29 Nisan 2022
KalDer Türkiye Kalite Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
KalDer Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2022 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri
arasında, Divan Başkanı Nedret Yayla, Divan Başkan Yardımcısı Yahya Kösalı, Katip Üyeler Hüsniye
Fırat ve Hüseyin Sevinç’ten oluşan Divan Kurulu ile Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’nde
gerçekleşti.
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar’ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan Olağan Mali
Genel Kurul, Faaliyet raporunun Genel Sekreterimiz Sabri Bülbül tarafından okunması, tüzük
maddelerindeki değişiklik taslağına ilişkin önerileri sunması, 2022 yılı bütçesinin onaya sunulması, 3 yıl
ve üzeri borcu olan üyelerin üyeliklerinin sonlandırılması, Denizli’de Temsilcilik açılması ve 2023 yılı
içerisinde şubeleşme çalışmalarının yürütülmesi çalışmalarını yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Bayraktar’ın Konuşmasından Başlıklar;
KalDer, 1990 yılında kuruluşundan bugüne varlığı ile her dönem; ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam
kalitesine yön veren, değişim ve dönüşüme liderlik eden, yönetim kalitesine dikkat çeken özellikleri ve
çalışmalarıyla diğer sivil toplum kuruluşlarından olumlu yönde ayrışan bir dernek oldu.
Çok hızlı değişen günün koşullarına uyum konusunda üstün çaba ile çalışan KalDer, bir sivil toplum
kuruluşu olmanın sorumluluğu ile çalışmalarını yeniden düzenledi. Çok kısa bir zaman diliminde
altyapılarımızı tamamladık ve süreçlerimizin hepsini çevrimiçine taşıdık. Merkez ve şube yönetim
kurullarımız ve çalışanlarımız işlerinin başındaydı.
Geçtiğimiz bir yıla ilişkin kısa bir özet geçmek gerekirse;
KalDer olarak, 2021 yılında sürdürülebilirliği işimizin odağına alarak, sürdürülebilirlik modelimizi
oluşturduk. Bugüne kadar ülkemizin geleceğinde ve üye şirketlerimizin kurumsallaşma yolculuğunda
önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyorum. Aynı sorumlulukla “Sürdürülebilirlik” konusunun da
ülkemiz genelinde yaygınlaşması için örnek bir çalışmaya imza attık. Sürdürülebilirlik modelimizin
altında farklı sektörlerden üyelerimizin de katılımlarıyla Sürdürülebilirlik Komiteleri kurduk. “Topluma
Katkı Görev Gücü”, “Etik ve Uyum Görev Gücü”, “Gelecek Nesilleri Yetiştirme Görev Gücü” ile
“Kapsayıcılık ve Cinsiyet Eşitliği Görev Gücü” ve “Çevresel Etki Görev Gücü” komitelerimiz,
paydaşlarıyla birlikte projeler yürüterek sürdürülebilirliğin farklı sektörlerde yayılımına katkı sağlamayı
hedeflemektedir. Bu çalışmalarımıza, EFQM Model’inin yapısı gereği desteklediği unsurları da dâhil
ediyoruz.
Bu çalışmalarımız sonucunda, 2021 yılında bireysel üye sayımız 552’ye, tüzel üye sayımız 771’e, tüzel
temsilcilik sayımız 1473’e ve GençKal üye sayımız ise 348’e yükseldi.
Yıl içerisinde 4,500 kişinin katılım sağladığı birçok çalıştay, eğitim ve 10,000’i aşkın katılımcıyla çevrimiçi
seminerler düzenledik.
Avrupa’nın en etkin yönetim kongresi olan Kalite Kongresi’nin 30’uncusunu 1,300’e yakın katılımcı ve
72 konuşmacı ile gerçekleştirdik. Kongre sonunda 2 kurumumuz Mükemmellik Ödülü, 7 kurumumuz ise
Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi aldılar ve kongremiz bir kez daha Avrupa’nın en çok izlenen
organizasyonları arasında yer aldı.
Yıl içerisinde 28 kurum Ulusal Kalite Hareketine katıldı, böylece 30. Yılımızda Ulusal Kalite Hareketine
katılan kurum sayımız 751’e yükseldi.
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük dijital dönüşüm yetkinlik gelişim merkezi olan MESS
Teknoloji merkezine üyelerimiz ile sanal tur gerçekleştirdik.

KalDer Online Akademide her biri alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış 300’den fazla
eğitim içeriğini üyelerimize sunduk.
Şubeler nezdinde Kalite ve Başarı sempozyumları, Kalite ödülleri, Kongreler, webinarlar, söyleşiler ve
üyelerimizin bir araya geldiği daha birçok etkinlik hayata geçirildi.
Çevikliği, çeşitlilik konusundaki kapsayıcılığı, geniş kitlelere ulaşılabilmesi, dünya çapında tanınan
EFQM modelini üyeleri ile uyguluyor olması ile KalDer; Türkiye’nin iş dünyası ve sosyal yaşam
koşullarında varlığı çok önemli bir sivil toplum kuruluşu. Bu bakımdan KalDer, kalitenin adresi olmaya;
Ülkemizin sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, her noktasına katkı sağlamaya çalışan,
dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmaya devam edecek.

