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KalDer, 2002 yılında B�rleşm�ş M�lletler Genel Sekreter� Sayın Kof� Annan’ı davet ederek
Küresel İlkeler Sözleşmes�’n� Türk�ye'de �lk �mzalayan kurum olarak y�ne b�r dönüşüme
l�derl�k etm�şt�r. Bu başarımızdan sonradır k� TC Bakanlar Kurulu kararı �le Kal�te Derneğ�
olan adımız ‘Türk�ye Kal�te Derneğ�’ olarak değ�şt�r�lm�şt�r. Bu adımımız �le KalDer,
sürdürüleb�l�r b�r gelecek �ç�n sorumluluk alma yönünde kararlığını gösterm�şt�r. 2020 yılında
�se B�rleşm�ş M�lletler ’�n 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçlarından es�nlenerek oluşturulan
yen� EFQM model�n�, üyeler�ne sunmuştur. 

Okuyacağınız bu raporda KalDer’ �n 2021 ve 2022 yılları arasında serg�led�ğ� sürdürüleb�l�rl�k
çalışmalarından uygulama örnekler�n� bulacaksınız. KalDer yönet�c�ler�, çalışanları ve
gönüllüler�n�n bu rapordak� her ayrıntıda özver�l� katkıları bulunmaktadır. 

- Sürdürüleb�l�r değer yaratma amacını taşıyan, 
- Kurumsal davranışları dengel� ve sağlam temellere dayandırılmış, 
- Yaratıcı ve yen�l�kç� k�rler�n destekç�s� ve uygulayıcısı, 
- İş ortakları ve paydaşları �le gel�ş�me açık, 
- Sürekl� öğrenen, 
- Çalışma hayatında eş�tl�k ve et�k �lkeler�n�n yayılımına önem veren, 
- Katılımcı ve paylaşımcı yönet�m anlayışını destekleyen, 
- Sağlıklı b�r çevrede yaşamanın her canlının hakkı olduğunu savunan, 

Örnek b�r S�v�l Toplum Kuruluşu olarak sorumluluklarımızın b�l�nc�ndey�z. Tüm sektörlerde,
bölgelerde, ülkem�zde ve küreselde; değ�ş�m� yaymak, b�lg�y� paylaşmak ve yaşam kal�tes�
yüksek b�r gelecek �ç�n çalışmalarımız kal�te gönüllüler�m�z�n katkılarıyla devam ed�yor. 

Sevg� ve Saygılarımla,

Yılmaz Bayraktar

Değerl� Kal�te Gönüllüler�, 

KalDer, kuruluşundan buyana, her dönemde ülkem�zde
sürdürüleb�l�r �ş ve yaşam kal�tes�ne yön veren, dönüşüme
l�derl�k eden b�r S�v�l Toplum Kuruluşu oldu. 5 şubes�, 4
tems�lc�l�ğ� ve Genel Merkez�; 2,000’�n üzer�ndek� etk�n üyes�
�le amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n em�n adımlarla
�lerlemes�n� sürdürüyor. 
Avrupa Kal�te Yönet�m� Vakfı’nın EFQM model�, b�r yönet�m
aracı olarak 1992 yılından bugüne KalDer ve üyeler�
tarafından ben�msenm�şt�r. Model� uygulayan kurum sayısı
her geçen gün artmaktadır. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI



KalDer 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ardından Türk�ye genel�nde açılan şube ve
tems�lc�l�klerle bölgelere yayılım sağlamıştır. 

1998 yılında Ulusal Kal�te Hareket�’n� (UKH) başlatan KalDer, Avrupa Kal�te Yönet�m� Vakfı’nın
(EFQM) ulusal �ş b�rl�ğ� ortağıdır. 2006 yılında Amer�ka Kal�te Derneğ� (ASQ) �le �ş b�rl�ğ� başlatan
aynı zamanda Orta Doğu Kal�te Organ�zasyonu’nun (MEQA) kurucu üyes� ve 5 Temmuz 2022
yılında Women’s Empowerment Pr�nc�ples (WEP'S) �mzacısı olan KalDer’�n ana faal�yetler�
arasında Ulusal Kal�te Hareket�, EFQM Model�, Kal�te ve Yönet�m Alanındak� Eğ�t�mler, Dış/ Öz
Değerlend�rme (mevcut durum değerlend�rmes�), Türk�ye Mükemmell�k Ödüller�, Yerel Ödüller,
Sürdürüleb�l�rl�k Danışmanlığı, Kıyaslama çalışmaları, Tekn�k Gez�ler, Kal�te Kongres� ve
Sempozyumlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları, gençl�k programları g�b� çalışmalar yer
alıyor. 

Kurumsal Prof�l

5 Şube; Ankara, Bursa, Esk�şeh�r, İzm�r, Kayser� 
4 Tems�lc�l�k; Den�zl�, Trakya, Batı Akden�z, Doğu Marmara   

897 Tüzel Üye   
473 B�reysel Üye   
840 GençKal Üyes�
762 Ulusal Kal�te Hareket� Üyes� 

Mükemmell�k kültürünü yaşam b�ç�m�ne dönüştürerek ülkem�z�n rekabet gücünün ve refah
düzey�n�n yükselt�lmes�ne katkıda bulunmak. 

Ülkem�zde sürdürüleb�l�r �ş ve yaşam kal�tes�ne yön gösteren, dönüşüme l�derl�k eden b�r s�v�l
toplum kuruluşu olmak.

M�syonumuz 

2030 V�zyonumuz

• İnsana, Topluma ve Doğaya Saygı 
• Güven�l�r Olmak 
• Yen�l�kç�l�k ve Sürekl� İy�leşt�rme 
• Gönüllülük 

Değerler�m�z;

Sayılarla KalDer 

İlet�ş�m

Adres: Of�s�m İstanbul Plazaları Cev�zl� Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Kat:11 No:65 34846 
Maltepe/İstanbul 
Tel: +90 216 518 42 84 
Faks: +90 216 518 42 86 
e-posta: kalder@kalder.org 
web: www.kalder.org



Küresel İlkeler Sözleşmes�’nde Neden Varız?

KalDer, dünya kal�te sev�yeler�ne ulaşmak ve sürdürüleb�l�r rekabet gücünü artırmak �ç�n özel
kuruluşlar, kamu ve s�v�l toplum kuruluşlarına gerekl� �mkanları yaratma m�syonunu taşıyan b�r
s�v�l toplum kuruluşu olarak Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmes�'n�n katılımcısı ve
öncüsüdür.

KalDer; et�k davranış, çevreye saygı, çalışan ve �nsan hakları konularında, kurumlarda Toplam
Kal�te Yönet�m�n�n temel b�leşenler�nden olan Kurumsal Sosyal Sorumluluğun yayılımını teşv�k
etmekted�r.

Yen� EFQM Model�, BM’�n 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları’nı kapsamına alarak KalDer’�n
m�syon ve v�zyonuna katkı sağlamıştır.

Üye prof�l�n�n sektörel dağılımı ve bölgesel yayılımı �le KalDer’�n etk�nl�kler� ülkem�zde gen�ş
k�tlelere ulaşmaktadır.

