıyordu: “Burada motor var, acayip gürültü çıkartıyor.” “Burada kara kutu var ama aslında o 

kutu turuncudur.”, “Dördüncü eşinizi ücretsiz uçuruyoruz.” Kulula, olimpiyatların resmi olmayan sponsorudur.” gibi… 

 İnovasyonun kimden geleceği belli olmaz. Turkcell’de çalıştığım yıllarda çalışanlarımızdan onbinlerce öneri alıyorduk. Bunları da sistematik bir şekilde 

değerlendiriyorduk. Örneğin firmalardan gelen sms’leri çoğumuz okumayız. Bir arkadaşımız firma ismi yerine call center’daki bir arkadaşımızın ismi ile mesajlar 

gitsin dedi. Bunu hayata geçirdik ve mesajların okunma oranı %25 arttı. 

 İnovasyon cesaret gerektirir. Dünyanın ilk dijital fotoğraf makinasını üreten Kodak, “bu ürünü piyasaya çıkartırsam bir daha fotoğraf makinası filmi 

satamam.” diye çekiniyor ve batıyor… buna da aslında inovatörlerin dilemması deniyor. Yani yeni bir ürün çıkartması durumunda firmanın diğer ürününün 

satılmayacağı korkusu… 

 İnovasyon yeni bir iyi fikirdir. Paul Arden’in Aklını Kullan Aksini Düşün adı kitabının ilk sayfasında “İyi fikir, gerçekleşendir; gerçekleşmiyorsa iyi değildir.” 

diye yazar.’’ . Özer, keyifli sunumunu teşekkür ederek sonlandırdı. 

 Eczacıbaşı Holding İnovasyon Koordinatörü Ata Selçuk’un konuşmasında dikkat 

çeken noktalar şöyle oldu : 

 ‘Geçmişten günümüze özelikle rekabet koşulları olmak üzere pek çok şey değişti. 

Günümüzde çok fazla arz artışı var. Bu artış ortamında diğer şirketlerden öne çıkabilmek 

için pek çok şeyle beraber inovasyondan da yararlanmak gerekmektedir.  

 Fortune 500 listesindeki şirketlerin ortalama ömrü 50 yıldan daha azdır. Bir 

dönemler çok güçlü olan şirketler günü yakalayamadıkları için battılar. Aynı şey ülkeler 

için de olmaya başladı. (İzlanda örneğinde olduğu gibi…) 

Endüstri günümüze temelde 4 devrimden geçerek gelmiştir : 

 1700’lü yılların sonunda doğru su ve buhar gücünün yardımı ile mekanik üretim 

tesislerinin ortaya çıkması 

 1800’lü yılların sonunda elektrik enerjisinin yardımı ile seri üretimin başlaması 

 1900’lü yıların ikinci yarısında üretimi otomatikleştiren elektronik ve BT sistemlerinin kullanılmaya başlanması 

 Günümüzde siber fiziksel sistemlerin kullanılmaya başlanması 

 İçinde bulunduğumuz endüstri devriminin 4.0 evresinde akıllı ve birbiriyle bağlı cihazların kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Teknolojinin 

ilerlemesiyle beraber inovatif fikirlere olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Şirketler binlerce, milyonlarca marka arasından sıyrılıp müşteriye temas etmek 

durumundadırlar.  

 Tüm bu rakipler arasından sıyrılmanın da anahtarı inovasyonda görünmektedir. BCG’nin (The Boston Consulting Group) araştırmasına göre 2014 yılının 

en inovatif şirketlerinden ilk 5 sırayı Apple, Google, Samsung, Microsft ve IBM almaktadır. Bu şirketlerin Pazar değeri açısından da dünyada ön sıralarda olduğu 

bilinmektedir.  

