3. ERCİYES MÜKEMMELLİK ZİRVESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

KalDer tarafından organize edilen 3. Erciyes Mükemmellik Zirvesi, Türk iş
dünyasının saygın isimlerini bir araya getirdi. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlik, gündemi
yakalayan oturumları ile Kayseri iş dünyası ve öğrencilerin ilgi odağı oldu.
18 Ekim 2017 tarihinde Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda, Geleceği
Tasarlamak ana teması ile düzenlenen sempozyumu toplamda 608 kayıtlı katılımcı izledi.
Katılımcıların 514’ünü iş dünyası ve akademisyenler oluştururken 94’ü KalDer’in, GençKal
adını verdiği üniversite öğrencisi üyelerinden oluştu.

Etkinliğe basından 9 farklı medya kuruluşu katılım gösterdi. Etkinlik sonrası
yerel ve ulusal basından 16 farklı gazetede ve 25’i aşkın internet sitesinde
sempozyum haberi yer aldı.
3. Erciyes Mükemmellik Zirvesi esnasında ve sonrasında katılımcıların
sempozyumu değerlendirmeleri istendi. Katılımcılardan 284’üne yapılan anketlere
göre sempozyumdan genel memnuniyet oranı %94 oldu. İçerik ve konuşmacıları
beğenenlerin oranı %95 olurken etkinliğin tavsiye edilebilirlik oranı ise %98 olarak
gerçekleşti.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sempozyumun açılış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve KalDer
Kayseri İstişare Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu yaptı. Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda
gerçekleşen etkinliğin açılışında Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da ev sahibi
olarak katılımcılara hitap etti.
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, konuşmasında şunları söyledi :
“Antik çağlardan bu yana adı ticaretle özdeşleşmiş olan Kayseri; ticaret yolları üzerindeki konumu, coğrafi ve
kültürel zenginliği ile üstünlüğünü bugüne kadar korumayı başarmış bir kentimiz. Üretken, inovatif, lider ruhlu iş
insanları sayesinde; ekonomi alanındaki başarısını her geçen gün artırıyor. Bana göre Kayseri’nin bu başarısının
en önemli parametrelerinden biri ülkemizin ilk 500 büyük firma sıralamasındaki konumudur. 2016 yılı itibariyle 16
Kayseri firmasının ilk 500’de yer aldığını görüyoruz ki bu hepimizin gurur duyması gereken bir sonuç. Dileğimiz bu sayının
elbette daha da artmasıdır.”
Dünya’da hızlı bir dönüşümün yaşandığına dikkat çeken Pilavcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya’da artık ‘Yeni
Normal’ olarak benimsediğimiz çok hızlı bir dönüşüm var. Ürkütücü hatta zorlayıcı görünen bu durum, pek çok fırsatı da
beraberinde getiriyor. Değişim denen bu karmaşık olguyu anlamak ve dönüştürme becerisini ortaya koyabilmek
gerekiyor.” Konuşmasının sonunda 21-22 Kasım 2017 tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde
gerçekleştirilecek 26. Kalite Kongresi ile ilgili bilgiler de veren Buket Eminoğlu Pilavcı, Kayseri iş dünyasını etkinliğe davet
etti.
Açılış konuşmasında Endüsrti 4.0’a değinen KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Murat Başyazıcıoğlu
ise “Endüstri 4.0’da sadece robotlardan oluşan fabrikalar, şoförsüz otomobiller, günlük hayatımızda yapay zeka ile pek çok işimizi kolaylaştıracak robotlar, pek
çok kamu hizmetinin dahi robotlarla ve/veya otomasyonla sağlanabilecek olması konuşuluyor ve bunlar çok uzak gelecekte değil. İşte yaşanan bu gelişmeler
dijital dönüşüme hazırlanmanın değil, daha proaktif davranarak geleceği tasarlamanın gerektiğini ortaya koymaktadır.” dedi.
Başyazıcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti : “KalDer Kayseri Temsilciliği olarak, 4 yıldır Kayseri’de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların
bir yansıması olarak ve sizlerin teveccühü ile üst üste 3 yıldır Erciyes Mükemmellik Zirvesi sempozyumumuzda buluşuyoruz.”
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da kalite kavramının Türk insanının tarihinde çok geçmişlere dayandığından bahsederek günümüzde
dünya ile entegre iş modellerinin kurgulanmasında köklerimizdeki değerlerin önemli rolü olduğunu söyledi. Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası’nın TOBB’un
akreditasyon çalışmasında önde gelen odalardan olduğunu, sempozyuma ev sahipliği yapan salonun da en kaliteli şekilde dizayn edildiğini ifade etti. Hiçyılmaz,
tüm katılımcılara keyifli ve başarılı bir sempozyum diledi.

