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EFQM Modeli yalnızca güncel geçerliliğini korumaya devam etmiyor aynı zamanda uzun 
erimli, sürdürülebilir bir gelecek isteyen yönetimlerin gündemini belirlemeye devam 
ediyor.   
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KalDer Hakkında

KalDer; çağdaş kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 

1991 yılında kurulmuştur.

KalDer'in vizyonu, ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik 

eden bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için “Mükemmellik kültürünü yaşam 

biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda 

bulunmak” misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı, Amerika Kalite 

Derneği'nin (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı ve Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) 

kurucu üyesidir.

KalDer'in ana faaliyetleri arasında; Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Ulusal Kalite Hareketi 

Programı, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Kurumsallaşma Ölçümü ve Çevik Yönetim 

Programı, KOBİ'ler için Stratejik Plan Rehberliği, Özdeğerlendirme ve Dış Değerlendirme 

Hizmetleri, Mevcut Durum Analizleri, Rehberlikler, Kalite Kongresi ve diğer etkinlikler yer 

almaktadır.

KalDer- EFQM Tanıma ve Ödüllendirme Programı, ödül ve belgelendirmenin uygunluğunu 

karşılayan, kendi yönetmeliği dahilinde  KalDer çatısı altında faaliyet gösteren özerk ve gönüllü 

bir yapı olan "KalDer Ödül Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir. Değerlendirme 

süreçlerinde KalDer Ödül Yürütme Kurulu tarafından atanan gönüllü, bağımsız değerlendiriciler 

görev almakta, ödül kararları ise bağımsız ve gönüllü jüri tarafından verilmektedir.

EFQM Hakkında

EFQM (European Foundation for Quality Management), Avrupa Kalite Yönetim Vakfı, yenilikçi 

yaklaşımlar ve veriye dayalı bilgiyle elde edilen içgörüyü, etkin ilişki ağı ve tanımlanmış bir modeli 

kullanarak dünya genelinde bireylerin ve kuruluşların öğrenme ve gelişimlerini destekleyen kâr 

amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki çalışmalarıyla, temel paydaşlar için performansı iyileştirmek ve 

fayda sağlamak üzere kültürel değişimi ve dönüşümü yöneten liderlere destek olmaktadır.

Özenle tasarladığı ürün ve hizmet çeşitliliği ile kuruluşların ve bireylerin bulundukları mevcut 

konumu incelemelerini sağlamaya ve hangi alanlarda eyleme geçmeleri gerektiği konularında 

onlara yardımcı olmaktadır.

Dünya genelinde kuruluşların başarılı bir ortağı haline gelerek, bireyler, topluluklar ve kuruluşlar 

için daha iyi bir gelecek inşa etme tutkusunu yaymaktadır.
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Sürekli iyileştirme
kültürü oluşturun

Ne kadar iyi
olduğunuzu

öğrenin

Çalışanlarınızı
harekete geçirin

Uluslararası
tanınma

Rekabetçiliğinizi
iyileştirin

Paydaşlarınızla
etkileşime geçin

Tanıma ve Ödüllendirme Programı Nedir?

Tanıma ve Ödüllendirme programı, bir yandan uzmanlığınızı 

ve ilerlemeye kesintisiz bir şekilde odaklanmanızı uluslararası 

düzeyde tanırken diğer yandan çalışanlarınızı, kuruluşunuzun 

sürekli geliştirilmesi yönünde teşvik eder. 

Tanıma ve Ödüllendirme programı kuruluşunuzun 

ilerlemesi ve dönüşümü için coşkulu bir atmosfer yaratır 

ve elde edilen tüm başarıların takdir edilmesini sağlar. 

