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5. 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 5. Erciyes Mükemmellik Zirvesi, 24 Ekim 2019 

tarihinde Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda Risk Ve Liderlik 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 670 kayıtlı katılımcı izlerken katılımcıların 

572’ini iş dünyası ve akademisyenler, 98’ini KalDer’in, GençKal adını verdiği 

üniversite öğrencisi üyeleri oluşturdu. 
 

 Etkinliğe basından 11 farklı medya kuruluşu katılım gösterdi. Etkinlik 

sonrası yerel  ve ulusal basından 15 farklı gazetede  ve 28’i aşkın internet  

sitesinde sempozyum haberi yer aldı.  

ANADOLU’YA YOLCULUK FOTOĞRAF GÖSTERİSİ VE SÖYLEŞİSİ  

I. OTURUM : GELECEĞE TAŞIYACAK BAŞARILAR İÇİN LİDERLİK  

Açılıştan sonra Kayseri’de Hürmetçi Köyünde bulunan yılkı 

atlarını Türkiye’ye ve dünyaya tanıtan Nuri Çorbacıoğlu, Anadolu’ya 

Yolcuk  başlığı altında çektiği fotoğraflardan bir seçkiyi katılımcılarla 

paylaştı. Çorbacıoğlu, sunum sonrası söyleşisinde Kayseri’deki yılkı 

atlarını Türkiye’ye tanıtmak amacıyla fotoğraflar çekmeye 

başladığını, bu tutkusunu 15 yıldır sürdürdüğü öğretmenlik 

mesleğini 2016 yılında bırakacak kadar ileri götürdüğünü dile getirdi.  

II. OTURUM : VİZYONER LİDERİN KRİZ VE RİSK YÖNETİMİ  

YAŞAM BİÇİMİ MÜKEMMELLİK 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

 MUKA Elektronik San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kantarcı 

Kayaoğlu, moderatörlüğündeki ikinci oturumun konuşmacıları ise 

DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri A.Ş., İK Müdürü  Ali Mercan,  Kayseri 

Pancar Ekicileri Kooperatifi, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve 

Teka Grup, Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi aynı zamanda Eurasia Bölgesi 

CCO’su Kıvanç Işık idi.  

 

 Bu oturumda ülkemizde ve dünyada riskli platformlarda çok başarılı 

işler ortaya koymuş ve riski, üretim verimliliği  ile fırsata çevirmiş,  kendi  

 SPONSORLAR PLAKET TÖRENİ VE KalDer ORMANI 

 Etkinliğin Geleceğe Taşıyacak Başarılar İçin  

Liderlik başlıklı ilk oturumuna Erciyes A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı  Dr. Murat Cahid Cıngı başkanlık ederken 

Kayserigaz A.Ş. Genel Müdürü Dinçer Akbaba, Otokoç 

Otomotiv Tic. San. A.Ş., Genel Müdürü İnan 

Ekici,  Verimlilik Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji 

Uzmanı  Serkan Ulu oturumun konuşmacıları oldu.  

 Sempozyumun Yaşam Biçimi Mükemmellik başlıklı final oturumunda ise yazar, danışman 

Ahmet Şerif İzgören 2018 çıkışlı kitabı Geleceği Yönetmek, Değişim - Başarı - Gelecek adlı kitabında 

da belirttiği gibi: 

 Herkes geleceğin belirsiz olduğunu düşündüğünü, aslında böyle bir durumda önümüzde 

sadece iki seçenek olduğunu belirterek şu şekilde ifade etti: “Ya bekleyip görürsünüz ya da geleceği 

şekillendirmek için harekete geçersiniz. Yani, değişime dahil olmadan oluşmasını bekleyip, 

sonradan geç kalmış bir tepki verirsiniz ya da baştan kontrolü ele alıp değişimi yönlendirirsiniz. Bu 

gerçeği kabullenmeyenler veya göremeyenler ya kontrolsüz büyüyorlar ya da rekabette geri kalıp 

küçülüyor ve sonunda da yok oluyorlar.” dedi. 

 İzgören anlattığı çeşitli hikayelerle kaliteli üretim ve yönetim yaklaşımlarına atıfta bulundu.  

