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EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir yönetim arac olarak kullan lan
mükemmellik modeli ülkemizde de devrededir. KalDer'in öncülü ü ve rehberli inde sektör ve büyüklük fark
gözetmeksizin her kurum ve kurulu taraf ndan uygulan yor. Mükemmellik Modelinin 2010 y l nda
de i ikli e u rayan yeni düzenlemesinde önemli aç l mlardan biri sürdürülebilirlik kavram modele kat ld .
Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma'' mükemmelli in temel kavramlar aras nda yer ald .
Ba ar art k sürdürülebilirlik ile kullan lan bir kavram ile bütünle ti. 'Sürdürülebilir ba ar '' Sürdürülebilir
ba ar n n ortak noktalar na bakt m zda;
* Çevreye duyarl l k, geri dönü üme önem verme, yenilenebilir kaynak kullan m , çal anlar ve tedarikçileri
ile bütünle tirilmi bir çevre politikas ,
* Etik kurallara uyan, kurumsal davran lar dengeli ve sa lam temellere dayand r lm kurulu olmak,
* Toplumsal de erlerin ve sosyal çevrenin standartlar n n yükseltilmesine katk vermek,
* Yarat c ve yenilikçi ortamlar n geli mesine olanak veren kat l mc ve payla mc yönetim anlay n
uygulamak olarak özetleyebiliriz.
EFQM Mükemmellik Modelinin Sürdürülebilir Bir Gelecek çin Sorumluluk Alma ''ba l kl temel kavram ile
Kurumsal Sosyal Sorumluluk'' ve Küresel lkeler Sözle mesi ili kisi üç kavram n ortak noktas olan
SÜRDÜRÜLEB L RL K ilkesinin önemini her zaman vurguluyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk
almak her kalite gönüllüsünün görevi olmal d r. KalDer'de bunun bilinci ile Küresel lkeler Sözle mesini ilk
imzalayan kurulu lar aras nda yer alm t r.
Her birimizin üyesi olmaktan büyük k vanç duydu umuz Türkiye Kalite Derne i için, 2013 y l vizyon ve
misyonumuz do rultusunda verimli ve ba ar l bir y l olmu tur.

Misyonumuz
Mükemmellik kültürünü ya am biçimine dönü türerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katk da bulunmak.

Vizyonumuz
Cumhuriyetimizin 100. y l nda sürdürülebilir kalk nma yakla m çerçevesinde ülkemizi ça da ya am
düzeyine ula t rmak amac ile, Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselle tirmi , rekabetçi
kurum ve kurulu lar yarat lmas na katk da bulunan bir kurulu olmak.
Küresel lkeler Sözle mesi'nin en önemli ba l klar ndan biri de insan haklar ve çal ma standartlar ile ilgidir.
Bu maddeler içerisinde cinsiyet ayr mc l n n özellikle çal ma hayat nda olumsuz etkilerini gidermek en
önemli sorunlar ndan biri olmu tur. KalDer 2002'de imzalad Küresel lkeler Sözle mesi'nin ard ndan, 2007
y l nda Birle mi Milletler Eski Genel Sekreteri Ko Annan' n ülkemize gelmesi ile h zlanan süreçte kad n n
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çal ma hayat ndaki yeri ve önemini sorgulam t r. Bu ba lamda E itlik Güçlendirir ana ba l alt nda
Yönetim Kad n n Hakk d r temas n sürekli gündemde tutmu tur. Muhtelif tarihlerde yap lan sempozyum
ve konferanslarda konunun önemi vurgulanm , yap lan ara t rmalar kamuoyu ile payla lm t r. Her y l
geleneksel olarak yap lan KalDer Kalite Kongresi'nde çal ma hayat nda kad n temas yap lan oturumlarda
desteklenmektedir. 2013'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile KalDer i modeli olan Mükemmellik
Modeli çerçevesinde e itim çal malar yap lm , Ulusal Kalite Hareketine kad n ya am nda düzenleyici roller
üstlenen bakanl k ile mü terek çal malar gündeme gelmi tir. Bakanl n bu konuda Avrupa ile yapt
çal malarda dan man kurulu olarak KalDer temsil edilmi ve desteklenmi tir. Bakanl n 'te E itlik
Platformu nda KalDer Ba kan olarak görev alarak katk da bulunulmu tur.
KalDer'in vizyonunda yer alan ya am kalitesinin yükseltilmesi hede ile asl nda Küresel lkeler
Sözle mesi'nin 10 maddesi ile örtü en bir yap dad r. Yaln z kendi kurumumuzda de il, tüm sektörlerde,
bölgelerde, ülkemizde ve hatta küresel olarak bu de i imi yaymak, bilgiyi payla mak ve her eyi giderek
artan performans n geli menin oda olarak getirmek amac nday z.