Tanıma ve Ödüllendirme programı, sistematik iyileştir-

meyi teşvik etmek, bu yönde kuruluşları harekete geçir-

mek, öğrenme ve eğitime odaklanmak için mükemmel 

bir yoldur. Uzun vadeli planlamalarınızda kuruluşunuza 

ulaşılabilir fırsatlar sağlayarak çalışanlarınıza, tedarikçi-

lerinize, müşterilerinize ve diğer temel paydaşlarınıza 

süreçlerinizdeki ilerlemeyi gösterir.

Faydaları:
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Tanıma ve Ödüllendirme Programı

Tanıma ve Ödüllendirme Programı, kuruluşlara gelişmelerine yardımcı olacak stratejik 
düzeyde geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tanıma ve Ödüllendirme Programı, 
sektör, büyüklük veya olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluş tarafından 
kullanılabilecek pratik bir araçtır. 

Kuruluşların farklı ihtiyaçları ve olgunluk düzeyleri olduğundan KalDer-EFQM, 
kuruluşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için çeşitli değerlendirme hizmetleri 
tasarlamıştır. 

Üstün Performansa İlk Adım
İş yaklaşımlarını iyileştirmenin yollarını keşfetmeye yeni başlayan kuruluşlar veya 

operasyonel birimler için basit ve kolay bir adımdır.  Bu basit süreç, kuruluş içinde sürekli 

iyileştirme kültürünün aşılanmasına yardımcı olacaktır.

Üstün Performansa İlerleme
Stratejilerinin, yönetim yaklaşımlarının ve genel performanslarının hızlı bir analizini 

almak isteyen kuruluşlara yöneliktir.

Üstün Performansta Yetkinlik
Hâlihazırda sağlam bir yönetim sistemine sahip olan, yaklaşımları ve performans 

düzeyleri ile geleceğe hazır olmak için katma değerli bir stratejik ve operasyonel geri 

bildirim almak isteyen kuruluşlara yöneliktir.

Türkiye Mükemmellik Ödülleri ve EFQM Küresel Ödülü
Bu ödüllerin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde üstün performanslı kuruluşları 

tanımaktır. Bu kuruluşlar, stratejilerini eyleme dönüştürmede ve performanslarını sürekli 

iyileştirmede tartışmasız bir başarı sergilerler. 

3

• EFQM Küresel Ödülü ≥ 700

• Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ≥ 650

• Türkiye Mükemmellik Ödülü ≥ 600-649
Üstün Performansta Yetkinlik

7 Yıldız (700-799)

6 Yıldız (600-699)

5 Yıldız (500-599)

4 Yıldız (400-499)

3 Yıldız (300-399)
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Üstün Performansa İlk Adım

“Üstün Performansa İlk Adım” sürecine genel bakış
“Üstün Performansa İlk Adım”, bir takvim yılı içinde, kuruluşunuz için en uygun zamanda 
organize edilebilir. 

Sürecin ilk adımı, kuruluşunuzun güçlü 
yönlerinin ve iyileştirme fırsatlarının 
farkına varılmasını sağlayan basit 
(anketle) bir özdeğerlendirme yap-
maktır. İyileştirme fırsatlarını önce-
liklendirdikten sonra, odaklanacağınız 
ilk üç alanı seçmeniz ve uygulamayı 
planladığınız üç iyileştirme projesini 
belgelemeniz gerekecektir. 

Üç iyileştirme projesi hayata geçirilip 
etkileri görüldükten sonra, KalDer’in 
atayacağı bir değerlendirici kuruluşu-
nuza 1 günlük saha ziyareti yaparak 

proje liderleri ve ilgili diğer kişilerle görüşecek, projelerin uygunluğunu, uygulanan 
yaklaşımları ve elde edilen sonuçları değerlendirecektir.  
Saha ziyaretinden sonra, üç projenin her birine özgü, sonuçları ve katma değeri yüksek 
geri bildirimleri içeren bir geri bildirim raporu alacaksınız. Bu süreçte başarılı 
bulunduğunuzda, “EFQM Üstün Performansa İlk Adım” belgesi alacaksınız.