 Geçen yıl başlatılan “KalDer Ormanı” projesi kapsamında bu yıl da sempozyumda  konuşmacılara ve sponsorlara teşekkür etmek üzere plaket takdimi 

yapılmadı. Bunun yerine Kayseri Ağaçlandırma ve Erozyona Mücadele  Vakfı KAYEMA ve KalDer işbirliği ile KalDer Ormanı oluşturulmak üzere tüm 

konuşmacı ve sponsorlar adına 400’e yakın fidan dikildi. Söz konusu fidanlara ilişkin sertifikalar sempozyumda takdim edildi.  

III. OTURUM : UMUT DOLU GELECEK İÇİN RİSK ALANLAR  

 Umut Dolu Gelecek İçin Risk Alanlar başlıklı üçüncü oturuma ise ERÜ İİBF İşletme Bölüm 

Başkanı  Prof. Dr. Asuman Akdoğan başkanlık ederken oturum konuşmacıları 

Appsilon Diamond Works Kurucu Ortak Buğra Kuloğlu, Demir Export A.Ş., İK ve Kurumsal 

İletişim Müdürü  Ceren Ertem Çimen,  ve Borusan Holding, Grup İnsan 

Kaynakları Başkanı  Nursel Ölmez Ateş idi. 
 

 Oturumda organizasyonların en önemli kaynaklarından biri ve fark yaratanı genelde 

insan kaynağı olageldiğini, geleceğin ve değişimin konuşulduğu bir ortamda kurumların 

gelecekte liderliğini üstlenecek bugünün z kuşağını da konuşmak, onları anlamak istediklerini 

ve başarılı girişimleri ile gençlere umut olmuş liderler tecrübelerini paylaştılar. 

 

 Konuşmacılardan 28 yaşındaki genç girişimci Buğra Kuloğlu dünyada sadece 6 firmanın  

HEDİYE ÇEKİLİŞİ 

içindeki değişim ve çeşitliliği başarılı şekilde yönetebilmiş liderler, kendi kurumlarında yaşadıkları tecrübeleri katılımcılar ile paylaştı. 

 Hüseyin Akay konuşmasında göreve geldiklerinde borç içinde ve hantal bir yapı ile karşılaştıklarını ve başarılı olmak için finansal risklerden öte pek çok 

operasyonel ve stratejik riskle karşı karşıya olduklarını belirtti. Gelinen noktada ISO 500 listesinde ilk 100’de yer alan ve sürekli yatırım yaparak büyümeye 

devam eden bir kuruluş olduklarını belirtti. Kıvanç Işık da sorumluğunda olan Eurasia bölgesi itibariyle pek çok farklı kültürden, farklı tüketim alışkanlıklarından, 

demografik yapıdan  müşteri ve çalışanlarının olduğunu belirterek bu değişkenliğin beklenti ve isteklerini karşılayamamanın önemli riskler barındırdığını ve 

özellikle insan kaynağına dikkat ederek olası sorunların üzerinden gelme gayretinde olduklarını belirtti. Daikin İK Müdürü Ali Mercan ise Risk kelimesinin daha 

çok Japon felsefesinde olan bir kelime olduğunu, Japonların riski ve krizi birbirinden fazla ayırmadıklarını, riskin tanımlanamayan veya çözümlenemeyen bir 

durum olduğunda krize çevirdiğine inanılan bir kavram olduklarını belirtirken, risk ne kadar doğru tanımlanıp hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulursa krizin 

önüne geçilebileceğini ifade etti. 

  

 Sempozyumun son oturumunda yapılan çekilişle 10 katılımcıya eğitim hakkı, 10 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 modelin 2020 revizyonunun lansmanı ile önümüzdeki  yıl 

içerisinde gerçekleştirileceği bildirilirken kitap ve hediye çeki kazanan talihlilere etkinlik sonrasında yazılı şekilde 

bilgi verilerek KalDer Kayseri Temsilciliği tarafından hediyeleri elden teslim edildi. 

Defne Sarısoy’un sunuculuğunu üstlendiği sempozyumun açılış 

konuşmalarını sırasıyla KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Erkut 

Korkmaz, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ve Kayseri Ticaret 

Odası Meclis Başkan Yardımcısı Selcen Erişen yaptı. 