KalDer gönüllüler�, b�lg� b�r�k�m�n� toplumla paylaşarak çevresel gel�ş�me katkı sağlamaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmes�'n� �mzalayan kurumlar arasında KalDer üyeler�n�n de yer almasıyla
ortak hedeflerde buluşulmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmes�'n� �mzalamamızın ardından, 2007 yılında B�rleşm�ş M�lletler Esk�
Genel Sekreter� Kof� Annan'ın ülkem�z� z�yaret ederek Kal�te Kongrem�zde yaptığı konuşma ve
ortak �mza toplantısına katılımımız bu yöndek� çalışmalarımızı güçlend�rm�şt�r.

Raporun devam eden sayfalarında 10 temel �lkey� destekleyen faal�yetler�m�z sunulmuştur.



KalDer'�n Ana Stratej�ler� & 2030 Stratej�k Hedefler�

Yayılımı Artırma
Kurumsal Yetk�nl�ğ�m�z� Artırma
Kurumsal B�l�n�rl�k ve İt�bar
Güçlü İş B�rl�kler� Gel�şt�rme
Güçlü Mal� Yapı Oluşturma

Neler Yapıyoruz?

Stratej�k Planlama süreçler�m�zde, paydaşlarımızın (yazılı, sözlü, �lg�l� toplantılara katılımları
sağlanarak ve karşılıklı �let�ş�m �le) görüşler� alınmaktadır. 

KalDer'�n üyeler�ne sunduğu EFQM Model� �çer�s�nde KSS kavramlarının yer alması gerek ödül
başvurularında gerekse tüm değerlend�rme yapılan kuruluşlarda bu kapsamda çalışmaların
artmasına olanak sağlamaktadır. 

KalDer EFQM model� çerçeves�nde bünyes�ndek� deney�ml� ve yetk�n değerlend�r�c�ler� �le
özdeğerlend�rme yapmaktadır. 

Tüm ödül başvuruları ve değerlend�rme yaptığımız kuruluşlar �ç�n değerlend�r�c�ler�m�zle et�k
sözleşme �mzalamamız ve bu kapsamda kuruluşlara yapacağımız değerlend�rme
h�zmetler�nde kuruluş b�lg�ler�n�n g�zl�l�k �ç�nde yürütülmes� konusunda hassas�yet
göster�yoruz. 

Tüm ödül başvuruları ve değerlend�rme yaptığımız kuruluşların b�lg�ler�n�n g�zl�l�k �lkeler�
çerçeves�nde sadece süreç sah�pler�n�n b�lg�s� dah�l�nde yürütülmes�ne, KalDer �ç�nde dah�
açık olmamasına, d�leyen kuruluş �s�mler�n�n g�zl� tutulmasına d�kkat ed�yoruz. 

Tüm etk�nl�kler�m�zde Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmes� �lkeler� gözet�lerek
çalışmalar yürütülmekted�r. 

BM’�n 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları KalDer’e yen� üye olmak �steyen kurumlarda yapılan
sunumlarla ya da �let�ş�m kanallarımızda toplumla paylaşılmaktadır.

BM’�n 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları doğrultusunda KalDer çalışanları ve üye f�rmaların
gönüllüler�nden oluşan altı adet Görev Gücü ek�pler� oluşturulmuş ve yıl �çer�s�nde bel�rl�
aralıklarla b�r araya gelerek bel�rled�kler� konularda farkındalık çalışmaları  ve projeler
yapmaktadırlar.



Sürdürüleb�l�rl�k Kom�tes� 6 üyeden oluşur. Kom�te Başkanı Genel Sekreter'd�r. Sürdürüleb�l�rl�k
Kom�tes�, Başkan tarafından tems�l ed�l�r. Kom�te Genel Sekreter�, kom�ten�n sağlıklı
yürümes�nden sorumludur ve Başkan' a rapor ver�r.
Kom�te, gerekl� gördüğü hallerde kom�te üyes� olmayan uzmanları da �çereb�l�r.
Yen�ler� seç�lene kadar esk� kom�te üyeler� görevler�n� yer�ne get�rmeye devam ederler.
Kom�ten�n görevler�n� yer�ne get�rmes� �ç�n gerekl� tüm kaynak ve destek Yönet�m Kurulu
Başkanı tarafından sağlanır. Kom�te, gerekl� gördüğü hallerde Yönet�m Kurulu Başkanı'nı ya da
Yönet�m Kurulu Üyeler�n� toplantılarına davet edeb�l�r.
Kom�te, gerekl� gördüğü durumlarda faal�yetler�yle �lg�l� bağımsız uzman görüşler�nden
yararlanır. Kom�ten�n �ht�yaç duyduğu danışmanlık h�zmetler�n�n bedel� KalDer tarafından
karşılanır.
Sürdürüleb�l�rl�k Kom�tes�, sosyal, çevresel, kurumsal yönet�m alanlarında sürdürüleb�l�rl�k
stratej�s�, pol�t�kası, hedefler� ve uygulamalarının gel�şt�r�lmes�, �zlenmes�, denetlenmes�,
�lerlemen�n tak�p ed�lmes�, �y�leşt�r�lmes�, gözden geç�r�lmes� amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
Kom�te, bu konulardak� görevler� yer�ne get�rmen�n yanı sıra, alt kom�te gruplarının çalışmalarına
yön vermekle, Yönet�m Kurulu Başkanı'na ve Yönet�m Kuruluna düzenl� olarak raporlama
yapmakla, öner�lerde bulunmakla görevl�d�r.
Sürdürüleb�l�rl�k Kom�tes� �le koord�nel� çalışmaktan sorumlu alt çalışma kom�teler�n� oluşturan
sürdürüleb� l�rl�k tems�lc�ler� de sürdürüleb�l�rl�k yönet�m� �çer�s�nde yer almaktadır.

KalDer'�n Sürdürüleb�l�rl�k Yönet�m�

Senem Güner, KalDer Ankara Genel Sekreter� 
Aykan Kurkur, KalDer Bursa Genel Sekreter� 
Faruk Gülen, KalDer Esk�şeh�r Genel Sekreter� 
Lat�fe Sönmez Şah�n, KalDer Kayser� Genel Sekreter�

Sürdürüleb�l�rl�k Kom�teler�
Kom�te Başkanı: Sabr� Bülbül, KalDer Genel Sekreter�
Genel Sekreter: Ayl�n Paksoylu, KalDer İzm�r Genel Sekreter�

Da�m� Üyeler:

Kom�ten�n yapısı ve Üyel�k Kr�terler�

Kom�ten�n Amacı ve Kapsamı
KalDer Merkez ve tüm şubeler�n�n sürdürüleb�l�rl�k stratej�s�n� ben�msemes�n� ve uyumlanarak
faal�yetler�n devam ett�r�lmes�n� sağlamak.