Neden başvurmalısınız?
• Stratejik öneme sahip projelere odaklanma
• Kuruluşunuzun performansını artırma
• Sürekli iyileştirme kültürünü aşılama
• Tüm seviyelerdeki çalışanlarınızı sürece dahil etme
• Katma değeri yüksek bir dış geribildirim alma
• Ulusal ve uluslararası alanda tanınma

Belgeler ve araçlar

Özdeğerlendirmenin 
yapılması ve başvurunun 
hazırlanması

Saha Ziyareti

Geribildirim Raporu

Başvuru Rehberi

Başvuru sürecinin 
ayrıntılı bir açıklaması 
ve potansiyel başvuru 

sahipleri için faydalı bilgiler 

Başvuru Formu

Resmi olarak başvuru 
yapabilmek için imzalı bir 

Başvuru Formu 
gönderilmesi gerekmektedir

 

İlk Adım Eylem Programı

Başvuru sürecinin 
ayrıntılı bir açıklaması 
ve potansiyel başvuru 

sahipleri için faydalı bilgiler 

EFQM Anketi

Kuruluşunuzun en önemli 
güçlü yönlerini ve iyileştiril-
mesi gereken alanlarını be-
lirlemek için basit bir çevrim
içi öz değerlendirme anketi
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Başvuru ücreti ve diğer
maliyetler hakkında bilgi
almak için lütfen KalDer
Ödül Sekreterliği ile irti-
bata geçiniz.



Üstün Performansa İlerleme
“Üstün Performansa İlerleme” değerlendirme süreci kuruluşunuza, EFQM Modelinin yedi 
kriteri çerçevesinde oluşturulmuş önemli yönetim yaklaşımlarınızın hızlı ve erişilebilir bir genel 
analizini sunar.

“Üstün Performansa İlerleme” sürecine genel bakış
Üstün Performansa İlerleme değerlendirmesi, bir takvim yılı içinde, kuruluşunuz için uygun 
olan bir zamanda organize edilebilir. 

Sürecin ilk adımı, kuruluşunuzda EFQM 
Modelinin yedi kriterine göre gerçek-
leştireceğiniz bir özdeğerlendirme ile 
online olarak EFQM Değerlendirme 
platformunda başvuru dokümanınızı 
oluşturmaktır.
Başvuru dokümanınız hazır olduktan 
sonra, iki kişiden oluşan bir ekip ile pay-
laşılmaktadır. Bu değerlendirme ekibi 
başvuru dokümanınızı değerlendirerek 
kuruluşunuza 1 veya 1,5 günlük saha 
ziyareti gerçekleştirecektir.  Değerlen-
dirme ekibi saha ziyareti görüşmeleri ile 
EFQM Modelinin yedi kriterini kapsaya-
cak şekilde kuruluşunuzun farklı alanla-
rını ve yaklaşımlarını keşfedeceklerdir. 

Saha ziyaretinden sonra, EFQM kriterleri çerçevesinde, puanlama da dâhil olmak üzere 
katma değeri yüksek ve kolayca eyleme geçirilebilecek bir geribildirim alacaksınız. Bu süreçte 
başarılı olduğunuzda, Başarılıysanız, “EFQM Üstün Performansa İlerleme” belgesi 
alacaksınız. 

Neden başvurmalısınız?
• Temel yönetim yaklaşımlarınızın hızlı ve erişilebilir genel analizi 
• Kuruluşunuzun performansını iyileştirmek amacıyla eyleme geçirilebilir geribildirim alma
• Süreç boyunca hızlı öğrenme 
• Tüm seviyelerdeki çalışanlarınızı sürece dâhil etme ve harekete geçirme
• Kuruluşunuzun olgunluk seviyesini öğrenme 
• Ulusal ve uluslararası alanda tanınma

Başvurunuzun
hazırlanması

Saha Ziyare�

Geribildirim Raporu ve
Tanımanın Alınması

Başvuru Rehberi

Başvuru sürecinin ayrıntılı 
açıklaması ve potansiyel 

başvuru sahipleri için 
faydalı bilgiler 

Başvuru ücreti ve diğer
maliyetler hakkında bilgi
almak için lütfen KalDer
Ödül Sekreterliği ile irti-
bata geçiniz.

