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Sürdürülebilir mükemmellik stratejileri
KalDer’in 25 yıllık birikimiyle BAU’da
Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye Kalite Derneği ile imzalayacağı iyi niyet protokolü
ve Ulusal Kalite Hareketi’ne katılım çerçevesinde; KalDer’in toplam kalite yönetimi,
sürdürülebilir gelişim ve mükemmellik konusundaki 25 yıllık birikimini tüm
kurumların ve profesyonellerin erişimine açarak, 25 Nisan’da başlayacak
‘Sürdürülebilir Gelişim ve Mükemmellik Sertifika Programı’nı hayata geçiriyor.
1990 yılından bugüne ‘Toplam Kalite Yönetimi’ misyonuyla yola çıkan Türkiye Kalite
Derneği (KalDer), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile imzalanan iyi niyet protokolü ve
Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ulusal Kalite Hareketi’ne katılımı çerçevesinde, kurumlara ve
profesyonellere kalite yönetimini aktarmak ve yaygınlaştırmak üzere güçlerini birleştirdi.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif
Çepni, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, KalDer ve Bahçeşehir Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ekiplerinin katılımıyla 26 Mart’ta düzenlenen imza
töreni ve iş birliği lansmanının gündeminde; Bahçeşehir Üniversitesi’nin KalDer üyeliği, iyi
niyet protokolü imzalanması, Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ulusal Kalite Hareketi’ne katılımı
ve BAU - KalDer ortaklığıyla ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Mükemmellik Sertifika Programı’ yer
aldı.
1998’de, ulusal kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile
‘Mükemmellik Modeli’ uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, KalDer öncülüğünde
yürütülen Ulusal Kalite Hareketi (UKH), EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayarak;
yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birlikleri yaratılmasına katkı sağlamak
amacıyla geliştirildi. Yönetim birimlerinin profesyonelleşerek, bünyesinde yetişen
öğrencilerin daha etkin yönetimlerle çalışmasına verdiği önemin altını çizmek amacıyla
Ulusal Kalite Hareketi’ne verdiği desteği, iyi niyet protokolü ile yasal zemine taşıyan
Bahçeşehir Üniversitesi de hareketin bir parçası oldu.
İmza töreni için tarafların bir araya geldiği lansmanda iş birliğine olan yaklaşımını dile
getiren Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın: “Rekabetin olmadığı bir
yerde başarıdan söz etmek mümkün değil. Geleceği iyi görmek ve başarıya koşarken,
sürekli güncellenmeyi elden bırakmamak, zamanın gerisinde kalmamak geriyor.
Bahçeşehir Üniversitesi olarak gerek uluslararası platformda edindiğimiz öncü rol, gerek
yurtdışındaki iki üniversitemiz, altı kampüsümüzle dünyanın dört bir yanına erişebilen çok
kültürlü öğrencilerimiz, gerekse ulusal arenada iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgileri
aktarabilen yeni bölümler açabilmek için harekete geçtiğimiz girişimlerle; Bahçeşehir
Üniversitesi algısının hem mükemmellik, hem de nitelik bakımından zamanı yakalayabilen

nadir kurumlardan olduğunu belirtmek isterim. Mükemmellik ve kalite esaslarını
standardize etmek amacıyla kurulan ve 25. yaşını kutlayan Türkiye Kalite Derneği ile
öğrencilerimiz ve toplum için faydalı olacak birçok projenin bugün ilk adımının atıldığına
inanıyorum. Tesis edilecek iş birliklerinde Bahçeşehir Üniversitesi olarak, KalDer’i
çalışmalarında desteklemekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan’ın, yönetimde bütünsel kalite yaklaşımı ile
mükemmellik kültürünü yaşam biçimi olarak benimseyen ve çalışma hayatlarında fark
yaratarak çalıştıkları kurumların rekabet gücünü yükseltme çabasında olan tüm yönetici,
yönetici adayı ve çalışanlarına yönelik düzenledikleri faaliyetlerde en önemli amacın
öğrenen ve gelişen toplum ve kurumlar ortaya çıkmasında rol oynamak olduğunu belirtti
ve ekledi: “Sonuçları doğrudan insan hayatına yönelik etkileri olacak çalışmalar, yaşam
kalitesi açısından en büyük kazanım ve güvencelerimizden biri olacaktır. Mükemmellik
Modeli kullanımı yaygınlaştıkça, daha çok kuruluş sürekli öğrenen ve gelişen kurumlara
dönüşecek ve Türkiye’nin geleceği daha sağlam temellere oturacaktır. Öz değerlendirme
ile kuruluşlar; ne durumda olduklarını öğrenme ve yönetim kalitelerini artırma fırsatı
buluyorlar. Mükemmellik Modeli kullanımı yaygınlaştıkça, daha çok kuruluş sürekli
öğrenen ve gelişen kurumlara dönüşecek ve Türkiye’nin geleceği daha sağlam temellere
oturacaktır.”
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) bünyesinde düzenlenecek ve
içeriği 25 yıldır toplam kalite yönetimi ve mükemmellik süreçlerinin ülkemizdeki temsilcisi
KalDer’in 25 yıllık birikimiyle oluşturulan programda; EFQM Mükemmellik Modeli, Stratejik
Yönetim, Kurumsal Karne (Balanced Scorecard), Süreç Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi,
Kıyaslama, Kurum Kültürü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, İstatistiksel
Proses Kontrol, Proje Yönetimi, Kaizen-Maki Gami-Poka Yoke, Yalın 6 Sigma Farkındalık
Eğitimi konuları, 72 saatlik eğitim süresince yetkin eğitmen kadrosu tarafından ele
alınacak.
Yalnızca kurumsal yapıların değil, kişilerin gerçek yaşamda karşılaştığı sorunlara yönelik
donanımını da ‘Kaizen-Maki Gami-Poka Yoke, Yalın 6 Sigma’ bakış açısıyla ele alacak ve
‘Sürdürülebilir, Sürekli İyileştirme’ felsefesiyle, ‘çeviklikle yönetim’, ‘sürdürülebilir bir
gelecek yaratma’ ve ‘mükemmel sonuçları sürdürme’ ortak temel değerleri çerçevesinde
hayatın her alanına uygulanabilecek bilgilerin paylaşılacağı program 25 Nisan’da BAU’da
başlıyor.