Kom�te'n�n Görev ve Sorumlulukları
KalDer'�n sürdürüleb�l�rl�k stratej�s�n� ve pol�t�kasını hazırlamak,
Sürdürüleb�l�rl�k öncel�kler�n�n ve hedefler�n�n bel�rlenmes� ve kurum stratej�s�ne entegre
ed�lmes�ne destek olmak,
Sürdürüleb�l�rl�k performans yönet�m�n� �zlemek ve �y�leşt�rmek,
KalDer'�n sürdürüleb�l�rl�kle �lg�l� mevcut durumunun değerlend�rmes� yapmak, uygulama ve
projeler� tak�p etmek, gerekl� denet�mler� yapmak,
KalDer'�n et�k ve kurumsal değerlere tam uyumunu gözetmek,
Ekonom�k, sosyal, çevresel ve yönet�ş�m açısından dengel� ve entegre b�r performans
sürdürmek,



Kom�te'n�n Görev ve Sorumlulukları
KalDer'�n sürdürüleb�l�rl�k stratej�s�n� ve pol�t�kasını hazırlamak,
Sürdürüleb�l�rl�k öncel�kler�n�n ve hedefler�n�n bel�rlenmes� ve kurum stratej�s�ne entegre
ed�lmes�ne destek olmak,
Sürdürüleb�l�rl�k performans yönet�m�n� �zlemek ve �y�leşt�rmek,
KalDer'�n sürdürüleb�l�rl�kle �lg�l� mevcut durumunun değerlend�rmes� yapmak, uygulama ve
projeler� tak�p etmek, gerekl� denet�mler� yapmak,
KalDer'�n et�k ve kurumsal değerlere tam uyumunu gözetmek,
Ekonom�k, sosyal, çevresel ve yönet�ş�m açısından dengel� ve entegre b�r performans
sürdürmek,
Tüm çalışanlar tarafından sürdürüleb�l�rl�k stratej�s� n�n ben�msenmes�n� sağlamak,
Sürdürüleb�l�rl�kle �lg�l� güncel gel�şmeler� tak�p etmek ve dernek �çer�s�nde paylaşmak, derneğ�n
�ş süreçler�n� etk�leyecek b�r gel�şme olması hal�nde Yönet�m Kuruluna sunmak,
Paydaşlarla �l�şk� ve �let�ş�m�n sağlıklı devam etmes�n� sağlamak,
Paydaşlar ve tedar�k z�nc�r� �le KalDer'�n sürdürüleb� l�rl�k yaklaşımını paylaşmak, gerekt�ğ�nde k�l�t
paydaşlardan görüş almak ve bu görüşler� kayıt altına alarak Yönet�m Kurulu �le paylaşmak,
Topluma katkı sağlayacak proje yönet�m s�stem� gel�şt�rmek, proje uygulamalarını gözlemlemek,
raporlanmasını sağlamak, tüm �lg�l� b�r�mler�n bu s�steme uyum sağlamasını sağlamak,
Sürdürüleb�l�rl�k kapsamında yapılan tüm toplantı, uygulama ve projeler� kayıt altına almak ya da
kayıt altına alınmasını sağlamak,
Sürdürüleb�l�rl�k �let�ş�m planını yapmak ve uygula mak,
Sürdürüleb�l�rl�k raporunu hazırlamak,
Yönet�m Kuruluna her ay düzenl� olarak kom�te çalışmasının rapor etmek,
Alt kom�teler�n çalışmasını gözlemlemek, gerekt�ğ�n  de destek olmak.

Kom�te Çalışma Prens�pler�
Kom�te düzenl� olarak her ayın son çarşamba günü toplanır.
Tüm Kom�te Üyeler�n�n katılımı zorunludur.
İved�l�kle halled�lmes� gereken durumlar olması hal�nde Kom�te ac�l toplantı yapab�l�r.
Toplantı gündem� Genel Sekreter tarafından hazırlanır, üyeler�n çoğunluğunun kararı �le ek
konular ekleneb�l�r.
Kom�te kararları, Yönet�m Kurulu Başkanı �ç�n tavs�ye n�tel�ğ�nde olup, n�ha� karar verme yetk�s�
Yönet�m Kuruluna a�tt�r.
Kom�te, Yönet�m Kurulu Başkanı'na ayda b�r kere olmak üzere düzenl� b�lg�lend�rme yapar.
Toplantı ve karar yeterl�l�k sayısı, kom�te üye tam sayısının salt çoğunluğu �le alınır. Oyların
eş�tl�ğ� hal�nde Kom�te Başkanı'nın oyu doğrultusunda karar alınır.
Toplantılar, kom�te üyeler�n�n kolay ulaşab�leceğ� mekanlarda ya da onl�ne olarak yapılır.
Kom�te kararları, toplantı tutanağı şekl�nde Genel Sekreter tarafından tutulur. Kom�te üyeler� �le
paylaşılır.
Toplantı tutanağı; toplantı gündem�, toplantının yer�, tar�h�, tartışılan konular hakkında b�lg�ler ve
alınan kararları �çermel�d�r.

Alt ÇalışmaKom�teler�
Kom�te, faal�yetler�n�n etk�nl�ğ�n� anlamak �ç�n çalışanlar arasından ya da dışarından sürdürüleb�l�rl�k
çalışmalarına katkı sağlayab�lecek, yeterl� deney�m ve b�lg� ye sah�p k�ş�lerden oluşan alt çalışma
grupları oluşturab�l�r. Alt kom�teler 7 �le 10 k�ş�den oluşur. Bel�rlenen stratej� ve uygulama planı
çerçeves�nde çalışmalar yapar, Sürdürüleb�l�rl�k Kom�tes�'nden görüş alır. Proje ya da uygulamaların
ölçümlenmes�n� ve raporlanmasını yapar. Sürdürüleb�l�rl�k Kom�tes� ve Yönet�m Kuruluna düzenl�
raporlama yapar.



Alt Çalışma Kom�teler�n�n Sorumlulukları (2021-2022 Dönem�)
KalDer Et�k kuralları çerçeves�nde görev gücü ek�pler� çalışmalarını gerçekleşt�recekt�r.
(Sürdürüleb�l�rl�k kom�tes�n�n bel�rlenen çalışma prens�pler� dışında b�r durum ortaya çıktığında
müdahale hakkı saklıdır.)
Tüm görev gücü üyeler� KalDer tarafından hazırlanan Et�k & G�zl�l�k sözleşmeler�n� �mzalamak �le
yükümlüdür.
Tüm kom�te üyeler�n�n bel�rlenen toplantı gün ve saat�nde toplantılara katılımı gerekmekted�r.
B�r yıl �çer�s�nde üyeler�n toplantılara mazerets�z olarak 3 kere devamsızlık hakkı bulunmaktadır.
(Üyeler�n en az 3 gün önces�nden katılamama sebep ler�n� görev gücü ek�p sekreterler�ne
b�ld�rmel�lerd�r.)
Her toplantı �ç�n en az kom�te görev gücü üye sayısının yarısı kadar katılım �le toplantılar
gerçekleşt�r�leb�l�r.
2021 yılı sonuna kadar Eylül-Ek�m-Kasım-Aralık olmak üzere her ayın �k�nc� ve son haftası
kom�teler toplantılarını yapacaklardır. (Hayata geç�r�lecek projeler�n şek�llenmes�yle toplantı
per�yodunu kom�teler kend� �n�s�yat�fler�nde seyrekleşt�reb�l�r.
Kom�te toplantıları çevr�m�ç� olacak şek�lde, hafta �ç� mesa� saatler� �ç�nde gerçekleşecekt�r.
(Toplantıların gerçekleşeb�lmes� �ç�n gerekl� alt yapı KalDer tarafından sağlanır.)
Her toplantıdan önce toplantı gündem� kom�te sekreter� tarafından tüm üyeler �le
paylaşılacaktır.
Tüm görev güçler�n�n toplantı raporlarını her toplantı sonunda Sürdürüleb�l�rl�k İlet�ş�m Görev
Gücü Başkanı ve Sekreter� �le paylaşması gerekmekted�r.
Her b�r görev gücü proje/f�k�r havuzu oluşturacaktır. Bu havuzdan öncel�klend�rme çalışması
yaparak, gerçekleşt�r�lecek proje ve f�k�rler bel�rlenecek ve 2021 yılının sonuna kadar en az b�r
proje hayata geç�r�lecekt�r.
2021 yılı sonunda tüm görev gücü ek�pler�n�n Sürdürüleb�l�rl�k Kom�tes�ne Faal�yet Raporlarını
sunmaları gerekmekted�r.
Kom�ten�n kararları ve faal�yetler�, her ay düzenlenen Sürdürüleb�l�rl�k Kom�tes� Üyeler�'ne
sunulur.