Başvuru Formu

Resmi olarak başvuru 
yapabilmek için imzalı bir 

Başvuru Formu 
gönderilmesi gerekmektedir

 

EFQM İş Matrisi

Başvuru dokümanınızı hızılı ve kolaylıkla oluşturmak için
kullanılan, EFQM Modelinin yedi kriterine göre

oluşturulmuş çevrimiçi bir değerlendirme
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Belgeler ve araçlar
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Üstün Performansta Yetkinlik
“Üstün Performansta Yetkinlik” değerlendirmesi, kuruluşunuzun tüm yönleriyle ne kadar iyi 

yönetildiği ve yönlendirildiğinin kapsamlı ve eksiksiz bir incelemesidir.

“Üstün Performansta Yetkinlik” sürecine genel bakış
“Üstün Performansta Yetkinlik”, bir takvim yılı içinde, kuruluşunuz için uygun bir zamanda 

organize edilebilir. 

Sürecin ilk adımı, kuruluşunuzda EFQM 

Modeline göre  online EFQM Değerlen-

dirme Platformunda başvuru dokümanı-

nızı oluşturmaktır.

Başvuru dokümanınız hazır olduktan 

sonra, başvurunuzu değerlendirecek ve 

kuruluşunuza 3 ila 4 günlük bir saha 

ziyareti gerçekleştirecek 3 veya 4 değer-

lendiriciden oluşan bir ekiple pay-

laşılmaktadır. 

Değerlendirme, EFQM Modeline göre 

sonuçlar ve performansınızın gözden 

geçirilmesiyle birlikte sürecin ayrılmaz 

bir parçası olarak kuruluşunuzun stratejik zorluklarını ve hedeerini esas almaktadır.

Saha ziyaretinden sonra, EFQM Kriterleri çerçevesinde puanlamada dâhil olmak üzere 

katma değeri yüksek, stratejik ve eyleme geçirilebilir detaylı bir geribildirim alacaksınız. 

Puanınıza bağlı olarak, kuruluşunuz “EFQM Üstün Performansta Yetkinlik” (3-7 yıldız) belgesi 

alacaktır.

Neden başvurmalısınız?
• Kuruluşunuzun güçlü yönlerini, öğrenme ve iyileştirme fırsatlarını keşfetme
• Gelişim için coşku ve cesaret yaratma
• Bağımsız,  katma değeri yüksek,  detaylı geri bildirim sağlayan kolay bir süreç
• Paydaşlarınız için sürdürülebilir değer yaratma
• Kuruluşunuzun değerini ve imajını artıracak ulusal ve uluslararası bir tanınma

Belgeler ve araçlar

Başvurunuzun
hazırlanması

Saha Ziyareti

Geribildirim Raporu ve
Tanımanın Alınması

Başvuru Rehberi

Başvuru sürecinin ayrıntılı 
açıklaması ve potansiyel 

başvuru sahipleri için 
faydalı bilgiler 

Başvuru Formu

Resmi olarak başvuru 
yapabilmek için imzalı bir 

Başvuru Formu 
gönderilmesi gerekmektedir

 

EFQM Gelişmiş İş Matrisi

Başvuru dokümanınızı hızılı ve kolaylıkla oluşturmak için
kullanılan, EFQM Modelinin yedi kriterine göre

oluşturulmuş çevrimiçi bir değerlendirme
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Başvuru ücreti ve diğer
maliyetler hakkında bilgi
almak için lütfen KalDer
Ödül Sekreterliği ile irti-
bata geçiniz.