 Türkiye ve Güney Kore, Dış Ticaret Denesi ve Kişi Başı Milli Gelir karşılaştırmaları 1980’li yılların ortalarında hemen hemen aynı düzeylerde iken 

günümüzde ise Türkiye’nin 64 milyar $’a yakın dış ticaret açığı varken Güney Kore’nin 85 milyar $ dış ticaret fazlası bulunmaktadır (Dünya Bankası 2014 

verileri). Bunun sebebinin de inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünler ve hizmetlerin üretimi olduğu bilinmektedir.’  

 Selçuk, Kobilerin de farklı ve yaratıcı düşünmeye kendilerini yönlendirmeleri gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı. 

 Eskişehir Kadın Doğum Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Burak Erdinç, konuşmasına 

mükemmellik yolculuğundaki köşe taşlarını paylaşarak başladı; 

 ‘’Eskişehir Kadın Doğum Hastanesi olarak 1998 yılında başladığımız kalite yolculuğuna 

2004 yılında KalDer’le tanışıp Ulusal kalite Hareketi’ne imza atarak devam ettik. 2010 yılına 

kadar da KalDer’den Türkiye Mükemmellik Ödülü ve Mükemmellikte Süreklilik Ödülü ile 

birlikte Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFQM’den iki defa ödül aldık. 

 Tüm bu ödül süreçlerinde kurum olarak yaptığımız çalışmalar 21 Türk ve 15 yabancı 

değerlendirici tarafından değerlendirildi. Yaptığımız çalışmaların böylesini tarafsız ve 

derinlemesine incelendiği başka bir ödül süreci görmedim açıkçası. Bu anlamda EFQM  

Mükemmellik Modeline, Türkiye'deki ve Avrupa'daki ödül süreçlerine inancımın tam olduğunu belirtmek isterim.  

 Bu modelin kamuda uygulanması konusuna gelince de elbette özel sektöre kıyasla birtakım zorluklarının oldu aşikardır. Bağlı bulunulan kurumların 

çokluğu, yönetici atamalarındaki siyasi  etkiler, çalışanların istihdamı ve yönetimi, çalışanların kurum kültürü konusundaki eksiklikleri, çalışanlarla – idareciler 

arasındaki iletişim güçlüğü, satınalma prosedürlerinin zorluğu, işbirliği ve kaynakların etkin yönetiminin zorluğu, müşteri kavramının yerleşmemesi, yeniliklere 

karşı direnç bu zorluklardan bazılarıdır.  

 Bunca zorluk varken neden bu modeli uygulamaya kalktınız denmesin, keza bu zorlukları aşmanın anahtarı da modeldedir. Modelin kurumumuza 

kazandırdıklarını şu başlıklar altında sıralayabiliriz : 

 - Stratejik Planlama, Süreçlerle Yönetim, - Çalışanların Yetenekleri ile Başarma, - İşbirlikleri ve Kaynakların Etkin Yönetilmesi, - Kişisel Gelişim ve Bireyin 

Kalitesinin Artması,  - Ölçülebilir Verilerle Değerlendirme Yapma, - Kıyaslama, - Yaratıcılığı ve Yenileşimi Kullanarak Geleceği Sürdürülebilir Kılma, - Müşteri 

İlişkilerini Aktif ve Etkin Kullanabilme 

 Yukarıdaki her bir konu başlığı üzerinde örnekler de vererek açıklayan Erdinç  ayrıca yıllardır süregelen çalışmalarının 2 doktora tezine, 6 yüksek lisans 

tezi ve 9 bitirme tezi çalışmasına konu olduğunu da belirtti.  

 Erdinç, “Umarım hem özel sektörde ham de kamuda EFQM Mükemmellik Modeli yoğun şekilde uygulama alanı bulur, çok başarılı çalışmalara hizmet 

eder ve bireylerimizin, kurumlarımızın ve ülkemizin kalitesi artarak gelişir.’’ diyerek sözlerini tamamladı. 