KalDer'�n doğru şek�lde anlaşılmasını teşv�k
etmey�, kurumsal değer�n� sürekl� gel�şt�rmey�,
artırmayı ve zarar gelmes�n� önlemey� hedefler.
Sosyal sorumluluk kapsamında yapılacak
projeler�n de uygulayıcısı ve denetley�c�s�d�r.
(Hesap vereb�l�rl�k)
Sürdürüleb�l�rl�k raporu ve UNGC �lerleme raporu- 
nun zamanında hazırlanmasını ve yayınlanmasını
sağlar.

Kom�ten�n görev� tüm paydaşlarla doğru, ad�l, etk�l� b�r
�let�ş�m ortamı sağlamaktır. B�lg�y� doğru zamanda
uygun şek�lde yaymaya çalışır. Kom�ten�n görevler�
şunları �çer�r:

Sürdürüleb�l�rl�k İlet�ş�m Görev Gücü

Ayşegül Sünbül, Sunbera İlet�ş�m Danışmanlık Ajans Başkanı
Büşra Yen�ce Çel�k, Doğu Pres Otomot�v İK Uzmanı

Üyeler
Kom�te Başkanı: Lat�fe Şah�n, KalDer Kayser� Genel Sekreter�
Kom�te Sekreter�: Banu Sarıcan, KalDer İzm�r Kurumsal İlet�ş�m ve Üyel�k Yönet�c�s�
Da�m� Üyeler: 



Den�z Atagün, KalDer, Kurumsal İlet�ş�m Yönet�c�s�
Den�z B�n�c�, Pol�nas Plast�k Sürdürüleb�l�rl�k ve Entegre Yönet�m S�stemler� Yönet�c�s�
Gökçe Acar, Çoşkun Öz Kalıp Mak�ne, Yönet�m S�stemler� & Tedar�kç� Değerlend�rme Gel�şt�rme
Yön. Kısım Müdürü
Gökmen Turan, L�mak Hold�ng, İK&Yönet�m S�stemler� Yönet�c�s�
Hülya K�raz, Arçel�k Kal�te S�stemler� Yönet�c�s�
Koray Saçlıtüre, Türk�ye Hazır Beton B�rl�ğ� Tekn�k Sürdürüleb�l�rl�k D�rektörü
Mehmet Göksel Orhan, Kraft Kreat�f, İlet�ş�m Profesyonel�
Ömer Yen�, İstanbul Enerj� Kal�te Yönet�m Şef�
Özlem Ecem�ş, İzm�r Ekonom� Ün�vers�tes� Med�calpark Hastanes� Başhek�m Yardımcısı
Özlem Ünsal, Arden Eğ�t�m ve Yönet�m Koçluğu Genel Müdür
Sanem Paklar, KalDer, Üyel�k Yönet�c�s�
Senem Tanju, Prysm�an Group Hseqa Manager
Şenay Güçer, Bortar Gıda, Yönet�m S�stemler� Müdürü

Çevresel Etk� Görev Gücü

Faal�yetler�nden oluşan sera gazı em�syonlarının en
aza �nd�r�lmes�n� sağlar.
Su, elektr�k vb. ver�ml� kullanımı konusunda
öner�lerde bulunarak, uygulanmasını denetler.
Ger� dönüşüm konusunda b�l�nç düzey�n� artırır,
uygulanmasını sağlar.
Tedar�k z�nc�r�n�n b�lg�lend�r�lmes�ne katkıda
bulunur.

Kom�te gezegen�m�z�n sınırlı doğal kaynakları üzer�n- 
dek� baskılar ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� sorunuyla �lg�l� çalışan- 
ların ve üyeler�n b�l�nçlend�rmes�n� sağlar. Kom�ten�n
görevler� şunları �çer�r:

Başak Akça, Vez�rköprü Orman Ürünler�, Çevre ve Atık Su Arıtma Tes�s� Yönet�c�
Başak Çorlu Kekezoğlu, S�emensÇevre Yönet�m Sorumlusu
Canan Ülkü, Tüket�c� Hakları ve Kal�te Derneğ� İkt�sad� İşletme Kal�te Müdürü
Eda Çet�ntaş, Çoşkunöz Metal Form Çevre & Enerj� & İSG Yönet�m S�stemler� Uzmanı
Gökhan Özkan, Tüv Tekn�k Kontrol ve Belgelend�r  me, Anadolu Bölge Satış Müdürü
Hal�l Köseoğlu, Mercedes Benz Türk Çevre ve Atık Yönet�m� B�r�m Müdürü
Mehmet Karahasanoğlu, Vez�rköprü Orman Ürün ler� Stratej� ve İş Gel�şt�rme Müdürü
Nesl�han Ersan, Ege İhracatçı B�rl�kler� Uzman
Ner�man Ayaydın, Kayser� Su ve Kanal�zasyon İdares� Çevre Mühend�s�
Remz�ye Şentürk, İnoksan, Kal�te Yönet�m S�stem� L�der�
Sev�m Özaltun, Er-Bakır Elektrol�t�k Bakır Mamuller� Kal�te Güvence Müdürü
Tuğba At�lla, Alpplas Kal�te Yönet�c�s�
Yahya Kemal Kösalı, Panason�c L�fe Solut�ons Elektr�k Yönet�m S�stemler� Müdürü

Üyeler
 Kom�te Başkanı: Senem Güner, KalDer Ankara Genel Sekreter�
Kom�te Sekreter�: Esra Kurşun, KalDer Ödül Sekreter�
Da�m� Üyeler:



Sosyal sürdürüleb�l�rl�k odaklı yönet�m anlayışının
kurum �çer�s�nde yerleşmes�n� sağlar.
Sürdürüleb�l�r ekonom�k büyümeye ve sosyal sorun- 
ların çözümüne katkıda bulunacak �ş ortaklıkları
gel�şt�r�r.

