
Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen KalDer 
Kalite Kongresi, 17 Kasım 2015’te İstanbul Kongre Merkezi’nde, “Mükemmelliği 
sürdürmek” temasıyla yapıldı. Kal-Der Başkanı Hamdi Doğan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen kongreye; Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı 

Cansen Başaran Symes, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Başkanı (European Foundation 
for Quality Management - EFQM ) Andrees Wendt, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile birlikte iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli 
isim katıldı.  Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise etkinlikte video 
mesajıyla yer aldı. İki gün süren Mükemmellik Kongresi’nde düzenlenen 20 oturuma 
katılan 90 konuşmacı, “kalite” yolculuğundaki deneyimlerini paylaştı, fark oluşturmak, 
yenileşimi yönetmek, düşünme kalitesi, geleceği şekillendirmek konularında görüşlerini 
aktarıp değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni de kongre sonunda 
gerçekleşti.

Kongrede konuşan TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, deneyimlerini aktarıp gelişen 
dünyaya ayak uydurabilmek için katılımcılara önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu. Her 
ekonomide şirketlerin rekabet halinde olduğunu anlatan Başaran Symes, şirketlerin 
hayatlarını devam ettirmeleri için dünya çapında rekabetçi ve yaratıcı olmaları gerektiğini 
belirtti. Yenilikçiliğin şirketler için önemine işaret eden Başaran Symes, hayatlarını 
büyüyerek devam ettirmek veya sonlandırmanın, şirketlerin inovasyon yetenekleriyle çok 
yakından ilgili olduğuna dikkat çekti. Son 10 yılda karşımıza çıkan beynimizi dönüştüren 
3 eğilimi katılımcılarla paylaşan Başaran Symes, birinci trendin “tüketicinin hükmü”, 
yani internet teknolojilerinin iş yapma modellerine entegre olmasıyla pazarlık gücünün 
üreticilerden tüketicilere geçmesi olduğunu bildirdi. İkinci trendin “küresel mükemmellik”  
üçüncü önemli trendin ise kreatif zorunluluk olduğunu belirten Başaran Symes, “Bilgi 
ekonomisinden kreatif düşünceye geçiş dönemindeyiz. Uzmanlığı ve yetkinliği satın 
alabiliyorsunuz. Ancak asıl fark oluşturan şey işin kreatif tarafı. Dijital dünyada işbirlikleri 
kendi içimizde olmayan ağları içimize almaya yarayan önemli bir unsurdur. Söz konusu 
dönüşüm küreseldir. Sadece dijital teknoloji üreten sektörleri etkileyen bir dönüşüm değil. 
Bu denli teknoloji ile bütünleşmiş dünyada geride kalmamak dijitalleşme sürecinde hızla 
koşanlardan olmak için hem kamuda hem de özel sektörde çok güçlü bir vizyona ihtiyaç 
var. Dijitalleşmeyi tüm kurumlar en üst seviyede sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum” 
vurgusunda bulundu.

TÜSİAD Başkanı Başaran Symes: 

Güçlü bir dijital vizyona ihtiyaç var
Geride kalmamak, dijitalleşme sürecinde hızlı koşanlardan olmak için hem 
kamuda hem de özel sektörde çok güçlü bir dijital vizyona ihtiyaç olduğuna 
dikkat çeken Başaran Symes, dijitalleşmenin tüm kurumlarda en üst 
seviyede sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı. 

Sanayinin son gelişme evresini Türkiye’nin yakalaması 
gerektiğini anlatan TÜSİAD Başkanı, açıklamasını şöyle 
tamamladı: 
“Endüstri 4.0, bilgi-iletişim teknolojileri ile makinelerin 
ve değer zincirindeki üreticilerin birbirine bağlı 
çalıştığı üretim modeli olarak tanımlanabilir. Endüstri 
4.0’ın sunduğu metadoloji ve teknolojilerle hızlı, 
hatasız ve esnek üretim yöntemleri uygulanabiliyor. 
Bu şekilde hem düşük maliyetlerle kişiselleştirilmiş 
ürünler üretilebiliyor hem de sanayide verimlilik artışı 
sağlanmış oluyor. Sanayi devriminin 1, 2 ve 3. evrelerini 

zamanında yakalayamamış ülkemizin, sanayinin 4. 
evresi olan ve Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız 
dönüşümü, zamanında yakalaması gerekiyor. Sanayide 
dönüşüm, küresel rekabet açısından ekonomik olarak 
yapmamız gereken dönüşümün odağında bulunuyor. 
TÜSİAD olarak, ‘Endüstri 4.0’a geçiş süreci olarak 
adlandırdığımız sürece somut katkı sağlıyoruz. Bu 
alandaki çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha 
sık duyacaksınız. Sizi de, bu dönüşüm sürecinin bir 
parçası olmaya davet ediyorum.”

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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