Türkiye Mükemmellik Ödülleri ve EFQM Küresel Ödülü
Yıllık olarak düzenlenen Ödüller, en zorlu değerlendirme süreçlerinden biriyle 

desteklenmektedir. 

Ödül sürecine genel bakış

Başvuru dokümanının hazırlanması:

Başvuru dokümanının EFQM Modeline göre kuruluş içindeki farklı kişilerin katılımına 

imkân verecek şekilde çevrimiçi (AssessBase online değerlendirme platformu kullanıla-

rak) olarak oluşturulması gerekir. 

Değerlendirici ekibiyle planlama toplantısı:

Değerlendirme ekibi ile kuruluş temsilcileri arasında, kuruluşun üst düzey bilgilerinin 

paylaşılması ve saha ziyaretinin planlanmasına başlanması için yarım günlük yüz yüze 

toplantı yapılır.

Saha ziyaretine hazırlanma:

Saha ziyaretini planlamak için kuruluşunuz ve değerlendirme ekibi arasında bilgi 

alışverişi ve öğrenme dönemi.

Saha ziyaretinin yapılması:

Kuruluşunuzu değerlendirmek ve iyi uygulamalarınızı tespit etmek için, her biri EFQM 

Model değerlendirme sürecinde eğitilmiş üç ila yedi deneyimli iş profesyonelinden oluşan 

bir değerlendirme ekibi sahada 3-5 gün geçirir. Değerlendiriciler bireylerle ve gruplarla 

görüşürler ve kuruluşun stratejik hedeerini gerçekleştirirken ne kadar etkili performans 

sergilediğini analiz etmek için dokümanları değerlendirirler.

Geribildirim ve jüri sonuçları:

Deneyimli iş profesyonelleri olan değerlendiriciler tarafından hazırlanan geri bildirim 

raporu, kuruluşun stratejik düzeyde gelişmesine yardımcı olmak için zengin içerikli ve 

katma değer yaratan girdiler sağlar. Rapor, her başvuru sahibi kuruluş için ödül düzeyine 

karar veren bağımsız Ödül Jürisine sunulmaktadır.

Ödülün duyurulması:

KalDer tarafından yıllık olarak yapılan, öğrenme ve ilişki ağları geliştirme etkinliği yüksek 

olan Avrupa’nın en büyük Kalite Kongresinde gerçekleşen ödül töreninde duyurulur.

Neden başvurmalısınız?
• Ulusal ve Uluslararası alanda görünürlük kazanmak 

• Mevcut iyileştirmeye açık alanları ve olası çözümleri tanımlayan ve anlaşılmasına 

yardımcı olan son derece değerli geri bildirimler almak, 
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Başvuru
Dokümanının
Hazırlanması

Değerlendirici
Ekibiyle Planlama

Toplantısı

Saha
Ziyaretine

Hazırlanma

Saha
Ziyaretinin
Yapılması

Geribildirim
ve

Jüri Sonuçları

Ödülün Töreni
ve Kutlama
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• Başarılarınızı alacağınız EFQM belgesi ile ülkemizde ve dünyada KalDer, EFQM 

küresel ağı içinde sergilemek. 
• Çalışanlarınızı harekete geçirmek: Başarılı olma arzusu ve heyecanı, kuruluşun her 

seviyesindeki çalışanlarına olumlu ve yapıcı bir atmosferde ilham ve pozitif enerji 
verir, onları harekete geçirir.

• Süreç boyunca KalDer tarafından eğitilmiş değerlendirme ekibi ile etkileşim, kuruluşa 
gelecekte karşılaşacağı güçlüklerle başa çıkmak için uzman görüşleri edinme imkânı 
sağlayacaktır.

