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KalDer 3. ERCİYES MÜKEMMELLİK ZİRVESİ
‘GELECEĞİ TASARLAMAK’ TEMASI İLE GERÇEKLEŞTİ
KalDer tarafından organize edilen 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.
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.
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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.
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. Oturumda
kurumlar Ar-Ge çalışmalarından ve inovasyon kavramının kurumlarında nasıl karşılık bulduğundan
bahsetti. 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.
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.
Farklılaşan çalışan profilinin nasıl orak vizyonda toplanabileceği örnekleriyle paylaşıldı.
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. Özellikle Altay tanklarının geleceği ve Kayseri’nin ne yönde etkileneceğinin
görüşüldüğü oturumda 2. An Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün de üstlenebileceği görevler üzerinde
duruldu. Oturum Başkanı Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci Kayserili
sanayicinin sözcüsü olarak konuşmacılara önemli sorular yöneltti.
Etkinlikte 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Aspilsan A.Ş. Ulusal Kalite Hareketi’ne imza attı.
2. Ana Bakım adına Albay Tayfun Türkoğlu UKH Bildirgesini imzalarken Aspilsan adına Şule Hüsrevoğlu
imza attı. Sempozyumda yapılan çekilişle 10 kuruma eğitim hakkı, 5 katılımcıya da KalDer yayınlarından
kitap hediye edildi. Sempozyum sonunda sponsorlara plaketleri takdim edildi.