Küresel lkeler Sözle mesi'nin y ll k network toplant s na kat ld k. KalDer ülkemizde Küresel lkeler
Sözle mesi'ni ilk imzalayan kurulu lardan biri olarak üstlendi i sorumlulu un bilinci ile payla m ve yay l m
ortam n n geli mesine katk da bulunmaya devam edecektir.
Ayr ca, 2002 y l ndan bu yana Küresel lkeler Sözle mesi nin raporunu haz rlayan Kurumsal leti im
Yöneticimiz Neslihan Cingi Han m a te ekkür ediyorum.

Sayg lar sunuyorum.
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Kurumsal
Pro l

KalDer
Türkiye Kalite Derne i
KalDer, ça da kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanmas ve yayg nla t r lmas amac yla 1991 y l nda
kurulmu tur.
KalDer, EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf 'n n Ulusal birli i Orta , ASQ Amerika Kalite Derne i'nin küresel
i birli i orta ve ayn zamanda MEQA Orta Do u Kalite Organizasyonu'nun kurucu üyesidir.
KalDer'in ana faaliyetleri aras nda Türkiye Mükemmellik Ödülü, kalite ve yönetim alan ndaki e itimleri,
Kalite Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu, K yaslama çal malar , Ulusal Kalite Hareketi ve Türkiye Mü teri
Memnuniyeti Endeksi çal mas say labilir.

De erlerimiz
 Güvenilir Olmak
 nsana Sayg
 Sürekli yile tirme
 Gönüllülük

leti im
Adres
Tel
Faks
e-posta
web

: Centrum Merkezi Ayd nevler Sanayi Cad. No: 34854 Küçükyal - stanbul
: +90 216 518 42 84
: +90 216 518 42 86
: kalder@kalder.org
: www.kalder.org
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Neler
Yap yoruz?

KalDer
Türkiye Kalite Derne i
 Stratejik Planlama sürecinin güncellenmesinde, payda lar n (yaz l , sözlü, ilgili toplant lara kat l mlar

sa lanarak ve kar l kl görü me yoluyla) görü lerinin al nmas .
 KalDer'in TKY'yi yayg nla t r rmak amac yla kulland

Mükemmellik Modeli içinde KSS kavramlar n n da
ele al nmas , gerek ödül ba vurular nda gerekse tüm de erlendirme yap lan kurulu larda bu kapsamda
de erlendirme yap lmas .

 KalDer'in bu model çerçevesinde kendi deneyimli ve yetkin de erlendiricileri ile özde erlendirme

yapmas .
 Tüm ödül ba vurular ve de erlendirme yapt

m z kurulu lar için de erlendiricilerimizle etik sözle me
imzalamam z ve bu kapsamda kurulu lara yapaca m z de erlendirme hizmetlerinde kurulu bilgilerinin
gizlilik içinde yürütülmesinin sa lanmas .

 Tüm ödül ba vurular ve de erlendirme yapt

m z kurulu lar n bilgilerinin gizlilik ilkeleri çerçevesinde
sadece süreç sahiplerinin bilgisi dahilinde yürütülmesi, KalDer içinde dahi aç k olmamas , dileyen kurulu
isimlerinin gizli tutulmas .

 KalDer'in Ana Stratejileri & 2023 Stratejik Hede eri;






Mükemmelli in Yay l m n Sa lama
Kurumsal Yetkinli i Geli tirme
Kurumsal Bilinirlik ve tibar
Güçlü birlikleri
Güçlü Mali Yap