Kom�te, �y� b�r kurumsal vatandaş olarak topluma akt�f
katılım sağlanması ve toplumun gel�ş�m�ne destek
olunmasından sorumludur. Kom�ten�n görevler� şunları
�çer�r:

Ahmet Acar, Acar A�le Of�s� Yönet�m Danışmanlık ve Destek H�zmetler�, Yönet�m Danışmanı
Andaç Pamuk, Vestel, Müdür
Başak Boyacı,Arçel�k, Malzeme PlanlamaTakım L�der�
Ç�ğdem Önsal, Ege İhracatçıB�rl�kler�, Genel Sekreter Yrd.
Ebru Türköz Acar, Yed�tepeÜn�vers�tes�, Dr. Öğr. Üyes�
H�cran Yıldız, Uludağ Ün�vers�tes�, Öğret�m Üyes�
N�lgün Aytek�n,Atlas Sürdürüleb�l�rl�k ve Değ�ş�m Danışmanlığı, Sürdürüleb�l�rl�k Danışmanı
Nazan Nur Tünay Doğan, Yatağan Term�k Enerj� Üret�m A.Ş., Entegre Yönet�m S�stemler� Müdürü
Özlem Kayguluoğlu, Çoşkunöz Kalıp Mak�ne, Kal�te Yönet�m S�stemler� Kısım Müdürü
Yener Bahur, Barçın Spor A.Ş., Bütçe Planlama Yönet�c�s� & Eğ�tmen
Yalçın Paslı, Tezmaksan Mak�ne, D�rektör
Tuna Çakır, Kardem Tekst�l San. ve T�c. A.Ş., İnsan Kaynakları ve Sürdürüleb�l�rl�k Müdürü
Veysel Atılgan, Duyar Vana Mak�ne San T�c A.Ş, Kal�te Güvence D�rektörü

Üyeler
Kom�te Başkanı: Aykan Kurkur, KalDer Bursa Genel Sekreter�
Kom�te Sekreter�: Cenk Yangın, KalDerAnkara Proje ve Gel�ş�m Sorumlusu
                                        Sem�h Şenyuva,KalDer Bursa Eğ�t�m Ve Mal� İşler Yönet�c�s�

Da�m� Üyeler:

Topluma Katkı Görev Gücü

Topluma katkı sağlayan projeler�n gel�şt�r�lmes�, uygulanması, denetlenmes� ve raporlanmasını
yapar.



Adnan İlgaz�, T. Q.M. Adnan İlgaz� Yönet�m ve Kal�te Yönet�m Danışmanı
D�lek Öztürk, Ege İhracatçı B�rl�kler� İdar� Memur
Elvan B�lge Menteşe, Döktaş Kal�te S�stemler� ve Arge Müdürü
Erdem Özgün, Yıldızlar Yatırım Hold�ng Yönet�m S�stemler� ve İş Süreçler� Müdürü
Hakan Törün, Beyb� Plast�k, Kurumsal Sürdürüle  b�l�rl�k Uzmanı
İsa Şah�n, Sunparad�se Alüm�nyum İş Güvenl�ğ� ve Kal�te S�stem Uzmanı
Dr. Ömer Özkan, SOCAR Türk�yeİş Süreçler� ve Kal�te Yönet�m S�stemler� Müdürü
Dr. Kürşat Taştan, Ordu Ün�vers�tes�, Genel Sekreter Yardımcısı
İpek Sapmaz Mem�şoğlu, S�emens Enerj� Kal�te Yönet�c�s�

Üyeler
Kom�te Başkanı:  Faruk Gülen, KalDer Esk�şeh�r Genel Sekreter�
Kom�te Sekreter�: Arzu Özel, KalDer Bursa Üyel�k ve Kurumsal İlet�ş�m Yönet�c�s�

Da�m� Üyeler:

Et�k Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü konusunda
farkında lığın teşv�k ed�lmes�
Et�k ve İş Ahlakı Tüzüğüne uyumu teşv�k etmek,
denetlemek ve bunlara uyulmasına yardımcı olmak
�ç�n kontrol eylemler� ve mekan�zmaların öner�lmes�
Çalışanların uyumluğunun sağlanması

Et�k ve Uygunluk Kom�tes�, kurumun tüm et�k ve
şeffaflık konularına bağlılığını tems�len yönet�c�lerden
oluşur. Kom�ten�n görevler� şunları �çer�r:

Et�k ve Uyum Görev Gücü

Tüm çalışanların olası kural �hlaller�ne g�zl� b�r şek�lde rapor etmes�n�n sağlanması
Herhang� b�r �hlal� uygun gördüğü şek�lde çözmek veya çözüm öner�lmes�

Barış Gümüşçap, Petek Kalıp Ambalaj Mak�naları Kal�te D�rektörü
2.Bora Ersezen, RBE Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurucu Başkan

Üyeler
Kom�te Başkanı:   Ayl�n Paksoylu, KalDer İzm�r Genel Sekreter�
Kom�te Sekreter�: Begüm Çet�ntarakçı, KalDer Ankara Proje ve Gel�ş�m Yönet�c�s�

Da�m� Üyeler:

Kal�te ve EFQM konusunda b�lg�lend�rme çalışmaları
yapar.
Sürdürüleb�l�r kalkınma kapsamında projeler
yapılmasını sağlar.
GençKal topluluğunun faal�yetler�n� tak�p eder,
raporlarını �nceler ve öner�lerde bulunur.
GençKal'ın yıllık planlarını denetler ve öner�lerde
bulunur.

Kom�te, GençKal topluluğunun gel�şmes�n� sağlar.
Kom�ten�n görevler� şunları �çer�r:

Gelecek Nes�ller� Yet�şt�rme Görev Gücü



Ceren İrem Kaya, İstanbul Ged�k Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes�
Canan Cemre İnce Başkan, Yepaş Süreç Gel�şt�rme Şef�
Cumhur Enver B�n�c�, KİM Kayser� İler� Malzemeler Kal�te Yönet�c�s�
Ebru Özen, Dem�rtaspasa Metal Müdür Yardımcısı
Emre Bülbül, Borçel�k Tekn�k Akadem� ve Kal�te Yönet�m S�stemler� Müdürü
Hakan Şentürk, Mars Log�st�cs Kurumsal Gel�ş�m Sorumlusu
Merve B�len, Çel�k Halat ve Tel Yönet�m S�stemler� ve Süreç Gel�şt�rme Şef�
Mustafa Cumhur Özg�rg�n, Almesan Alüm�nyum Genel Müdür Yrd.
Uğur Kılıç, İzm�r Kat�p Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�s�
Tuğba İslam, Boğaz�ç� Tes�s Yönet�m H�zmetler�, Kal�te Yönet�m Tems�lc�s�
Yasem�n Özdem�r, Bursa Uludağ Ün�vers�tes� GAKMYO Müdür Yardımcısı
Zel�ha S�llel� Ünal, Sağlıkta Kal�te Derneğ�, Genel Sekreter�

