
Tedarikçi çözüm ortağı olduğumuz MCLAREN, 
SCANIA, HYUDAI – KIA tarafından yapılan 
proses denetimlerimiz başarıyla gerçekleştiril-
di. Önümüzdeki döneme yönelik yeni projeler 
için farklı iş birliği imkânları ise istişare edildi. 

Müşterilerimiz; MCLAREN, SCANIA, 
HYUDAI – KIA TARAFINDAN 
PROSES DENETİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AİLE GÜNLERİ 
ETKİNLİĞİMİZ 

DEVAM EDİYOR

Ünver Group olarak aile bağlarımızı güçlendirmek, 
birlikte oluşturduğumuz değerler bütününü güven 
ve huzur ortamında geleceğe taşımak adına dü-

zenlediğimiz Aile Günleri Etkinliğimizin 2.si gerçek-
leştirildi. Toplantı salonunda ağırladığımız misafir-
lerimize, firmamız hakkında genel sunum yapılma-
sıyla etkinliğimiz başladı. Fabrika içinde saha turu 
ve tanıtım gezisinin ardından birlikte yemeğe ge-

çildi. Minik misafirlerimizin aldıkları hediyeler son-
rasındaki mutluluk ise görülmeye değerdi.  Yıl boyu 
devam edecek Ünver Group Aile Günleri etkinliği-
miz ile çalışanlarımızın aile bireyleriyle bağlarımızı 

güçlendirmek, en büyük dileğimiz.  

ÖLÇEMEDİĞİMİZ ŞEYİ 
İYİLEŞTİREMEZ VE 

YÖNETEMEYİZ

İş dünyasında bir motto var; Konuşmalarımızda, mesaj vermek 
istediğimiz, özellikle yöneticilere seslenirken çok kullanıyoruz: 

Ölçmeden iyileşemezsiniz! İlk Kaizen eğitimleri sırasında Japon 
yönetim sistemini araştırmaya başladığımda çok rastlamıştım bu 

söze. Farklı söyleniş şekilleri olduğunu saptadım. "Ölçmediğiniz 
şeyi yönetemezsiniz" şeklinde ifade eden işletme dehası Peter 

Drucker iken; "Eğer ölçemezsen iyileştiremezsin" diye ifade eden 
Genichi Taguchi olmuştur. İlk bakışta aynı manaya geldiği gibi 

düşünülse de birinde yönetim, diğerinde iyileşme ön plandadır. 
Ama ikisi de şirketleri ve yöneticileri çok yakından ilgilendiren 

kavramlardır. Süreçlere iyileştirme gözüyle bakan kişi daha iyiyi 
elde etme itici gücü ile olan yönetim şeklini benimsediği açıkça 

ortadadır.

Peter Drucker Avusturyalı ve daha yönetsel düşünüyor, Genichi 
Taguchi ise Japon, daha iyiyi elde etme derdinde Kaizen mantığı 
ile. Peki şirketlerde biz yöneticiler / müdürler / amirler ne yap-
malıyız? Özellikle pandemi kaynaklı yaşanan bu zor günlerde... 

Pandemi ile birlikte lojistik, hammadde, fiyat artışları vb. süreç-
lerin getirdiği sıkıntılar var. İşte özellikle bu günlerde tesis, 

kalite, çalışan ve en önemlisi proseslere odaklanmalı, ölçmeye ve 
veri toplamaya başlamalıyız. Bu verilerle iyileştirme çalışmaları 

yaparak problemi önleme ve korunma politikaları uygulamalıyız. 
İşte ölçüldüğü taktirde yönettiğimiz ve iyileştirdiğimiz bir gerçek. 
Ancak verilerin doğru olması, doğru analiz edilip, doğru kararlar 

vermek bu noktada çok çok önemlidir. 

Neden ölçmeliyiz? Ölçtüğümüz verilerde sapma olduğu zaman 
korunma ve iyileştirme çalışmaları yapılsın, şirket içindeki süreç-

ler en iyiyi  yakalasın diye. İşte tam bu iyileştirme noktasında 
yalın araçlar devreye giriyor. Bir yalın düşünce ve yalın  proje 

mantığı ile yapılan iyileştirmeler daha köklere inerek kalıcı olma-
sını sağlayarak şirket lehine ideal sonuçları elde ettiriyor. Evet 

sonuç olarak ölçemezsen iyileştiremezsin ve yönetemezsin ama 
yalın araçları bilmeden asla!
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Merve ÜZMEZ
Sürekli İyileştirme Yöneticisi

Ünver Group olarak yıllardır sanata değer veriyor; bunun somut göstergesi olarak da sanatla ilgili birçok 
etkinlik, dernek ve sivil toplum kuruluşuna sponsorluk desteği sağlıyoruz.  

Bu yıl sanata olan bağlılığımızı, özellikle Türk Sanat Müziğine olan düşkünlüğümüzü bir adım daha ileri taşı-
yarak, Ünver Türk Sanat Müziği Korosu’nu kurmanın heyecanını yaşadık. Kurduğumuz bu koro ile özellikle 
firma içindeki birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, iç motivasyonumuzu arttırmayı hedefliyoruz. Bu kap-
samda, geçtiğimiz günlerde ilk Türk Sanat Müziği Dinletimizi de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık.

Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde, kurduğumuz koro ile bir konser vermek ve elde edilecek geliri bir sivil 
toplum kuruluşuna bağışlamak. 

TÜRK SANAT 
MÜZİĞİ DİNLETİSİ

Haziran Ayı Öneri
ÖDÜLLERİ

Ünver Group olarak sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi 
kendimize ilke ediniyor, bu dinamiklerin odak nok-
tası çalışan katılım gücünü arkamıza alarak emin 

adımlarla işimize değer katmaya devam ediyoruz. 
Bu çerçevede ödül alan personellerimiz İsrafil İpek 
ve Muhammed Akkaş’ı tebrik ediyor, başarılarının 

artarak devam etmesini diliyoruz. 

ÖNERİ

KAZANANLARI
ÖDÜLLERİ

Haziran ayı iyi öneri ödülü

Muhammed AKKAŞ 
Haziran ayının iyi öneri ödülü: 

İsrafil İPEK
(yerine Aslıhan Çelik KISA)


