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4. 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 Genel Merkez koordinasyonunda KalDer Kayseri Temsilciliği 

tarafından organize edilen 4. Erciyes Mükemmellik Zirvesi, 25 Ekim 2018 

tarihinde Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda Mükemmellik Yolunda 

İnsan 4.0 ana teması ile gerçekleşti. İş ve akademi dünyasından saygın isimlerin 

konuşmacı olarak yer aldığı zirveye Kayseri ve civar illerden katılımcılar yoğun 

ilgi gösterdi.  
 

Sempozyumu toplamda 621 kayıtlı katılımcı izlerken katılımcıların 

508’ini iş dünyası ve akademisyenler, 113’ünü KalDer’in, GençKal adını verdiği 

üniversite öğrencisi üyeleri oluşturdu. 
 

Etkinliğe basından 11 farklı medya kuruluşu katılım gösterdi. Etkinlik sonrası 

yerel  ve ulusal basından 17 farklı gazetede  ve 25’i aşkın internet  sitesinde 

sempozyum haberi yer aldı.  

ULUSAL KALİTE HAREKETİ (UKH) İMZA TÖRENLERİ 

I. OTURUM : GELECEĞE ADAPTASYON VE ÖRNEK GİRİŞİMCİLER 

Açılıştan sonra Ulusal Kalite Hareketi’ne dahil olan KalDer 

üyelerinin İyi Niyet Bildirgesi’ne imza töreni gerçekleşti.  
 

Törende, Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesine  

-  Dener Makine A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener, 

-  Pusula 38 Güvenlik Hizmetleri Ltd. adına Yönetim Kurulu Başkanı  

    Abdullah Çelebi,  

-   Tamer Eğitim Kurumları adına Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Tamer   

     imza attı.  

II. OTURUM : ÇEVİK LİDERLİK VE İNSAN 

YAŞAM BİÇİMİ MÜKEMMELLİK 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

 Kayseri Sanayi Odası YK Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Büyüksimitci moderatörlüğündeki ikinci oturumun konuşmacısı ise 

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak idi. Sancak 

konuşmasında KalDer’in kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında 4 yılı aşkın 

şekilde yoğun desteği olduğunu belirtti ve KalDer’in ülkeye sağladığı katme 

değer ve elde ettiği başarılar dolayısıyla gurur duyduğunu ifade etti.  

 

 Kariyerinin ilk yıllarından itibaren ne tür evrelerden geçerek bugünkü 

başarılara ulaştığı hakkında bilgi paylaşan Sancak, hangi iş olursa olsun  

 SPONSORLAR PLAKET TÖRENİ 

 Etkinliğin Geleceğe Adaptasyon ve Örnek 

Girişimciler başlıklı ilk oturumuna MEF 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan 

Erkut başkanlık ederken Vircon Group Kurucu 

Ortağı Okan Şencan, Nanomik Biyoteknoloji 

Kurucu Ortağı ve CEO’su Buse Berber Örçen, 

Lazika Gıda Ltd. Şti.  Kurucu Ortağı ve CEO’su 

Emre Erçin, Taşeron Bankası Genel Müdürü 

Emrah İnanç bu oturumun konuşmacıları oldu.  

 Sempozyumun Yaşam Biçimi Mükemmellik başlıklı final oturumunda ise 

yazar, danışman Oğuz Benlioğlu mikro ifadeler hakkında eğlenceli bir sunum 

paylaştı. Mikro ifadeleri, hissettiğimiz anlık duyguların yüzümüzdeki mimiklere 

yansıması olarak tanımlayan Benlioğlu, bu ifadelerin 40 milisaniye ile 500 milisaniye 

arasındaki bir hızla yüzümüzde kendini gösterdiğini belirtti. Benlioğlu bu ifadelerin 

Mutluluk, Öfke, Küçümseme, Tiksinme, Şaşkınlık, Üzüntü, Korku olmak  üzere 

 Günün sonunda tüm sponsorlara KalDer - KAYEMA (Kayseri Ağaçlandırma ve Erozyona Mücadele  Vakfı ) işbirliği ile oluşturulan KalDer Ormanı’na 

dikilen fidanlara ilişkin sertifikalar takdim edildi.  

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü etkinliğin sponsoru değil 

destekleyen kurumları olarak değerlendirilmekte ve kendilerine de ayrıca teşekkür belgeleri takdim edildi. 

 Büyükşehir Belediyesi adına belgesini Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman alırken, KAYSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci 

aldı. KTO ve OSB Böle Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanları şehir dışı görevleri dolayısıyla salonda bulunamadıkları için belgeleri etkinlik sonrası ziyaret 

edilerek kendilerine takdim edildi. 