Ahu Yağcı, Kaplam�n Ambalaj A.Ş., Kal�te D�rektörü
Burcu Yazıcı, Marport L�man İşletmes� A.Ş., Yönet�c�
Cansu Bahar, FKT Koltuk S�stemler�, Yönet�c� As�stanı
Ceren Bektaş, Mutlu Akü, Kal�te Yönet�c�s�
Elç�n İnceoğlu, YEDAŞ, Yönet�m S�stemler� Şef�
Den�z Bozar, Beyb�, Stratej�k Planlama Ve İş Gel�şt�rme Müdürü
Sev�l Damatoğulları, M�gros, Kal�te Yönet�m S�stemler� Müdürü
Güles�n Atalay, Mutlu Metal San. Ve T�c. A.Ş., İcra Kurulu Başkanı/Yönet�m Kurulu Üyes�
Meltem Tez�r Yılmaz, Coats Türk�ye İpl�k San. A.Ş.,
Emea Pazarlama Yardımcı Müdürü
Selen Kürklü, S�emens San Ve T�c A.Ş., Kal�te Yönet�m S�stemler� Müdürü

Üyeler
Kom�te Başkanı:    Sabr� Bülbül, KalDer Genel Sekreter�
Kom�te Sekreter�:  Tuğçe Küçük, KalDer Kayser� Eğ�t�m Etk�nl�k GençKal Sorumlusu

Da�m� Üyeler:

KalDer bünyes�ndek� b�reylere kapsayıcılık ve
c�ns�yet eş�tl�ğ� konusunda b�lg�lend�rme, farkındalık
çalışmaları yapar.
Projeler gel�şt�r�r ve uygulanmasını sağlar, denetler.
Yapılan çalışmalar yıllık olarak Yönet�m Kuruluna
raporlanır.

Kom�te, kapsayıcılık ve c�ns�yet eş�tl�ğ� konusunda
KalDer'�n �ler� uygulamalar yapmasından sorumludur.
Kom�ten�n görevler� şunları �çer�r:

Kapsayıcılık ve C�ns�yet Eş�tl�ğ� Görev Gücü

70'� aşkın KalDer gönüllüsünden oluşan "Sürdürüleb�l�rl�k Görev Güçler�" 8 Eylül 2021 tar�h�nde
tanışma toplantısı gerçekleşt�rerek gelecek dönem faal�yet planları hakkında görüş alışver�ş�nde
bulundular.



İlke 1: İş dünyası, �lan ed�lm�ş �nsan haklarını desteklemel� ve haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, �nsan hakları �hlaller�n�n suç ortağı olmamalı.

KalDer, faal�yetler�n� yürütürken, �nsana saygının kültürünü �çselleşt�rm�ş kurum ve kuruluşların
oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. KalDer, EFQM Model�’n�n ülkem�zdek� kurum ve
kuruluşlarda b�r yönet�m model� olarak ben�msenmes� yolunda çalışmalar yürütmekted�r. EFQM,
Avrupa Kal�te Yönet�m� Vakfı’nın oluşturduğu b�r yönet�m model�d�r. Model 2020 yılında B�rleşm�ş
M�lletler�n 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları’nı modele dah�l ederek yen�lenm�ş, sürdürüleb�l�rl�k,
toplumsal eş�tl�k, etk�n yönet�ş�m, refah g�b� tüm ülkelerce kabul ed�len �nsan� eylemlere
yaklaşımını güçlend�rm�ş, toplumsal duyarlılığını artırmıştır. KalDer, tüm etk�nl�kler�nde bu konunun
yayılımını �lke ed�nm�şt�r.

KalDer, EFQM Model�’n� 1992 yılında üyeler�ne sunmuştur. EFQM, kuruluşların �ht�yaçlarını daha �y�
karşılamak �ç�n çeş�tl� değerlend�rme h�zmetler� tasarlamıştır. Bu amaçla 1993 yılında �lk Kal�te
Ödülü ver�lm�ş ve devam eden her yıl, ödül sürec� Türk�ye Kal�te Ödülü / Türk�ye Mükemmell�k Ödülü
adı �le gerçekleşt�r�lm�şt�r. Şubeler�m�z�n yer aldığı bölgelerde yerel ödül süreçler�
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Y�ne 1992 yılında �lk kez düzenled�ğ� Kal�te Kongres�’n� ve bölgelerde d�ğer
Sempozyum ve Konferanslarını gerçekleşt�rerek �ş dünyasına evrensel değerler� aktarmak
amacıyla paylaşım platformları oluşturmuştur.

İnsan Hakları

Türk�ye Mükemmell�k Ödülü’ne bugüne kadar; 300 kuruluş başvurmuş ve 33 kuruluş Büyük Ödül, 68
kuruluş Ödül ve 8 kuruluş Mükemmell�kte Sürekl�l�k Ödülü almıştır. Türk�ye’de ödül alan kurum ve
kuruluşlar, Avrupa’da da bu başarılarını sürdürmekte ve bugüne kadar EFQM’de de Türk�ye’den
katılan kuruluşlar 8 Büyük, 19 Başarı Ödülü olmak üzere toplam 27 Ödül kazanmışlardır. EFQM; temel
paydaşlar olan çalışanlar, müşter�ler, �ş ortakları ve toplumla �nsana değer veren, saygı duyan
�let�ş�m� ve yönet�m s�stem�n� destekler.



KalDer, bu kapsamda 1998 yılından bugüne Ulusal Kal�te Hareket� (UKH) �s�ml� b�r program
yürütmekted�r. Ulusal Kal�te Hareket�, kurumların rekabet gücünün ve refah düzey�n�n
yükselt�lmes�ne katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzey�n� artırmak ve sürdürüleb�l�r rekabetç�
b�r güce sah�p olmalarını sağlamak amacıyla uygulanan b�r programdır.

Ulusal Kal�te Hareket�ne katılan kuruluşlar, EFQM Model�n� esas alarak öz değerlend�rmey� sürekl�
gel�ş�m aracı olarak kullanacaklarına da�r kararlılıklarını bel�rtm�ş olurlar. 

EFQM Model�n�n kurumsallaşma üzer�nde etk�s�n�n ölçülmes�ne yönel�k olarak KalDer, UNDP ve
Kalkınma Bakanlığı �ş b�rl�ğ� �le yapılan araştırmada model�n kurumların kurumsallaşma sev�yes�n�
%40 oranında arttırdığı tesp�t ed�lm�şt�r. EFQM Model�n� uygulayan kuruluşlar gel�ş�mler�n�
KalDer’�n EFQM Tanıma ve Ödül Programına katılarak taçlandırılab�l�rler.

EFQM Tanıma ve Ödül Programı, kurumsal yapı ve kararlı b�r şek�lde odaklanılan sürekl� gel�ş�m �ç�n
ulusal ve uluslararası b�r tanıma sağlarken, kuruluşların en öneml� yapı taşı olan çalışanları da
sürekl� �y�leşt�rme �ç�n adımlar atılması ve mükemmell�k kültürü yaratılması yönünde mot�ve eder.