Neden Kat ld k?
Türkiye Kalite Derne i, dünya kalite seviyelerine ula mak ve "sürdürülebilir" rekabetçi gücünü art rmak için
özel ve kamu kurulu lar ile sivil toplum kurulu lar na gerekli imkânlar yaratma misyonunu ta yan bir sivil
toplum kurulu u olarak Global Compact Küresel lkeler Sözle mesi'nin kat l mc s ve öncüsüdür.
KalDer etik davran , çevreye sayg ve çal an ve insan haklar konular alt nda kurumlarda Toplam Kalite
Yönetiminin temel bile enlerinden biri olan Kurumsal Sosyal Sorumlulu u te vik etmesi sebebiyle bu
sözle meye kat lmaya karar vermi tir.
KalDer - Türkiye Kalite Derne i
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Biz kat ld ktan sonra neler oldu?
Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavram ve uygulamalar n Kalite Kongrelerindeki ve Avrupa Kalite Yönetimi
Vakf (EFQM) Kazananlar Konferans oturumunda tart t k.
Yay nlar m zda ülkemizdeki uygulamalar aç klad k. AB politikalar n destekleyen ve bizim de Ulusal birli i
Orta oldu umuz Avrupa Kalite Yönetimi Vakf , EFQM taraf ndan özel olarak geli tirilen Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Çerçevesi Modelini tan tmaya ba lad k.

nsan Haklar
lke 1: dünyas ilan edilmi insan haklar n desteklemeli ve bu haklara sayg duymal d r.
12-13 Kas m 2013 tarihlerinde gerçekle tirilen Kalite Kongresi'nde
oturumu yap ld .

Ba ar n n Arkas ndaki Kad nlar

Oturumda a a daki ba l klar ele al nd :
 Yönetim Kad n n Hakk d r
 Kad nlar n yönetimdeki yeri
 Bir yönetici olarak kad n n avantajlar
 Türkiye'de çal ma hayat nda cinsiyet e itli i sorunu
 Kad nlar engelleyen cam tavanlar
 2023 hede erine kad nlarla ula mak
2012 y l nda ise Kahvalt Sohbetlerine, Yönetim Kad n n
Hakk d r ana temas yla panel gerçekle tirildi. Aç l
konu mas n KalDer Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi
Do an' n yapt panele KAG DER Yönetim Kurulu Ba kan
Gülden Türktan ve AV VASA Genel Müdürü Meral Eredenk
konu mac olarak kat l rken moderatörlü ü ise Milliyet
Gazetesi Kö e Yazar Meral Tamer yapt .
Yönetim kurulunda ve çal anlara f rsat e itli ini
önemsiyoruz. Kad n çal an ve yöneticilere e it f rsatlar
sunuyoruz. Her dinden ve mezhepten çal ma arkada m z
bulunmakta. Farkl siyasi görü e sahip çal anlara bir
arada kirlerini rahatça ifade edebilmekteler.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:
GLAP-GENÇ Liderler Akademi Program
Mükemmellik kültürünü ya am biçimine dönü türerek,
ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katk da bulunmak üzere 22 y ld r faaliyet
gösteren KalDer, Genç Liderler Akademi Program
çerçevesinde Marmara Üniversitesi ö rencilerinin i
hayat na haz rlanmalar n sa lad .
26 Ekim-1 Aral k 2013 tarihleri aras nda düzenlenen Genç
Liderler Akademi Program 'na kat lan ö renciler, i
hayat n n profesyonellerinden Kaliteye Giri ve EFQM
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Mükemmellik Modeli, Liderlik, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim, Sat -Pazarlama-Mü teri Memnuniyeti,
Yönetim Sistemleri Bilgilendirme, nsan Kaynaklar ve Mülakat Teknikleri konular nda e itimler al rken,
program dahilinde deneyim payla m na kat lma ans da elde ettiler.
Program ba ar yla tamamlayan 25 ö renciden 15'i, 6 Aral k 2013 tarihinde Marmara Üniversitesi'nde
düzenlenen törenle serti kalar n ald lar.
Genç Liderler Akademi Program serti ka töreninde, KalDer ve Marmara Üniversitesi yetkilileri biraraya
geldi. Genç Liderler Akademi Program 'n KalDer'in kurumsal sosyal sorumlulu u çerçevesinde gördüklerini
belirten KalDer Genel Sekreteri Ak n Al kç o lu, "Önümüzdeki y llarda bu projeden tüm üniversite
ö rencilerinin artarak yararlanmas n planl yoruz. Programa kat lan ve serti ka almaya hak kazanan
ö rencilerimizi tebrik ediyoruz. Kariyerleri boyunca faydalanabilecekleri bir e itim program oldu, i
hayatlar nda imdiden ba ar lar diliyoruz" dedi.