Belgeler ve araçlar

Başvuru Sahibi Rehberi

Başvuru sürecinin ayrıntılı 
açıklaması ve potansiyel 

başvuru sahipleri için 
faydalı bilgiler 

Başvuru Formu

Resmi olarak başvuru 
yapabilmek için imzalı bir 

Başvuru Formu 
gönderilmesi gerekmektedir

 

EFQM Gelişmiş İş Matrisi

Başvuru dokümanınızı hızılı ve kolaylıkla oluşturmak için
kullanılan, EFQM Modelinin yedi kriterine göre

oluşturulmuş çevrimiçi bir değerlendirme
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Kazananlar ne h�ssed�yor ? 

"Ödül �le tanınmak b�z�  ve b�ze key�f ver�yor. İşler� daha �y� hale get�rme gururlandırıyor

�steğ�m�z� ve ön plana çıkarıyor." heves�m�z� 

"Ödülü kazanmak b�z� çünkü b�z�m �ç�n öneml� b�r tanınma". fazlasıyla gururlandırıyor 

Ödülü kazanmak, kuruluşumuzu son yıllarda daha da gel�şt�rd�ğ�m�z� göster�yor." 

"EFQM Model�n� kullanmak küçük b�r kamu kuruluşunu kamu sektöründe b�r referans 

hal�ne get�rmem�z� sağladı." 

"Ödülden ve bunu ek�b�m�z�n yaptığı  tanınması olarak memnunuz başarılı çalışmaların

görüyoruz." 

"Ödülü kazanmak her zaman  müşter�ler�m�z�n, çalışanlarımızın ve �sted�ğ�m�z b�r şey,

ortaklarımızın beklent�ler�n� karşılamak amacıyla kend�m�z� uyarlamak, gel�şt�rmek ve 

değ�şmek �ç�n ." çok sıkı çalıştık

Avrupa'nın yönet�m kal�tes� �le �lg�l� "  almayı başaran b�rkaç en prest�jl� ödülünü

kuruluştan b�r� olmak b�z� dolduran b�r başarı." gurur ve sev�nçle 

Başvuru ücreti ve diğer
maliyetler hakkında bilgi
almak için lütfen KalDer
Ödül Sekreterliği ile irti-
bata geçiniz.



KalDer Bursa Kalite Ödülü

KalDer Bursa Kalite Ödülü Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde EFQM Modeli esas 

alınarak tüm Bursalı rmalara açık olarak gerçekleştirilmektedir. Bursa’da iş 

mükemmelliğine ve üstün performansa ulaşma çabasında olan rmaları ödüllendirmek 

ve onurlandırmak, konusunda iyi uygulamaların diğer rmalar tarafından da paylaşılıp 

uygulanmasını teşvik etmek maçıyla Bursalı rmaların iş başarılarının ve sürdürülebilir 

rekabet gücünün ulusal ve uluslararası düzeyde artmasına yardımcı olmaktır.

• Bursa Kalite Ödülü kullandığı EFQM Modeli ile sizi Ulusal ve Avrupa Kalite 

Ödülleri’ne hazırlar.

• Çalışmalar sonucunda değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan rapor ile 

kuruluşun uygulamalarını geliştirebilmesi için önemli bir geri bildirim sağlanır.

• Çalışanlarının toplam kalite bilinç düzeyinin artmasını ve pek çok kişinin hazırlıklarda 

rol alarak sahiplenme duygusunu geliştirmesini sağlar.

• Çalışanlar arasında etkin bir eğitim ve iletişim aracı oluşturur.

• Özdeğerlendirme yaparak, iyileştirmeye açık alanlarınızın tespitine olanak sağlar.

• Organizasyonun iyileştirme faaliyetlerine bakış açısını geliştirir.

• Yönetim alanında yeni kavramların içselleştirilerek kuruluşun etkin ve güncel 

olmasına yardımcı olur.

• Günümüzün giderek artan belirsizlik ortamında kuruluşların yıkıcı dönüşümlere hazır 

olmalarını ve sürdürülebilirliklerini garanti altına almalarına yardımcı olur.

• Kalite bilincini ve Toplam Kalite Yönetimini Bursa çapında yaygınlaştırmak ve Ulusal 

Kalite Hareketine destek vermektir.