Ulusal Kal�te Hareket� (UKH) Programına, KalDer üyes� olan her kuruluş katılab�l�r. Ulusal Kal�te
Hareket� İy� N�yet B�ld�rges�’n�n �mzalanması �le sürece �lk adımı atmış olur. EFQM Model�
çerçeves�nden temel eğ�t�mler alındıktan sonra olgunluk sev�yeler�ne göre öz değerlend�rme ya da
dış değerlend�rmeye g�rerek kuruluşun Kuvvetl� Yönler� ve İy�leşt�rmeye Açık Yönler� ortaya konur.
Kuruluşlar olgunluk sev�yeler�ne bağlı olarak 2 �la 5 yıl arasında Kararlılık, Yetk�nl�k ve Olgunluk
sev�yeler� olarak adlandırılan mükemmell�k aşamalarını geçmeye ve ödüle aday olmaya hazırdır.

Ulusal Kal�te Hareket� (UKH)



Bursa Kal�te Ödülü 1998 yılından bugüne her yıl EFQM
Model� çerçeves�nde kurumlara ver�lmekted�r.
Kurumların başarılarının ve sürdürüleb�l�r rekabet
gücünün ulusal ve uluslararası düzeyde artmasına
yardımcı olmayı amaçlar. Her yıl düzenlenen deney�m
paylaşım toplantıları �le EFQM Model�n� uygulamış ve
geçt�ğ�m�z yıllarda ödül almış olan kurumlar, model�
uygulamak �steyen kurumlara sunumlarla tecrübeler�n�
aktarmaktadır.

Bursa Şube -Bursa Kal�te Ödülü

Kal�te Kongre’s�nde Farkındalık Sağlayan Oturumlar

Üye F�rmalarımızın yönet�c�ler�n�n davet ed�ld�ğ� KalDer
sohbetler� organ�zasyonunda amacımız gündemdek�
gel�şmelerle �lg�l� üyeler�m�z� b�lg�lend�r�p b�r network ağı
oluşturmaktır.

İzm�r Şube- KalDer Sohbetler�

30. Kal�te Kongres� "Ortak Amacın Gücü" teması – İş
Yapma B�ç�mler� ve Dönüşüm: Salgın ve �ş yapış
şek�ller�ndek� dönüşüm, uyum sorunu, ps�koloj�k boyutu
yönetmek, YILMAZLIK, kadın çalışanların yen� dönemde
durumları, d�j�tale ışınlanma dönem�, kuşaklar arası
farkların daha da bar�zleşmes� - çatışmalar, E-
learn�ngden e-yaşama, L�derler�n gözünden sektörlerde
�y� uygulamalar - yıkıcı örnekler. KÜLTÜR Boyutu:
uzaktan korumak ve gel�şt�rmek olarak ele alınmıştır.



29. Kal�te Kongres� / 17-18 Kasım 2020 / Yen� Yönler ve Ufuklar
30. Kal�te Kongres� / 16-17Kasım 2021 / Ortak Amacın Gücü
31.Kal�te Kongres� / 22-23 Kasım 2022 / R�sk�n Ötes�: B�l�m, Sektör ve Toplumda Adalet.

Yönet�m kal�tes�ndek� güncel yaklaşımlara, sorunlara ve çözümlere �l�şk�n b�lg�ler� paylaşmak ve
refah düzey� olduğu kadar sorunları da küreselleşen dünyamızda, Türk�ye’n�n hak ett�ğ� yer�
almasına katkı sağlamak amacıyla her yıl KalDer tarafından Kal�te Kongres� düzenlenmekted�r.
Avrupa’nın alanında en etk�l� Kal�te Kongres� olan Kal�te Kongreler�, 1992 yılından �t�baren KalDer
tarafından düzenlenmekte olup, Türk İş Dünyası’nın gündem�n� oluşturmakta, düzenlenen
oturumlarda üst düzey yönet�c�ler, uzmanlar b�lg� b�r�k�mler�n� aktarmaktadır. 

2020 - 2023 yılları arasında düzenlenen kongreler ve ele alına temalar şu şek�lded�r: 

Kal�te Kongreler�



Kal�te ve Başarı Sempozyumu yaşamın her alanında gen�ş b�r b�lg� ve düşünce paylaşım forumu
oluşturmak amacıyla 2003 yılından bu yana her yıl değ�ş�k b�r ana tema çerçeves�nde
gerçekleşt�r�lmekted�r. Sempozyum sonunda oluşan görüşler�n tüm kurum ve kuruluşların gelecek
stratej�ler�n�n bel�rlenmes�nde yaşamsal katkı sağlayacağı ve yön göstereb�leceğ� hedeflen�r. 

Bursa Şube- Kal�te ve Başarı Sempozyumu

18. Kal�te ve Başarı Sempozyumu / 17 Haz�ran 2021 / 
Değ�ş�m Özünde
19. Kal�te ve Başarı Sempozyumu / 25-26 Mayıs 2022 / 
B�rl�kte Güçlüyüz, B�rl�kte Başaracağız

KalDer tarafından her sene EFQM ödül sürec�nde başarı
gösterm�ş kuruluşların deney�mler�n� paylaştığı
‘Kazananlar Konferansı’na farklı �llerden üyeler�m�z
katılım sağlamaktadır. Konferansta o sene Avrupa ödülü
alan f�rmalardan tems�lc�lerde sunum yapmaktadır.
Ayrıca Ulusal Kal�te Hareket� ve Yen� EFQM Model’� �le
�lg�l� hem programda hem de aralarda karşılıklı sohbetler
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Kazananlar Konferansı

6. Erc�yes Mükemmell�k Z�rves� / 22 Ek�m 2020 /
Yen� Normal M� Y�ne Normal M�? 
7. Erc�yes Mükemmell�k Z�rves� / 13 Ek�m 2021 /
D�j�tal Gelecek 
8. Erc�yes Mükemmell�k Z�rves� / 19 Ek�m 2022 /
Geleceğe Açılan Kapı 

Kayser� Şube- Erc�yes Mükemmell�k Z�rves�

Kayser�’de 2014 yılından ber� geleneksel olarak düzenlenen Erc�yes Mükemmell�k Z�rves�’nde her yıl
düzenl� olarak; �ş dünyası, akadem�syenler, sanatçılardan oluşan çok sayıda konuk b�lg� ve
tecrübeler�n� paylaşmaktadır. Gen�ş katılımcıları �le her yıl beğen� toplayan etk�nl�k, KalDer
Kayser�’n�n geleneğ� hal�ne gelm�şt�r. Pandem� dönem� sebeb�yle 6. Erc�yes Mükemmell�k Z�rves� ve
7. Erc�yes Mükemmell�k Z�rves� onl�ne ortamda, 8. Erc�yes Mükemmell�k Z�rves� pandem� sürec�n�n
b�t�ş� �le yüz yüze olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 



Türk�ye Kal�te Derneğ� (KalDer) ,22. Yıl aradan sonra Kayser�’de. 5. Şubes�n� açtı. 7 yıl süreyle
tems�lc�l�k olarak faal�yet gösteren KalDer Kayser� Şubes� �lk Genel Kurulunu gerçekleşt�rerek
Yönet�m Kurulunu oluşturdu. Kayser� Sanay� Odasında gerçekleşen Genel Kurul ve şube açılışına
Türk�ye Kal�te Derneğ� Başkanı Yılmaz Bayraktar , Esk�şeh�r, Bursa, Ankara ve İzm�r Şube Başkanları
�le b�rl�kte Kayser� KalDer üyeler�n�n katılımı �le gerçekleşt�.