2013 y l Merkez GençKal çal malar :
 stanbul'daki çe itli üniversitelerden ö rencilerin kat l m yla Viko Elektrik ve Brisa'ya teknik gezi

düzenlendi. Ö renciler, ödül alm bu iki de erli kurulu un çal malar n inceleme ve mükemmellik
yolculu undaki ba ar hikayelerini dinleme f rsat buldular.
 I k Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i bölümü ö rencilerine KalDer Genel Sekreteri Ak n Al kç o lu

Liderlik konulu sunumu ile payla mda bulundu.
 stanbul Büyük ehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Ba kanl

Gençlik ve Spor Müdürlü ü ile stanbul
Ayd n Üniversitesi i birli iyle düzenlenen 16.Kariyer E itim Günleri'nde, KalDer stand nda üniversite
ö rencileri ve yeni mezun olan kat l mc lar ile bulu tuk. Stand ziyaretçilerine EFQM Mükemmellik Modeli
kitab da t larak, KalDer faaliyetleri ve GençKal hakk nda bilgilendirme yap ld .

 KalDer'in önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planlad

bir hede de, üniversite ö rencilerine
kurumsal sosyal sorumluluk kapsam nda mentörlük deste i vermektir. Bu kapsamda KalDer Yöneticileri
Koçluk Platformu Derne i i birli inde Temel Koçluk e itimi alm lard r.

 Marmara Üniversitesi ö rencilerine yönelik Genç Liderler Akademi Program gerçekle tirildi. Akademi

program kapsam nda, Kaliteye Giri ve EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik, Süreç Yönetimi, Stratejik
Yönetim, Sat - Pazarlama-Mü teri Memnuniyeti, Yönetim Sistemleri Genel Bilgilendirme ve nsan
Kaynaklar ve Mülakat Teknikleri gibi çok önemli konulara yer verildi. Program kapsam nda
kat l mc lar m z, Borusan Lojistik Genel Müdürü Sn. Kaan Gürgenç'in i ya am na dair deneyimlerini
dinleme f rsat buldular.