ULUSAL KALİTE HAREKETİ (UKH) İMZA TÖRENLERİ
KalDer’in 1998 yılında başlattığı Ulusal
Kalite Hareketi’ne bugüne değin yaklaşık 500
kurum dahil oldu.
Etkinlikte

2.

Ana

Bakım

Fabrika

Müdürlüğü ve Aspilsan A.Ş. Ulusal Kalite
Hareketi’ne imza attı. 2. Ana Bakım Fabrika
Müdürlüğü adına Albay Tayfun Türkoğlu UKH
Bildirgesini imzalarken Aspilsan adına Şule
Hüsrevoğlu imza attı.
Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi, KalDer ve üye kurum arasında imzalanan ve üye kurumun EFQM Mükemmellik Modelini kendi
özdeğerlendirmesinde bir sorgulama aracı olarak kullanmayı kabul ettiği; KalDer’in de bu konuda kuruma destek vereceğini taahhüt ettiği bir bildirgedir.

I. OTURUM : ÇEVİKLİK VE İNOVASYON

Etkinliğin Çeviklik ve İnovasyon Başlıklı
oturumunun konuşmacıları Kordsa Global A.Ş,
CEO’su Ali Çalışkan ve Vestel A.Ş Müşteri
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan
idi. Oturuma KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
Buket Eminoğlu Pilavcı başkanlık etti.

Oturumda kurumlar Ar-Ge çalışmalarından ve inovasyon kavramının kurumlarında nasıl karşılık bulduğundan bahsetti. Ali Çalışkan, Kordsa’nın temelde
araç lastiklerinin güçlendirilmesinde kullanılan kord bezini ürettiğin belirtip. Bugün dünyada kullanılan her iki otomobil lastiğinden birinin ve her üç uçak
lastiğinden ikisinin Kordsa’nın kord bezi ile güçlendirildiğini belirtti. Çalışkan, bugün kord bezinin farklı şekil ve formlarda farklı sektörlerde de kullanılması için
Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ve beton içerisinde demirden daha mukavim ve deprem esnasında daha fazla esneklik sağlayan ürün geliştirdiklerini
belirtti. Kratos adlı bu ürünün sentetik fiber donatı altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılan betonun yapısal çatlaklarını önlediğini ve betonun taşıma
kapasitesini artırdığını ifade etti. Bu malzemenin son dönemde geliştirdikleri pek çok farklı üründen sadece biri olduğunu ifade eden Çalışkan, kratosun
İstanbul’da 3. köprü İnşaatında da kullanıldığını ifade etti.
Vestel City tesisleri ile Discovery Channel’ın mega fabrikalar belgeseline konu olan Türkiye’deki tek kurum olan Vestel’in Müşteri Hizmetleri Genel
Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan ise inovasyonla beraber çevik yönetim anlayışları hakkında bilgi verdi. Tekcan, 2014’ten önce Ar-Ge çalışmalarına ayrılan
bütçenin cironun %2’si civarlarında iken son birkaç yılda Türkiye ve Avrupa ortalamasının da üzerine çıkarak %7’ler civarına ulaştığını belirtti. Tekcan, artık iş
dünyasının karanlık fabrika olarak tabir edilen (görme işini optik okuyucularla sağlayan robotların fabrika ortamında ışığa ihtiyacı olmayacağı için ve
robotların ve yapay zekanın fabrikalarda baskın şekilde kullanılacağı dönemlere hazır olunması gerektiğini ifade etti. Kurumlarındaki pek çok inovatif çalışmayı
tamamen yerli sermaye ve Türk Mühendisler eli ile yaptıklarını belirten Tekcan, Endüstri 4.0’a hazırlanma konusunda ülke olarak kendimize güvenmemiz
gerektiğine vurgu yaptı.

YAŞAM BİÇİMİ MÜKEMMELLİK
Öğleden sonraki ilk oturumda konuşan et uzmanı Cüneyt Asan çocuk
yaşta kasap çırağı olarak başladığı meslek hayatında nasıl başarılı olduğunu
anlattı. Asan renkli sunumuyla salonun ilgi odağı oldu.
Asan, başarılı olmak için neler yapılması gerektiğini kendi hayat hikayesi
odağında örnekler vererek ve yaşanmış hikayelerle anlattı.