 İETT Gene Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış’ın konuşmasına İETT hakkında genel 

bilgiler vererek başladı : 

 İETT, yılda 1 milyar 200 milyon civarında yolcu taşımaktadır. 7 binin üzerinde personel ve 

6.500’e yakın aracımız bulunmaktadır. Toplamda 12 binin üzerinde durağın da bine yakını akıllı 

duraktır. 

 İlk olarak 2007 yılında hayata geçirdiğimiz Stratejik Planla mükemmellik yolculuğuna 

başladık. Yıllar itibariyle projelerle yönetimi, entegre yönetim sistemlerini uygulamaya aldık. 

Ulusal Kalite Hareketi’ne dahil olduk. 2014 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü aldık.  İki 

hafta sonra açıklanacak EFQM ödül sürecinde de finalist olduk. 

 EFQM Mükemmellik Modeli ile İETT’de neler değiştiğini bu modelin 5 girdi kriteri üzerinden sizlerle paylaşmak isterim: 

Liderlik: İETT’de değişimin tüm çalışanlara sirayet etmesi için önce liderlerimizin de gelişmesi, değişmesi gerekiyordu. Bunun için aldığımız eğitimler ve 

yaptığımız çalışmaları “ETT’de Lider” başlıklı bir kitapçıkta topladık ve İETT liderinin sahip olması gereken şu özellikleri paylaştık: 

1)Yön verir 2)Sistem ve sonuç odaklıdır 3) Paydaş odaklıdır 4) Çalışanlara esin verir, motive eder, geliştirir 5)Değişir, değiştirir 

Strateji : Ana stratejimiz ve bağlı alt stratejilerimizi ortaya koyup bunların başarısını ölçmek için balance score card uygulamasına geçtik. Bu uygulamanın 

temelindeki 1-müşteri, 2-içsel süreçler, 3-finansal, 4-öğrenme ve gelişme olmak üzere 4 boyutta olan yaklaşıma 5-çevre 6-sağlık ve güvenliği de ekleyerek 6 

boyutta incelemeye başladık. 

Çalışanlar : Personelimizin performansını geliştirme adına Performans Gelişim Sistemi oluşturduk. Bu sistemde şu unsurları ayrı ayrı ele aldık.  

1)Eğitim İhtiyacı 2)Yetenek Yönetimi 3)Ödül Yönetimi 4)Kariyer Planlama  5)Takdir Uygulaması 

İşbirlikleri ve Kaynaklar : Aşağıdaki hususları kapsayan Paydaş Yönetim Modeli oluşturduk.  

1)Paydaş Yönetim Prosedürü 2)Paydaş Önceliklendirme Matrisi 3)Paydaş İlişkileri Çizelgesi 4)Paydaş Geliştirme  

Süreçler, Ürünler ve Hizmetler : Kurumda süreçlerle yönetim anlayışını oturttuk. Bu sayede kişilerden bağımsız süreçler aracılığı ile yönetim bakış açısı gelişti.  

 Vatandaşa dokunduğumuz bütün noktalarda hizmet kalitesini ölçüyoruz ve aksayan 

yerler var ise iyileştirme faaliyetlerine girdi olarak kullanıyoruz. Ayrıca hizmet kalitesini 

artırmak için bağımsız dış denetimler alıyoruz. 

 Bağış, “Tüm bunları yaptık da ne oldu ?  

 2011 yılında %58 seviyesinde olan müşteri memnuniyet oranımız her yıl artarak 

2014’te %67’ye çıkmıştır.  

 2010 yılında %60 seviyesinde olan çalışan memnuniyeti oranımız her yıl artarak 

2014’te %64’ye çıkmıştır.  

 2012 yılındaki kurum itibarı 73’ten 2014 yılında 82’ye çıkmıştır. 

 Toplam yolculuk sayısı ise 2010 yılında 783 milyondan 2014 yılında bir milyar 224 

milyona ulaşmıştır. 

 ve biz tüm bunları EFQM Mükemmellik Modeli’ni özel sektör mantığı ile 

uygulamamıza borçlu olduğumuzu düşünüyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı. 