III. OTURUM : GELECEK İÇİN İNOVASYON VE ÇALIŞAN AİDİYETİ 

 Gelecek İçin İnovasyon ve Çalışan Aidiyeti başlıklı üçüncü oturuma ise Ege Ü. 

İletişim Fakültesi Kurumsal İletişim ABD Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nilay Başok başkanlık 

ederken oturum konuşmacıları Brisa A.Ş. CEO’su Cevdet Alemdar, Yünsa Yünlü San. 

Tic. A.Ş. CEO’su  Nuri Refik Düzgören, Toyota Türkiye Paz. Satış A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt oldu.  
 

 Oturumda dijital dünya, yapay zeka her ne kadar bir biriyle konuşan robotlar 

vaat etse de insan bir şekilde işletmelerin içinde yer alacak düşüncesi ile çalışan 

aidiyeti kavramı üzerinde duruldu.  Konuşmacılar, EFQM Mükemmellik Modeli’nin 

temel kavramlarından olan “Çalışanlarla Başarmak” yaklaşımında belirtildiği gibi 

çalışana-insana değer vermenin kendi işletmelerindeki karşılığını örneklerle 

paylaştılar.   

 Alemdar, İngiltere’de yapılmış bir çalışmada son yıllarda teknolojik enstrümanlar kullanan çalışan sayısının 800 binli rakamlardan 2,5 milyon çalışana 

çıktığını, buna göre teknolojinin gelişmesi ile işsizliğin azalmayacağı tersine istihdamın artabileceğini belirtti. Bozkurt Toyota’da tüm kademelerdeki çalışanların 

görüşlerine başvurdukları “Çılgın Fikir” platformu hakkında bilgi verdi. Düzgören ise Yünsa ve beraberinde pek çok işletmede yapılan çalışan memnuniyet 

anketlerinden aslında kurum stratejilerine tam anlamıyla ortak olamamış çalışanın memnun olduğu anlaşılırken daha yetenekli çalışanın ise memnuniyetinin 

düşük olduğunu fark ettiğini belirtti. Bunun sebebini incelediğinde yetenekli çalışanın kendini geliştirmek, fikirlerini hayata geçirmek için platformlar aradığını 

belirtti. Düzgören, kurum aidiyeti yüksek çalışanlar için fikirlerine değer verilmesi ve projelerini hayata geçirmeleri için platformlar oluşturulması gerektiğine 

vurgu yaptı. 

HEDİYE ÇEKİLİŞİ 

kaliteli yapmadan, kaliteli düşünmeden başarının gelmeyeceğini ifade etti.  

 

 Başarı, değişim ve ileriye atılım için bir milletin öncelikle geçmişini, tarihini iyi bilmesi gerektiğini belirtip millet olarak tarihi başarılarımızdan bazılarına 

değindi.  

  

 Sempozyumun son oturumunda yapılan çekilişle 10 katılımcıya eğitim hakkı, 5 katılımcıya da KalDer 

yayınlarından olan W. Edwards Deming’in Krizden Çıkış kitabı ve 10 katılımcıya da Kayseri Mix Yaşam Merkezi 

hediye çeki verildi.  

 

 EFQM Mükemmellik Modeli  Tanıtım Eğitiminin önümüzdeki ay gerçekleştirileceği bildirilirken kitap ve 

hediye çeki kazanan talihlilere etkinlik sonrasında yazılı şekilde bilgi verilerek KalDer Kayseri Temsilciliği 

tarafından hediyeleri elden teslim edildi. 

 Zirve esnasında katılımcılarla paylaşılan cep telefonu aplikasyonu üzerinden yapılan anket 

sonuçlarına göre genel memnuniyet oranı %97 oldu. İçerik ve konuşmacıları beğenenlerin oranı %96 

olurken etkinliğin tavsiye edilebilirlik oranı ise %98 olarak gerçekleşti. Ankete katılımcıların 360’ı dahil 

oldu.  

 KalDer ORMANI 

  

 Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl sempozyumda  konuşmacılara teşekkür  etmek üzere plaket 

takdimi yapılmadı. Bunun yerine Kayseri Ağaçlandırma ve Erozyona Mücadele  Vakfı KAYEMA ve KalDer  

Defne Sarısoy’un sunuculuğunu üstlendiği sempozyumun açılış konuşmalarını sırasıyla KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Dr. Tayfun 

Türkoğlu, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı yaptı.  