BAYRAMPA A LÇE MEM, AB LDV PROJES N KalDer B RL

LE YAPIYOR

Kalite hayat m z n her alan nda var olan bir olgudur. Ne i
yaparsak yapal m her zaman kaliteyi arar z ve kaliteye
ula mak için ara t rmalar yapar, kendimizi, i imizi ve
kurumumuzu geli tirmek için yöntemler arar z. Kaliteli i
yapt m z saptayabilmek için önce "neye göre
kaliteliyiz?" sorusuna cevap bulmal y z. Bu soruya do ru
cevap bulabilmek için kendimizi tan mal , bizden daha iyi
olanlar n varl n kabul etmeli, onlar ara t rmal ve daha
iyilerle sürekli olarak kar la t rma yapmal y z. Daha iyileri
saptayarak onlardan ö renmeliyiz. K sacas kendi öz
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de erlendirmemizi yaparak, iyi yönlerimizi ve iyile tirebilece imiz yönlerimizi ortaya koyabilir kendimizi
geli tirmek ve kalitemizi artt rmak için daha iyileri bularak onlardan ö renebiliriz.
Bu ba lamda, Bayrampa a lçesindeki e itim kurumlar m z n e itim verme ko ullar n iyile tirmek ve
ö retmenlerimizin de niteliklerini art rarak ülkemizin network eleman ihtiyac n n kar lanmas na destek
vermek için sürekli ö renmeyi hede eyen Leonardo da Vinci projesiyle Avrupa ülkelerindeki network e itimi
veren kurumlar inceledik. Bu proje çerçevesinde e itim ortamlar n ve uygulamalar n yerinde görüp iyi
örnekleri saptamay , onlardan ö renmeyi, ö rendiklerimizi kendi çal malar m za uygulamay amaçlad k.
Avrupa Birli i Hayatboyu Ö renme Program Leonardo da Vinci Vetpro Hareketlilik Projesi kapsam nda 20131-TR1-LEO03-49605 No'lu "Cisco NETACAD a sistemleri e itiminin AB ülkelerindeki A Akademilerinde
uygulama, yöntem ve tekniklerinin yerinde izlenerek; iyi uygulamalar n stanbul'a aktar m ." isimli projemiz
yüksek puanla kabul edildi. Projemizde Türk Ulusal Ajans' n n hibeleri kullan ld .
Bayrampa a lçe Milli E itim Müdürlü ü koordinatörlü ünde gerçekle tirilen AB projesi kapsam nda spanya,
Almanya, rlanda ve Finlandiya'daki Cisco Network Akademilerindeki (Cisco NetAcad) uygulamalar yerinde
izlenecek ve kar l kl olarak iyi örnekler payla lacakt r. Bu kapsamda olan ilk çal ma ziyaretimiz spanya
Valensiya ilinde bir hafta süresince gerçekle tirildi. "Centre Integrat Public de Formacio Professional MISLATA"
(CIPFP Mislata) ve "Centre Integrat Public de Formacio Professional Ausias March" (CIPFP Ausias March)
kurumlar ziyaret edildi. Bu kurumlar bölgelerinde mesleki e itim veren ve ayn zamanda Cisco Network
Akademisi olan lise seviyesindeki okullard r.
Avrupa Birli i Hayatboyu Ö renme Program Leonardo da Vinci Vetpro Hareketlilik Projesi kapsam nda
Bayrampa a lçe Milli E itim Müdürlü ü, TO Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bayrampa a Kaymakaml ,
KalDer, TBD stanbul ubesi, Çizgi Elektronik San. ve Tic. Ltd. ti. kurumlar ndan seçilmi ilgili ve nitelikli
yararlan c lar, network e itimi uygulamalar n yerinde inceledi ve kar l kl olarak iyi örnekler payla ld .
Ayr ca kendi akademimiz ve ziyaret edilen e itim akademileri k yaslanarak çe itli sonuçlar elde edildi.
Toplant ve çal malar sonucunda Valensiya ilindeki mesleki e itim kurumlar ndan çok de erli örnekler ve
uygulamalar elde edildi. Ayn s rada, stanbul ilinden sunulan örnekler ve özellikle TO Tek. ve End. Mes. Lisesi
Bili im Teknolojileri bölümünün uygulamalar da be eni toplad . Ve her kat l mc kendine ve kurumuna göre
çe itli faydalar ve bilgiler kazand .
lk çal ma ziyaretimizde, stanbul'daki çal malar m z hakk nda bilgiler verildi, Türk E itim Sistemi anlat ld
ve kültürümüzle ilgili çe itli bilgiler verildi. Network e itimi ve akademimiz ile ilgili payla mlarda bulunuldu.
Öz de erlendirme sonuçlar m z ev sahibi kurumlar n öz de erlendirmeleriyle kar la t r ld . Fikir al
veri lerinde bulunularak sürecin sonuna kadar birlikte çal p kar l kl payla mlarda bulunularak etki
seviyesinin artt r lmas na çal lacak olup bu kazan mlar n yayg nla t rma faaliyetleriyle yayg nla t r lmas na
çal lacakt r.
AB projemizin ilk aya olan spanya-Valensiya ziyaretimiz 20-27 Ekim 2013 tarihleri aras nda
gerçekle tirildi. Projemizin di er 3 yurtd çal ma ziyaretleri; 6-12 Nisan 2014 tarihleri aras nda
Almanya'n n Husum ve Berlin bölgelerinde, 11-17 May s 2014 tarihleri aras nda rlanda'n n Dublin
bölgesinde, 1-7 Haziran 2014 tarihleri aras nda Finlandiya'n n Tampere bölgesinde gerçekle tirilecektir. Bu
projede yukar da ad geçen tüm yerel ortaklar m z bize çok etkili ekilde destek oldular. Proje yaz m
a amas ndan gerçekle tirilmesine ve yürütülmesine kadar geçen tüm a amalarda tüm yerel ve yurtd
ortaklar m zdan azami ölçüde faydaland k ve onlar n tecrübeleri, farkl alanlardaki uzmanl klar ile daha
etkili sonuçlar elde ettik.
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Ayr ca AB Komisyonu ve Ulusal Ajanslar taraf ndan bu y l ilk kez uygulanacak olan 2014¬2020 dönemindeki
Erasmus+ program na da odaklan ld . Bu kapsamda yak n gelecekte ne gibi farkl ve etkili projelere imza
atabilece imizi yurtd ortaklar m zla görü tük. Ülkemizde de yeni ve ilk kez uygulanacak olan Erasmus+
program çerçevesinde yapabileceklerimiz konusunda kir al veri inde bulunuldu. 2014 y l nda da daha
büyük ve kapsaml projeleri gerçekle tirmeye yönelik görü melerimiz devam etmektedir.