KalDer Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü

KalDer Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü ile ülkemizde ve bölgemizde EFQM Modeli 

bilincinin yaygınlaştırılması ve kuruluşların yönetim kalitesinin geliştirilmesi çabalarının 

özendirilmesi, yeni kavramların özümsenerek uyarlanması ve başarılı kuruluşların 

tanınarak Avrupa Kalite Ödülü sürecine hazırlanmaları amaçlamaktadır.

• Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü kullandığı EFQM Modeli ile sizi Ulusal ve Avrupa 

Kalite Ödülleri’ne hazırlar.

• Çalışmalar sonucunda değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan rapor ile 

kuruluşun uygulamalarını geliştirebilmesi için önemli bir geri bildirim sağlanır.

• Çalışanlarının toplam kalite bilinç düzeyinin artmasını ve pek çok kişinin hazırlıklarda 

rol alarak sahiplenme duygusunu geliştirmesini sağlar.

• Çalışanlar arasında etkin bir eğitim ve iletişim aracı oluşturur.

• Özdeğerlendirme yaparak, iyileştirmeye açık alanlarınızın tespitine olanak sağlar.

• Organizasyonun iyileştirme faaliyetlerine bakış açısını geliştirir.

• Yönetim alanında yeni kavramların içselleştirilerek kuruluşun etkin ve güncel 

olmasına yardımcı olur.

• Günümüzün giderek artan belirsizlik ortamında kuruluşların yıkıcı dönüşümlere hazır 

olmalarını ve sürdürülebilirliklerini garanti altına almalarına yardımcı olur.
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KalDer Ankara Şube Kalite Çemberi ve Kobetsu Kaizen Ödülleri

Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülleri kurum ve kuruluşlarda, problem çözme tekniklerinin 

kullanıldığı kuruma değer katan ekip çalışmalarının örnek teşkil etmesini sağlamak ve 

çalışanların kalite gelişimine katkılarını ödüllendirmek amacıyla 2008 yılında KalDer 

Ankara Şubesi tarafından oluşturulmuştur. 

Ödül;

• Kuruluşların kendi kalite uygulamalarını diğer kurumlarla kıyaslama olanağını 

sağlar.

• Kuruluşların sektörlerindeki rekabet üstünlüklerini güçlendirme fırsatını sunar.

• Kurumun kalite yönetimine bağlılığının onaylanması demektir.

• Kalite uygulamalarını teşvik ederek, yaygınlaştırılmasına yardımcı olur.

• Çalışanların iş tatmininin artmasını sağlayarak üretkenliği yükseltir.

• Elde edilmiş başarıların takdiri anlamını taşır.

• Kuruluşun toplum içindeki saygınlığının artmasını sağlar. 

İham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri

KalDer, ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırıl-

ması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilik-

çiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulama-

ların tanındığı-ödüllendirildiği bir Tanıma Programını hayata geçirmek üzere 2020 yılı 

başında bir Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma Grubu “İlham Veren Kamu Yönetimi” 

modeli olarak adlandırılan bu Ödül Programını oluşturmuştur.

Ödüle başvuran projelerden temel beklentiler;

• Yenilikçi (inovatif) olması, kendi paydaşlarına olduğu kadar diğer kurum ve 

kuruluşlara da ilham vermesi,

• Proje yönetimi yöntem ve araçlarının uygulanması, tüm aşamalarda ilgili paydaşların 

etkileşim ve katılımına açık yönetişim yaklaşımının benimsenmiş olması,

• Proje gerçekleştirilirken kamu kaynaklarının verimli kullanılmış olması,

• Sunulan ürün veya hizmetlerin hedef kitle beklentilerini karşılaması ve 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile anlamlı ilişkisinin kurulmuş olmasıdır.

KalDer-EFQM Tanıma ve Ödüllendirme Programı 
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