Cüneyt Asan,

ailesine yardımcı olmak için ilkokul yıllarında bir kasap dükkânında işe başladı
ve ekonomik sıkıntılardan dolayı eğitiminde ilerleyemedi.
O yaşlarda her gün okula gidip ardından kasaba devam etti. Askerden dönünce patronu dükkânı satmaya karar verdiğini; dükkânı almak isteyenlerle bir
şekilde anlaşması gerektiğini söyledi. O günkü dükkânın alıcısı olanlar bugünkü 35 yıllık ortaklarıydı. İlerleyen yıllarda kasaplıkla ilgili pek çok ilki gerçekleştirdi.
Cüneyt Asan ve ortakları Günaydın Restoran ile fark yaratmak için dünyadaki ilk Amerikan Barlı Kütüphaneli Kasap’ı açtılar. Şu an Günaydın Et,
Günaydın Kasap/Steak House, Günaydın Köfte Döner işletmeleri ile yurt içinde ve yurt dışında 2500 çalışanlı ve onlarca şubesi ile sektöre hizmet vermektedir.
Asan sunumunda sık sık ülkesini çok sevdiğine vurgu yaparak salondaki tüm katılımcıları da ülkesini sevmeye davet etti. Asan, bunun için sadece sevgi
sözcüklerinin yeterli ve anlamlı olmadığını ve herkesin kendi işini en iyi şekilde yapması gerektiğini belirtti. Asan, bunun için de güzel hayaller kurup bu
hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı.

II. OTURUM : ÇALIŞANLARLA BAŞARMAK-FARKLILIKLARI YÖNETMEK
Çalışanlarla Başarmak – Farklılıkları Yönetmek temalı oturumun konuşmacıları Dokuz Tip Mizaç
Modeli Derneği Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve BSH Türkiye, İnsan Kaynakları İş Ortağı Elif Topçu
oldu. Oturumun başkanlığını ise 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü ve KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare
Kurulu Üyesi Albay Tayfun Türkoğlu yaptı.
Oturumda temelde, farklılaşan çalışan profilinin nasıl ortak vizyona yönlendirilebileceği
örnekleriyle paylaşıldı.
Prof. Dr. Ziya Selçuk, özellikle batıda geliştirilen İnsan Kaynaklarının yönetimi ile ilgili
yaklaşımların olduğu gibi alınıp ülkemizde uygulanmaya çalışılmasının sağlıklı olmadığını belirtti.
Selçuk, her bireyin kendine has bir mizacı oldu gibi toplumların da gelenek görenekleri çerçevesinde oluşan, gelişen kültürleri olduğunu ifade etti. Selçuk,
toplumlar üzerinde bu tür akademik çalımalar varken her kurumun ve bu kurumlardaki her bireyin de kendine has kişilikleri ve yaklaşımları olduğunu belirtti.
Bu sebeple çalışanları motive etmede kullanılacak araçlarında her bir bireyde eş değer ve anlam yaratmayacağını ifade eden Selçuk geliştirdikleri Dokut Tip
Mizaç Modeli ile insanlarım mizaç türlerini keşfetme ve bu tipe göre davranış kalıpları önerme konusunda kurumlara destek verdiklerini sözlerine ekledi.
Katılımcılardan gelen bir soru üzerine Selçuk, bu yaklaşımın işe alım esnasında doğru işe doğru çalışan seçiminden; çalışanların kariyer hedeflerine ve kurumun
vizyonuna ortak edilmesine kadar pek çok aşamada kullanıldığından bahsetti.
BSH Türkiye, İnsan Kaynakları İş Ortağı Elif Topçu ise sunumunda tüm dünyadaki BSH çalışanlarının profili hakkında örnekler verdi. Pek çok ülkede pek
çok farklı dilden, dinden, yemek kültüründen gelen çalışanlara sahip olduklarını belirten Topçu da bu çok çeşitli ve farklı insan profillerine yaklaşımlarının
standart olmadığını, olamayacağını vurguladı. Topçu, EFQM Mükemmellik Modeli’nin çalışanlarla başarmak temel kavramına gönülden inandıklarını belirterek
bu farklı çalışan profillini yönetmede ve geliştirmede modelin temel yaklaşımlarını benimsediklerini belirtti, kurumdaki uygulamalardan örnekler paylaştı.