KAL TE ÖLEN
Her y l Eski ehir ubesi taraf ndan düzenlenen Kalite öleni ö rencilere ücretsizdir.

BEDD- Bedensel Engelliler Derne i
Türkiye Kalite Derne i KalDer'in öncülü ünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne (UKH) Bedensel Engellilerle
Dayan ma Derne i'de (BEDD) kat ld . Yap lan anla mayla BEDD'nin yönetim yap s ve insan kaynaklar n n
geli tirilmesine yönelik e itimler KalDer taraf ndan ücretsiz verildi.
EFQM Mükemmellik Modeli ile Bedensel Engellilerle Dayan ma Derne i'nin, yönetim yap s , insan
kaynaklar , i stratejileri ve i birlikleri geli tirmesinde katk sa layacaklar n belirten Hamdi Do an, "KalDer
olarak Bedensel Engellilerle Dayan ma Derne i'ne örnek modeller, yönetim yap lar , insan kaynaklar n n
geli tirilmesine yönelik e itimleri bedelsiz olarak verece iz. "KalDer bu projeyi kurumsal sosyal sorumluluk
gere i tüm gücüyle destekleyecek" dedi.

Engellilere ait bir STK için, bu yönetim modeli'nin dünyada ilk kez uygulanaca n belirten Do an; engelliler
için engelsiz bir yönetim modeli olu turmak arzunday z dedi. Temel amac m z ya am kalitesini
yükseltmektir.
Bedensel Engellilerle Dayan ma Derne i Genel Ba kan Kemal Demirel ise " Engellilerle Dayan ma Derne i
olarak geli en ça da üstlendi imiz rolün çok önemli oldu unun bilincindeyiz. Ülkemizde net rakamlarla
halen tespit edilememi , yakla k 9 milyon engelli gerçe inin bilimsel ve akademik yap larla daha fazla
fark ndal n n yarat lmas ve desteklenmesi gerekmektedir. Dernek olarak varmak istedi imiz noktalara,
KalDer'in bizimle payla aca modeller, yönetim yap lar , insan kaynaklar n n geli tirilmesine yönelik
e itimlerin de katk lar ile ula mak için çal malar m za devam edece iz. BEDD olarak hede miz, engelli
ya am nda fark yaratmak ve ya am n içinde kaliteyi artt rarak toplumla birlikte hayat payla mak. KalDer
i birli ini; hede erimizi ve çal malar m z daha güçlü duyurma ve dünyaya model bir dernek olma yolunda
ilerlemek için büyük bir destek olarak görüyoruz" diye konu tu.
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T RYAK HASAN PA A .Ö. OKULU
stanbul Ba c lar lçesi'nde bulunan Tiryaki Hasan
Pa a lkö retim Okulu, 2012-2013 ö retim y l nda
MEB taraf ndan E itimde Toplam Kalite Yönetimi
uygulamalar kapsam nda "Y l n Kaliteli Okulu"
kategorisinde stanbul birincisi oldu.
Ba ar artt rma ve ö renci, veli toplant lar n n kay r
alt na al nmas konusunda da KalDer'in deste ini
ald . Derne in gönüllü çal anlar üç y l boyunca, bu
çal malar yürütebilmesi için okul yöneticileri ile
ö retmenlerine rehberlik etti.

15' NC FÜZE ÜS KOMUTANLI I TKY B LG LEND RME TOPLANTISI
Hava Kuvvetleri Komutanl mensuplar n n kat ld bu etkinlikte KalDer Genel Sekreteri Ak n ALIKÇIO LU ve
KalDer zmir ubesi YK Ba kan /Soyak Holding K ve Kalite Direktörü Osman ÜNAL bilgi payla m nda
bulundular.