 

Erkut Korkmaz, konuşmasında dijital dönüşüme hazırlanmanın değil, 

daha proaktif davranarak geleceği tasarlamanın gerektiğini, geleceğe 

hazırlanırken de pek çok farklı değişkenin içinde bulunduğu stratejik, finansal ve 

operasyonel risklerle karşı karşıya kalındığından bahsetti. 

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, konuşmasında şunları 

söyledi :  
 

“Baş döndürücü şekilde değişen dünyamızda, belirsizlikler çok daha 

kompleks hale geliyor. Bu karmaşık ortamda liderler, hedeflerine ilerlerken bir 

çok bilinmezle, bir çok riskle karşı karşıya kalıyorlar. Bildiğiniz üzere EFQM 

Mükemmellik Modeli’nin Liderlik kriteri  ‘’Mükemmel kuruluşların liderlerinin 

esnek olmasını,  gelecek  senaryoları anlamak ve  stratejik, operasyonel, finansal  

 Konuşmacılar oturumda kurumlarının tüm iç ve dış çevresel faktörlerin değişkenliğini ve risklerini de göz önüne alarak kurumlarını geleceğe taşıyan 

liderlerin değişim yönetimi tecrübelerini ve olası risklerin üzerinden gelme becerilerini, krizleri fırsata çevirme konularındaki öneri, deneyim ve görüşlerini dile 

getirdiler.  

 Serkan Ulu, Pazar riskleri ile mücadele etmek için kuruluşların öncelikle üretim verimliliği üzerinde durmaları gerektiğinden bahsederek ülke olarak 

verimlilik alanındaki durumumuzu diğer ülkelerle kıyaslayan göstergeler sundu. Kayseri’de kurulması planlanan Model Fabrika projesi hakkında bilgi verdi. 

Otokoç Genel Müdürü İnan Ekici ise stratejik, finansal ve pazara ilişkin risklerin hepsi için temelde insanı iyi anlamak ve yönetmek gerektiğine vurgu yaptı. 

Çalışanların haklarını gereği gibi karşılamayan, onların eğitimi, gelişimi, cezbedilmesi ve elde tutulması ile ilgili gereken önlemleri almayan kurumların pek çok 

alanda risklere maruz kalma oranının daha fazla olacağını ifade etti. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ise riskleri değerlendirme ve yönetmede stratejik  

planın önemine vurgu yaptı.  Herkesin günlük hayatında da farkında olmadan stratejik planlar yaptığını ve bu kapsamda kendi planlarına ilişkin riskleri 

değerlendirdiğini belirten Akbaba, işletmelerde bu planların daha profesyonelce yapıldığını ancak mantık olarak günlük hayatımızdakilerle çok benzeştiklerini 

dile getirdi. 

5. EMZ VİDEO VE FOTOĞRAFLARI 

 5. EMZ’ye ilişkin tüm fotoğraflara Kayseri Temsilciliği Facebook sayfasından https://www.facebook.com/KalDerKayseriTemsilciligi/ ulaşabilirsiniz. 5. 

EMZ’nin tam gün videolarına KalDer’in YouTube sayfasından https://www.youtube.com/user/kalitedernegi 24 Kasım 2019 tarihinden itibaren ulaşabilirsiniz.  

MİNİKAL SUNUMU 

riskleri yönetmek için etkin yöntemler kullanmasını’’ beklemektedir. Liderler bir yandan risklerle başa çıkmaya çalışırlarken, diğer yandan farkları fırsatlara 

dönüştürmek ve ilerleyebilmek için risk almak zorundadırlar. Tıpkı  ilerlemek için kafasını dışarı çıkarmak zorunda olan kaplumbağalar gibi. Bu noktada alınacak 

risklerin ölçülebilir olmasının önemini de ayrıca  hatırlatmak istiyorum. Hiç şüphesiz sonuçları değiştirebilen, iz bırakan liderler risk alabilen liderlerdir.” dedi. 

 

Ev sahibi olarak katılımcılara hitap eden Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Selcen Erişen de kalitenin önemine vurgu yaparak gerek ticaret 

erbabı gerekse sanayicilerin gelişen teknolojiyi yakalaması ve Endüstri 4.0’ı konuşması gerektiğini, bununla beraber kaliteli ürün ve hizmet sunumu konusunda 

daha yapısal yaklaşımlar içinde olunması gerektiğini belirtti. 