III. KAYSERİ’DE SAVUNMA VE OTOMOTİV SANAYİLERİNİN GELECEĞİ
Kayseri’de Otomotiv ve Savunma sanayilerinin geleceğinin konuşulduğu son oturumun
konuşmacıları FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Haldun Olgun, BMC Power Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur ve Otokar Otom.ve Savunma San. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali
Rıza Alptekin oldu. Oturumun başkanlığını ise Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Büyüksimitci yaptı.
Büyüksimitci Kayserili sanayicinin sözcüsü olarak konuşmacılara sorular yöneltmeden önce
Kayseri’de ki savunma sanayisinin tarihi hakkında bilgi verdi. Kayseri’de 1926 yılında Tayyare fabrikası
kurulduğunu, ayda dört uçak üretebilecek bu fabrikanın 1931 yılında Milli Savunma Bakanlığına
devredildiğini ve 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu köklü birikim, bugün Kayseri’de bir askeri fabrika olan 2.Hava İkmal Bakım Merkezi’nde
sürdürüldüğünü açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Bu fabrikamızda tüm uçakların fabrika seviyesi bakım,
onarım, revizyon ve modernizasyon işlemleri yapılmaktadır. Kayseri’nin bu alandaki zengin birikimi, kenti bir
Sivil Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi haline rahatlıkla dönüştürebilir niteliktedir” dedi.
Büyüksimitci, 1954 yılında yine Kayseri’de 2'nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nın kurulduğunu,
burada da tank üretimi, modernizasyonu ve yenileştirme çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek,
Kayseri’nin savunma sanayisinde 1926 yılından beri gelen köklü bir geçmişi olduğunu, bugün OSB’lerde
faaliyet gösteren birçok sanayicinin zamanında bu fabrikalarda çalıştıklarını söyledi.
Bu altyapı birikimi ile yerli otomobili Kayseri’de üretmeye talip olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Biz
yerli otomobilin tamamen elektrikli araç olarak üretilmesi gerektiğinde ısrarcıyız. Yatırımın Kayseri’ye yapılmasını
istiyoruz çünkü ana maliyet unsuru olan bataryanın lithium-ion hücresini Kayseri’de üretme yeteneği olan firmalara
sahibiz. Kayseri’de faaliyet gösteren savunma ve havacılık sanayisi ile yerli otomobil üretimine destek sağlayacak
altyapı, yatırımlar ve kalifiye işgücümüz hazırdır” diye konuştu.
Oturumun konuşmacılarından FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Haldun Olgun ve Otokar
Otom.ve Savunma San. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin sektöre katkılarından ve kendi kurumlarındaki
başarılı çalışmalardan örnekler paylaştılar. Sektörün ülkemizdeki tarihçesinden ve gelişiminden bahseden yöneticiler savunma sanayinin millileşmesi
konusunda önemli yol kat edildiğinden bahsettiler. BMC Power Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur da daha önce bulunduğu kamu görevlerini de
anımsatarak BMC yöneticisi olarak değil daha önce kamuda benzer görevlerde bulunmuş bir yönetici olarak ABD’nin gelişimini pek çok farklı ülkeden aldığı
beyin göçüne bağlı olduğunu belirtti. Osman Dur, ülke olarak Orta ve Uzak Doğu ile beraber Bakanlar ve Kuzay Afika’nın da eğitim konusunda cazibe merkezi
olmamız gerektiğine vurgu yaparak ancak bu sayede farklı bilgi birikimlerinden yararlanıp bunların ülke entelektüel sermayesine dahil edilebileceğinden
bahsetti.

HEDİYE ÇEKİLİŞİ
Sempozyumun son oturumunda yapılan çekilişle 10 kuruma eğitim hakkı, 5 katılımcıya da KalDer
yayınlarından olan W. Edwards Deming’in Krizden Çıkış kitabı hediye edildi.
Eğitim hakkı kazanan kurumlar Akyapı Lojistik, Kayseri Mimarlar Odası, Vizyon Hukuk Ofisi, Merkez
Çelik A.Ş., 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Net Plastik, Orta Anadolu TAŞ, Aspilsan A.Ş., Boytaş A.Ş. Ve
Millenicom oldu.
Hediye kitap kazanan katılımcılar ise Osman Demirtaş, Fatih Gezginci, Kenan Tüfekçi, Merve
Kongu, Yusuf Özkaya oldu.

SPONSORLAR PLAKET TÖRENİ
Etkinlik bitiminde tüm sponsorlara teşekkür plaketleri
taktim edildi. Sponsorlara plaketlerini takdim esnasında salona
hitap eden KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı,
kendisinin de bir Kayserili olduğunu hatırlatarak sempozyumun
çok başarılı geçtiğini belirtti. Sempozyumun katılımcılara
ulaşmasında ve bu başarıda sponsorların önemli bir payı
olduğunu belirterek teşekkür etti.
KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Üyeleri ve
KalDer GençKal ekibi ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik
son buldu.