Ak n Al kç o lu, "Yönetimde Kalite" konulu sunumunda Yönetim Biliminin Geli imine de de indi. Taylor'un
Bilimsel Yönetim Anlay n n i bölümü ve uzmanla ma, yap lacak i e göre eleman seçimi ve performans
yönetimi konular n n, Klasik Yönetim Yakla m ndan günümüze kalan baz örnekler oldu unu belirtti. Toplam
Kalite Yönetimi anlay nda hedef, mü terilerin istek ve beklentileri do rultusunda ürün ve hizmetlerin
kalitesinin yükseltilmesi ve verimlili in art r lmas d r diyerek, TKY'nin önemini vurgulad . Herhangi bir
kurulu un sürdürülebilir mükemmelli e eri ebilmesi sürecinin temelinde yatan EFQM Mükemmellik
Modelinin Temel Kavramlar konusunda da kat l mc larla payla mda bulundu.

Çal ma Ko ullar
lke 6: e alma ve çal ma süreçlerinde ayr mc l a son verilmelidir.
KalDer küreselle me olgusu içinde Türkiye'nin daha fazla demokratikle mesi; sürdürülebilir bir kalk nma
gerçekle tirebilmesi; insan haklar na sayg l ve farkl l klar n katma de erini iyi kullanabilen bir i gücü
olu turmas için yönetimde kad n-erkek e itli inin önemli oldu una inanmaktad r.
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Tüm yönetim kademelerinde kad n n rol üstleniyor olmas ;
 Yarat c l k ve yenilikçilik art ile karl l - verimlili i,
 Mü teri ve tüketiciyi temsil ederek memnuniyeti,
 Çal an memnuniyetini art rmakta;
 Kurum - ülke imaj n geli tirmekte,
 Bu konuya duyarl yat r mc lar n ilgisini çekmektedir.
Türkiye'de yönetimde kad n n söz sahibi olmas nda ka t üzerinde "haklar" anlam nda önemli bir sorun
olmamas na ra men, haklar n kullan m nda, yani f rsat e itli inde, sorun vard r.
KalDer, payla mc , kat l mc , effaf, hesap verebilir yönetim anlay gere i, "Yönetim kad n n hakk d r"
bildirgesini imzalayarak kad n - erkek f rsat e itli inin kurulu lar nda sa lanmas için bildirgeyi bu görü ü
savunan di er kurulu lar n da imzas na açm t r.

A LE VE SOSYAL POL T KALAR BAKANLI I ÇALI MALARI
KalDer yönetimi Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Sn.Fatma ahin'in daveti üzerine 5 Temmuz 2012 tarihinde
ziyaret etti.
Toplant da KalDer'in projelerinden biri olan Yönetim Kad n n Hakk d r Sn.Bakan ile payla ld . Türkiye'nin
daha fazla demokratikle mesi; sürdürülebilir bir kalk nma gerçekle tirebilmesi; insan haklar na sayg l ve
farkl l klar n katma de erini iyi kullanabilen bir i gücü olu turmas için yönetimde kad n erkek e itli inin
önemli oldu una inanarak ilgili proje Sn.Fatma ahin'e aktar ld .
Bakan ile görü ülen bir di er konu ise, Bakanl n
Kalite alt yap s n geli tirmek iste i üzerine, KalDer
olarak Bakanl n EFQM Mükemmellik Modelini
kullanmalar n sa lamak için çal malara ba land .
KalDer bu konuda ilgili birimleri görevlendirdi.
Son olarak, Sn.Bakan KalDer yönetimine, kad n
güçlendirmek için kad nlardaki giri imcilik ruhunu
desteklemek ve önlerindeki engelleri kald rmak
gerekti ini belirterek, kad n n i hayat ndaki ya am n
kolayla t rd klar n belirtti. Bu konuda uluslararas
i birli i projelerinden bahsetti. Uzun y llar sonra
kad n n istihdamdaki pay n n %30'u a t n belirten Bakan Fatma ahin oran n daha da yükseltilmesi
konusunda ciddi hede er konuldu unu söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma ahin 21.Kalite Kongresi'ne konu mac olarak kat ld ve Ya anabilir
Gelecek temas çerçevesinde bakanl k çal malar n payla t .