İSTİŞARE KURULU HATIRA FOTOĞRAFI 

Açılış konuşmalarından sonra etkinliğin katılımcılara ulaşmasında önemli katkıları 

olan KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu üyeleri sahneye davet edilerek teşekkür 

edildi. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir özellikle kurul üyeleri adına kurul 

Başkanı Erkut Korkmaz’a teşekkür etti.  

Kayserigaz’ın Socar’a devrinden sonra Socar ISG, Kalite ve Acil Müdahale 

Direktörlüğü görevine getirilen ve il değişikliği dolayısıyla İstişare Kurulu Üyeliğinden 

ayrılmak durumunda kalan Adem Dinçay’a KalDer’e olan hizmetlerinden dolayı teşekkür 

hediyesi sunuldu.   

 KalDer’in GençKal projesinde olduğu gibi ilk okul öğrencilerine yönelik kalite bilinci ve toplumsal hassasiyetlere 

karşı duyarlı davranışlar geliştiren bireyler yetiştirilme amacı bulunmaktır. MiniKal olarak adlandırılan bu proje 

kapsamında eğitilen bir birey olan ilk okul 3. sınıf öğrencisi Orçun Yalçın, iletişim uzmanı ve KalDer Kayseri İstişare 

Kurulu üyesi Dr. Tayfun Türkoğlu eşliğinde çıktığı sahnede Türkoğlu’nun sorularını yanıtladı.  

 Servise geç kalma ve oda dağınıklığı gibi sorunlarına ailesi ile yaptığı çalışmalar sonucunda problem çözme 

tekniklerinden beyin fırtınası ile çözüm geliştirdiğinden bahseden Orçun çeşitli sorunların çözümü için neden neden 

analizi ve balık kılçığı yöntemlerini de kullanabildiği ifade edip problemlerin önceliklendirilmesinde pareto analizinden 

yararlandığını belirtti.  

 Sohbetin sonunda KalDer’in Minikal Projesi için yazdığı bir şarkıyı da rap formatında söyleyen Orçun tüm salon 

tarafından alkışlarla karşılandı.  

yapabildiği bir yöntemle laboratuvar ortamında elmas ürettiklerini ve üretilen elmasların hem endüstriyel amaçlı hem de mücevher olarak satışını 

yapabildiklerini belirtti.  Kuloğlu, bu üretim prosesinin kendisi ve proje ortakları tarafından aslında bir TÜBİTAK projesi olarak Aselsan için hazırlanan başkaca 

bir proje  çalışılırken fark edildiğini ve uzun laboratuvar çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Genç yaşta bu başarıların gelmesini ise sürekli ve düzenli 

şekilde çalışmaya ve araştırmaya borçlu olduklarını ifade etti. Nursel Ö. Ateş de z kuşağından bahsettiği sunumunda Buğra örneğinde olduğu gibi farklı 

konularda araştırmaya açık gençlere imkan tanınması gerektiğinden ve z kuşağının acelecilik, yerinde duramama, toplumsal saygı konusunda x kuşağının 

alışkanlıklarından farklı davranması gibi bir takım yönlerine karşı toleranslı davranmak gerektiğini belirtti. Ceren Ertem Çimen ise kurumların, çalışanların 

yetkinliğini artırması gerektiğini belirtti. Bununla beraber yeni mezun olmuş öğrencilerin de kariyer planlamalarını iyi yapması gerektiğini, hangi kurumların 

kendilerine neler katacağını araştırarak iş başvurusu yapmaları gerektiğini belirtti ve bu kavramlara önem verildiğinde krizin önlenebileceğini ifade etti. 

 Toplum olarak Türklerin genlerinde kalite bilincini zaten barındırdığını tarihten örneklerle de belirten İzgören daha duyarlı ve bilinçli toplum için KalDer’in 

Minikal projesinde, Türkiye’nin tek Türk Çocuk Edebiyatı müzesi kurucusu olan İzgören, Müzede yazarlar ve çocuklar bir araya getirilip çocuklara kitap okuma 

ve yazma sevgisi aşılandığını belirterek, artık çocukların eğitiminden başlanması gerektiğine vurgu yaptı. 

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
mailto:salih.yalcin@kalder.org
https://www.facebook.com/KalDerKayseriTemsilciligi/

