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Saygıdeğer Basın Mensupları,
Bilgi ve rekabet çağında mükemmellik kavramı daha fazla önem kazandı ve buna yatırım
yapan firmaların kazançlı çıktı. KalDer doğru stratejilerin belirlenmesinde önemli bir anahtar.
İşdünyasının başarılı örneklerini öne çıkararak kalite yolculuğunun başındaki firmalar için rol
model belirliyor. O nedenle yaptıklarını çok önemsiyor ve destekliyoruz. Belki bugün burada
kalite kavramını tanımlamamız pek mümkün değil. Ancak, şunu biliyoruz ki kalite hayatın
her alanında. Kalite ile ilgili herşeyi 17-18 Kasım‟da düzenlenecek Kalite Kongresi‟nde
dinleyeceğiz, tüm işdünyasını bekliyoruz.
Kaliteyi iş yapma biçimi haline getiren şirketlerimizi bir araya getiren bir platform olan ve
kurulduğu günden bugüne gelecek vizyonunun oluşturulmasında çok doğru stratejilerin
belirlenmesinde kurumlarımıza öncü olan KalDer‟i bir kez daha sizlerin de huzurunda
kutluyorum. Tam 25 yıldır iş dünyasında başarılı örneklerin paylaşılmasını sağlayan
KalDer‟in aynı zamanda ülkemizde kalite bilinci ve toplam kalite yönetiminin
yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadığına hepimiz aslında tanık olduk.
Bundan 23 yıl önce, TÜSİAD ve KalDer işbirliği ile Kalite Ödülü için yola çıkarken
amacımız, kuruluşlarda “toplam kalite yönetimi” anlayışını yaygınlaştırmak ve toplumda
kalite bilincini yerleştirmekti. Yeni ismiyle “Türkiye Mükemmellik Ödülü” iş dünyasında
başarılı örneklerin ortaya çıkarılarak kazanılan deneyimin paylaşılmasına önemli katkı
sağlamış, ülkemizde kalite bilinci ve toplam kalite yönetiminin yaygınlaşmasında da önemli
rol oynamıştır. Türk sanayisinin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getiren
bu ödülün temellerini birlikte atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
EFQM Avrupa Kalite Ödüllerinde 8 kuruluşumuz büyük ödül, 15 kuruluşumuz başarı ödülü
kazandı. Türkiye halen sıralamada büyük ödül kazananlarda İngiltere‟nin ardından ikinci
sırada bulunuyor. Ayrıca bu yıl Ekim ayında Brüksel „de yapılan EFQM Ödül töreninde finale
kalan İETT, ve “Developing Organisational Capability” kriterinde EFQM ödülü alan Sakarya
Üniversitesi ve Coca Cola Bursa İçecek fabrikasını TÜSİAD Yönetim Kurulu adına
kutluyorum.
TÜSİAD-KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülleri Türk iş dünyasının önem verilen ve değerli
bir ödülü kategorisindedir. Burada da bir bilgiyi paylaşmak isterim, hak ederek gelinen bu
nokta da Capital Dergisi yaptığı bir araştırmada Türk iş dünyasının en prestijli 20 ödülünü
belirleyerek TÜSİAD-KalDer ödülüne ilk sırada yer vermiştir. Kamuda da yükselen trend
benzer çizgiyi göstermektedir.
Ülkemizde kalite hareketini başlatarak şirketlerimize mükemmelliğe uzanan bu yolculukta her
zaman yol gösteren KalDer‟e tekrar teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde tüm
şirketlerimizin mükemmellik arayışını yaşam biçimine dönüştürmelerini ve şirketleri
mükemmelliği sürdürmek için daha değerli çalışmalar yapmak üzere teşvik etmeye devam
edeceğimizi burada bir kere daha sizlerin huzurunda söylemek isterim.