 Uluslararası standartlarda üretim yaptığımız için, 

 Güçlü liderlik özellikleri sergilediğimiz ve bunda rol model olduğumuz için, 

 Etik çalıştığımız için, 

 Sürdürülebilirlik konusundaki başarılı olduğumuz için, 

 Yaratıcılık konusundaki çalışmalarımız için, 

 Türkiye ilaç pazarında yaklaşık 300 firma var ve biz kutuda 2. sıradayız. 

Sektöründe son 5 yılda en fazla büyüyen firmayız. 58 ülkeye ihracat yapıyoruz 

ve her geçen yıl ihracat miktarımız giderek artıyor. Reçete tercihinde 2. 

sıradayız ve payımız %8 durumdadır. Yani Türkiye’de yazılan her 100 reçetenin 

8’inde bir ilacımız bulunmaktadır. Müşteri memnuniyet trendine baktığımızda 

özellikle son 5 yıllık periyotta her yıl artarak devam ettiği görülmektedir. 

 Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda elde etiğimiz başarıları dayandırdığımız hususlar ise şunlardır : 

1. Esin veren, vizyoner liderlik : Kurumumda başta ben olmak üzere liderlerimiz bu modele inanmasaydı, çalışanların inanmalarını beklemek hiç rasyonel 

olmayacaktı. 

2. Yayılım : Çalışanlarınız başta olmak üzere tüm paydaşlarınızın fikrini almak zorundasınız. Biz Türkiye’de yaşanan her krizden başarıyla çıktık çünkü her 

seferinde tüm çalışanlarımızın fikrini aldık ve onları önemsedik. 

3. Ödüllendirme : Çalışanlarımızın fikrine önem verdiğimiz gibi onların başarılarını da ödüllendirdik. Kurum olarak aldığımız ödülleri de aslında onların 

motivasyonu için girdiğimiz süreçler olarak düşündük. 

4. Danışmanlık : Dışardan profesyonel gözlerin yorumlarına hep açık olduk. Profesyonel danışmanlık hizmetleri aldık. 

5. Ekip Çalışması : Ekip olmanın anlamını ve önemini tüm çalışanlarımıza aktarmayı başardığımızı ve bölesi bir kültürü kurumumuzda oluşturduğumuzu 

düşünüyorum.  

6. Eğitim : Nihayetinde sürekli olarak çalışanlarımızı her seviyede eğitim programları ile kariyerlerini de planlayarak eğitmeye devam ediyoruz. 

 Dr. Baş, “Ben salondaki genç arkadaşlarımı da ileride bizde ya da başkaca kurumlarda başarılarımıza birlikte koşarken ve elde edince birlikte kutlarken 

görmeyi ümit ediyor ve teşekkür ediyorum. “ diyerek sözlerini tamamladı. 

 Oturumun diğer konuşmacısı Borusan Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Kaan 

Gürgenç, FQM Mükemmellik Modeli nedir diye baktığımızda aslında bu tür 

çalışmalara karşı duran kimileri gibi evrak kürek işi, uyulması gereken onlarca kural ve 

bürokrasi değildir. Aynı zamanda model hayranı kimilerinin de yere göğe 

sığdıramadığı ve ulaşılmaz bir şey de değildir.  

 Gerek birey gerekse kurum olarak varmamız gereken vizyona ulaşmak için 

gücümüzü tespit etmemiz, self assesmment olarak adlandırılan değerlemeyi 

yapmamız, buradan elde ettiğimiz sonuçlara göre varmayı planladığımız yer için sahip 

olmamız gereken donanımın ne olduğunu ortaya koymamız gerekir. Bunları yaptıktan 

sonra da neyi nasıl yapacağımzı tanımlamamız gerekir. İşte tüm bunları yaparken 

EFQM Mükemmellik Modeli daha disiplinli ve sistematik ilerlememize yardımcı olan bir araçtır. 