Çevre
lke 7: dünyas çevre sorunlar na kar ihtiyati yakla mlar desteklemelidir.
KalDer taraf ndan i dünyas na çevre konusunda yasal mevzuatlar n takibi ve ISO 14001 Çevre Standard n n i
yerlerinde uygunlanmas na yönelik e itimler ve çal taylar düzenlenmektedir.
Ayr ca 12-13 Kas m 2013 tarihlerinde düzenlenen Kalite Kongresi'ne z TV Genel Yay n Yönetmeni Co kun
Aral davet edildi. Çevre ve enerji tasarrufu konusundaki anlat m bu konudaki duyarl l m z n ve kamuoyunu
bilinçlendirmeye katk m z n bir göstergesidir.
KalDer olarak çevreye duyarl y z. Ka t at k üretimini minimumda tutmaya gayret ediyoruz. Elektronik o s
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olmaya çal yoruz.
lke 8: letmeler çevresel sorumlulu a daha fazla önayak olabilmek amac yla insiyatif almal d rlar.
E itimlerimiz pratik müfredat ve deneyimli e itmenler ile en yüksek tatmin derecesine ula mak için devam
etmi tir. Ulusal Kalite Hareketine kat lan kurumlar ile yürüttü ümüz de erlendirme ve e itim planlama
çal malar bu alandaki ba ar n n en önemli unsuruydu.
Çevre ve Sürdürülebilirlik konular nda haz rlanan uzmanlar taraf ndan haz rlanan özel rapor ve yaz lar
periyodik yay nlar m z aralar nda protokol, medya, sivil toplum kurulu lar , aboneler ve üyelerin de
bulundu u yakla k 3.000 ki iye ula maktad r. Önce Kalite dergisinin çevrimiçi versiyonu web sitemizde
bulunabilir. Buna ek olarak web sitemiz vas tas yla yollad m z e-bültenler ile yakla k 18 bin ki iye
ula yoruz.

Yolsuzluk Kar t
lke 10:
 KalDer'in ba ms z denetçiler taraf ndan denetlenmesi,
 Mali tablolar m z n her y l genel kurulda tüm üyelere aç klanmas ,
 Ödül sürecimizin hassas, effaf, ba ms z ve belirlenmi bir süreç olarak yürütülmesi.
 2013 y l medyada KalDer'in hede enen ölçüde yer ald bir y l oldu. Medya da toplam 1.026 dakikal k
canl yay n ve özel haber çal malar yapt k. Yerel ve ulusal dergi ve gazetelerde, internette 2013 y l nda
toplam 3.671 adet haberimiz yer alm t r. Haberler içerisinde herhangi bir olumsuz haber
yay nlanmam t r.
Sayg n ekonomi dergilerinden biri taraf ndan her y l Türk Dünyas taraf ndan verilen 50'ye yak n ödül
aras ndan 20 ödül, istikrarlar ve objektif olmalar bak m ndan bir ad m öne ç kmaktad r.
Bu y l ulusal kalite ödülleri ile ilgili, KÖYK, (yeni ismiyle TMÖYK) olarak, baz de i iklikler yap ld . Ülkemizdeki
Ulusal Kalite Ödülleri'nin en önemli özelliklerinden birisi ödül sürecinin Avrupa'da EFQM taraf ndan yürütülen
Kalite Ödülleri ile ayn kapsam ve içerikte sürdürülmesidir. EFQM, 2006 y l nda Avrupa Kalite Ödülleri
isimlerini, model ile isim uyumlulu unun sa lanmas amac yla EFQM Mükemmellik Ödüllleri olarak
de i tirmi ve o tarihten itibaren Türkiye'deki ödül isimlerinde de de i iklik yap lmas hem Avrupa'daki
yakla ma uyum sa lanmas dü üncesi ve hemde bu do rultuda ödül jurisi üyeleri ile kurum ve
kurulu lardan gelen talepler ile sürekli KÖYK'ün gündeminde olmu tur.
Bu kapsamda ilk yap lan çal ma, KÖYK'ün olas ödül isimlerini dört farkl grupta toplayarak anket yoluyla
payda lar n n görü üne sunmak olmu tur. Ankete kat lan de erlendiricilerimiz, kurum ve kurulu lardan
gelen görü ler ile KalDer Yönetim Kurulu'nun görü leri göz önünde bulundurularak, bu y ldan itibaren
günümüze kadar kullan lmakta olan "Ulusal Kalite Büyük Ödülü" isminin "Türkiye Mükemmellik Büyük
Ödülü" ve "Ulusal Kalite Ba ar Ödülü" isminin de "Türkiye Mükemmellik Ödülü" olarak de i tirilmesi
kararla t r lm t r.
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