 

Dr. Tayfun Türkoğlu, konuşmasında Endüstri 4.0 kavramı çerçevesinde değişime uyum sağlamak ve değişimi yönetmek için öncelikle çalışanlarda 

benzer değişimleri sağlamak gerektiğine vurgu yaparak zirvenin ana temasının bu sebeple İnsan 4.0 olarak belirlendiğini ifade etti. 

işbirliği ile Kayseri Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen bir araziye KalDer Ormanı oluşturularak tüm konuşmacı ve sponsorlar adına 400’e yakın fidan 

dikildi. Söz konusu fidanlara ilişkin sertifikalar sempozyumda takdim edildi.  

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, konuşmasında şunları söyledi :  
 

“Endüstri 4.0’ı kavramı ve artan teknolojik gelişmeler işsizlik kaygılarını da beraberinde getirmekte, insanımıza ne olacak sorusuna yöneltmekte. Ancak 

bu yarışın dışında da olmak da mümkün değil. Rekabet gücümüzü korumamız ve bu sebeple Endüstri 4.0’ı yakalamamız için de insanımıza verdiğimiz değeri 

artırmamız gerekecek. Keza değişim de insan eliyle olacak” dedi. Eminoğlu Pilavcı konunun eğitim boyutuna da değinerek şunları söyledi : “Artık dünya değişti. 

Eğitim sistemimiz evrilmek zorunda. Bilgi sürekli akıyor ve bizim çocuklarımızı doğru ve kaliteli düşünebilir şekilde eğitmemiz gerekiyor. Bilgiye dayalı eğitim 

sistemini geliştirmemiz gerekiyor. Bu tam anlamıyla sağlanana kadar doğru ve gerekli bilgiyi de ilgili mecralara taşıma konusunda biz sivil toplum kuruluşlarına 

görevler düşüyor. Gelecek işsizliğin olduğu bir gelecek değil. Yepyeni bir dünya olacak.” dedi.  
 

Etkinlik açılışında konuşan Kayseri Valisi Süleyman kamçı ise ticaret ve sanayi kenti olan Kayseri’nin bu marka değerinin devam etmesi ve daha üst 

seviyelere çıkartılması için Erciyes Mükemmellik Zirvesi ve benzer etkinliklerin önem arz ettiğine vurgu yaptı. Özellikle dünya çapındaki markaların değerlerinin 

menşei olduğu ülkelerin marka değerlerinden daha yükseklere çıkabildiğini belirterek ülkemizin içinde bulunulan dönem itibariyle ekonomik ve ticari olarak 

daha çok çalışması, markalar üretmesi gerektiğini ve var olan markaların da değerlerinin artırılması gerektiğini belirtti. 

 Oturumda projelerini melek sermayelerle hayata geçirebilmiş genç girişimciler başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştılar. Emre Erçin piyasada kilosu 

yaklaşık 20 TL’den çay bulunabilirken nasıl olup da katma değer katarak  kilosu yaklaşık 80 TL’den çay satabildiğini paylaştı. Emrah İnanç, ucuz işçiliği ile 

meşhur Çinli inşaat firmalarının kuzey Afrika ülkelerindeki projelerine nasıl olup da Türk işçisi sağladığı hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardı. Buse B. Örçen 

taze meyve ve sebzelerin saklama ömrünü insan sağlığına zarar vermeyen mikrobiyotikler sayesinde uzattıklarını belirtti ve bu sayede ulusal ve global düzeyde 

sağlanan verim ve tasarruf miktarı hakkında bilgi verdi. Okan Şencan ise gerek Türkiye’de gerekse ABD’deki girişimcilere start up konusunda nasıl 

ilerleyebilecekleri konusunda bilgi paylaşımı hizmeti sunduklarını belirtirken özelde bu sürecin hukuki boyutları hakkında danışmanlık sunduklarını ifade etti. 

 7 temel başlıkta toplandığını ve mikro İfadelerin evrensel olduğunu, yani ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılık göstermediğini belirtti. 

4. EMZ VİDEO VE FOTOĞRAFLARI 

 4. EMZ’ye ilişkin tüm fotoğraflara Kayseri Temsilciliği Facebook sayfasından https://www.facebook.com/pg/KalDerKayseriTemsilciligi/photos/?

tab=album&album_id=1135292809958850 ulaşabilirsiniz. 4. EMZ’nin tam gün videolarına KalDer’in YouTube sayfasından https://www.youtube.com/user/

kalitedernegi 12.11.2018 tarihinden itibaren ulaşabilirsiniz.  
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