 Ben kısaca Borusan Lojistik hakkında bilgi vermek istiyorum ama bundaki amacım firma neredeydi ve model sayesinde nereye geldiğini anlatmak içindir. 

2002 yılında modelle çalışmaya başladık ve 500 çalışanlı firmamızın cirosu o dönemde 30 milyon dolardı. Bunun da %80’ini grubun içindeki firmaların talepleri 

sağlıyordu. Bugün geldiğimiz nokta ise 7 ayrı ülkede %100 kendisine ait şirketleri olan 650 milyon dolar cirosu olan ve bu ciro içine kendi grubuna olan satışları 

toplamın sadece %10’u civarında olan bir firmayız. Hep karlı olarak büyüdük ve sektörün lideri durumdayız. 

 Bu başarıyı yine 500 kişilik çalışan ekiple başardık. Bu ve birazdan bahsedeceğim başarılardaki en önemli pay liderle beraber, kalabalıktan takıma 

dönüşmüş çalışanlardır.  

 Hepimizin daha çok inovatif, değişime açık olması gerekiyor. Aynı tohum, aynı toprak, aynı su ise farklı ağaç beklemenin anlamı yoktur. O yüzden farklı 

şeyler denemeye açık olmak gerekir. Ben kendi şirketimde şu uygulamaya gittim. Yılın hatasını yapana 20 bin usd ödül veriyorum. Önemli bir proje ortaya 

koyup da başarısız olsan dahi bundan aldığın dersleri başarılı şekilde ortaya koyarsan bu ödülü hak edersin.. 

 Gürgenç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sabahki oturumlarda bahsedildi. Dünya rekabet sıralamasında ve dünya inovasyon sırlamasında 

neredeyse önümüzde 60 ülke var. Vizyonlarımızı doğru belirleyip koşturmamız gerekiyor. Hele de bu salondaki gibi genç arkadaşlarımızın hayatla ilgili seçim 

yapmaları gereken şu çağlarda…”  

 Amerika’da ekonomi üzerine doktorasını yapmış bir arkadaşım 8 yıl sonra hocasını 

ziyarete gidiyor. Sohbet esnasından masa üzerinde bitirme sınavında sorduğu soruları fark 

ediyor. “Hocam, bu sorular 8 yıl önce bize sorduğunuz sorular…” diye şaşkınlığını ifade ediyor. 

Hoca ise “Sorular aynı ama cevaplar değişti.” diyor. Öyle ya Kayseri 10 yıl önceki Kayseri değil, 

Türkiye, bulunduğunuz sektör, teknolojik imkanlar hiçbir şey neredeyse 10 yıl öncesi ile ya da 

geçen sene ile aynı değil. Dolayısıyla değişime, gelişime ayak uydurmak gerekmektedir. 

 Sunumu bittiğinde hem Kızıldağ hem tüm salon oldukça keyifliydi. Spiker Murat Özdeniz 

kendisinden kulaklarını bir dakika için kapatmasını istedi ve salona dönüp hocanın bugün 

doğum günü olduğunu hatırlattı. Dr. Şaban kulaklarını açtığında tüm salon “İyi ki doğdun 

Şaban” sesleriyle yankılanıyordu. Kızıldağ’ın oldukça hoşuna giden bu küçük sürprizle birlikte 

salonda keyifli anlar yaşandı. Dr. Kızıldağ tüm salonla vedalaşarak ayrıldı.  

17.30 - 17.45 PLAKET TÖRENİ  

Etkinlik sonunda tüm sponsorlara destekleri için teşekkür plaket ve hediyeleri takdim edildi.  

http://www.youtube.com/kalitedernegi
https://twitter.com/kalitedernegi
https://www.facebook.com/TurkiyeKaliteDernegi
http://www.linkedin.com/company/kalder
https://plus.google.com/+kalder/posts
http://instagram.com/turkiyekalitedernegi
http://www.pinterest.com/kalitedernegi/
http://www.slideshare.net/TurkiyeKaliteDernegi
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