İlk Genel Kurul Toplantısında D�van Başkanlığını Kayser� Ulaşım A. Ş. Genel Müdürü Mehmet
Canbulut yaptı. Yeterl� çoğunluğun sağlanması �le b�rl�kte yönet�m kurulu oylaması gerçekleşt�r�ld�.
Kayser� Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocas�nan Beled�ye Başkanı Ahmet
Çolakbayraktar, Kayser� Sanay� Odası Başkanı Mehmet Büyüks�m�tç�, M�mars�nan OSB Başkanı
Mehmet Karabulut, �ş dünyası ve s�v�l toplum kuruluşlarının tems�lc�ler�n�n yer aldığı açılış tören� �le
KalDer Kayser� şubes� açılışı gerçekleşt�.

KalDer Türk�ye genel�nde 5 şube 3 tems�lc�l�kle faal�yet göstermekte olup, 810 tüzel 700 b�reysel
üyes� bulunmaktadır. KalDer, m�syon ve v�zyonu doğrultusunda Kayser� ve çevres�nde mükemmell�k
anlayışını kurumlarda yaygınlaştırmak �ç�n faal�yetler yürüten KalDer Kayser� 2022 yılı �t�bar�yle
Şube olarak faal�yetler�ne devam etmekted�r.

KalDer Kayser� Şubes� Açılışı 



İş sürec�nde ek�p çalışmasını ve �ş b�rl�ğ�n� öne çıkarmak amacıyla 1997 yılından �t�baren her yıl Kal�te
Çemberler� Paylaşım Konferansı düzenlenmekted�r. Rekabetç� kurumlar yaratmada ve
sürdürüleb�l�r başarıyı sağlamada kurum �ç�nde ek�p olarak hareket etmek çok öneml�d�r. Bu
konferansla ek�plere, günlük �ş rut�nler� �ç�nde karşılaştıkları sorunları d�ğer ek�plerle paylaşma ve
benzer problemler üzer�ne beraber düşünme �mkanı sunulmaktadır.

Ankara Şube- Kal�te Çemberler� Paylaşım Konferansı

23. Kal�te Çemberler� Paylaşım Konferansı / 15
Ek�m 2020
24. Kal�te Çemberler� Paylaşım Konferansı / 21
Ek�m 2021
25. Kal�te Çemberler� Paylaşım Konferansı / 26
Ek�m 2022

KalDer, ülkem�z�n tüm sektör ve kuruluşlarında
mükemmell�k kültürünün yaygınlaştırılması m�syonu
çerçeves�nde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu h�zmet�
sunumunda yen�l�kç�l�ğ�, yaratıcılığı ve ver�ml�l�ğ� teşv�k
etmek amacıyla kamu sektöründek� �y� uygulamaların
tanındığı-ödüllend�r�ld�ğ� b�r Tanıma Programını hayata
geç�rmek üzere 2020 yılı başında b�r Çalışma Grubu
kurmuştur. Çalışma Grubu “İlham Veren Kamu Yönet�m�”
model� olarak adlandırılan bu Ödül Programını
oluşturmuştur.

Ankara Şube- İlham Veren Kamu Yönet�m� Proje Ödüller�

21. Kamu Kal�te Sempozyumu / 13-14-15 N�san 2021 /
Geleceğ� Şek�llend�rmek
22. Kamu Kal�te Sempozyumu / 22-23 Mart 2022 /
Değ�şen Dünyada Kamu Yönet�m�

Kamu kurumlarında kurumsal mükemmell�ğ�n ve yönet�m
kal�tes�n�n artırılması amacıyla, 2000 yılından bu yana her yıl
KalDer Ankara Şubes� tarafından Kamu Kal�te Sempozyumu
düzenlenmekted�r.

Ankara Şube- Kamu Kal�te Sempozyumu



Her yıl Ankara’da düzenlenen kongrede �ş yaşamındak� profesyoneller�n gel�ş�m ve öğrenmes�ne ve
ülken�n gel�ş�m�ne katkı sağlamak amacıyla düzenlemekted�r. EFQM Model�n�n öneml� kr�terler�nden
b�r olan “Çalışanlar” kr�ter�n�n temel unsurları, her yıl farklı b�r ana tema çerçeves�nde bu kongrede
ele alınmaktadır.

Ankara Şube- Ankara İnsan Kaynakları Kongres�

17. İnsan Kaynakları Kongres� / 9 Eylül 2020 / An
Anla Anlam
18. İnsan Kaynakları Kongres� / 10 Haz�ran 2021 /
Gelecek Geld�, Ş�md� Yen� Başlangıçlar Zamanı
19. İnsan Kaynakları Kongres� / 9 Haz�ran 2022 /
Ahenkl� B�r Gelecek

KalDer Ankara üyeler�ne özel olarak b�lg� paylaşım ortamlarının yaratılması amacıyla
gerçekleşt�r�len 17 Buluşmaları 2022 yılında Yen� Ekonom� �şb�rl�ğ� �le "A�le Ş�rketler� İç�n A�le
Pusulası ve A�le Anayasası" konusunda gerçekleşt�r�ld�.

Ankara Şube- 17 Buluşmaları



İlke 3: İş dünyası, çalışanların send�kalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemel�. 
İlke 4: Zorla ve zorunlu �şç� çalıştırma uygulamasına son ver�lmel�. 
İlke 5: Her türlü çocuk �şç� çalıştırılmasına son ver�lmel�.
İlke 6: İşe alım ve �şe yerleşt�rmede ayrımcılığa son ver�lmel�

Çalışma Standartları

KalDer Merkez ve Şube çalışanları her yıl o yılın
yapılan çalışmaları değerlend�rmek ve b�r sonrak�
yılın planlamasını yapmak adına b�r araya
gelmekted�r. Yoğun b�r programla geçen �k� günde
tüm faal�yet ve süreçler �lg�l� b�r�m çalışanlarının
katılımıyla gözden geç�r�l�r. Çalışanlar �ş yapış
şek�ller� �le �lg�l� de görüşler�n� paylaşırlar. Çalıştayın
sonuçları rapor olarak Yönet�m Kurulu’na sunulur.

KalDer Çalışanlar Toplantısı

Çalışan ücretler� k�ş�sel özell�klerden bağımsız olarak yetk�nl�ğe ve performansa bağlı olarak
bel�rlen�r. 
Tüm çalışanlar, stajyerler yasal hakları gözet�lerek çalışır. 
KalDer’de çalışanlarının yet�şt�r�lerek uzun yıllar çalışması hedeflen�r. Bu oran bu kapsamda
yüksekt�r. 
2020 yılında yaşanan salgında Mart ortasından Haz�ran ayına kadar tüm çalışanların evden
çalışma s�stem�ne geçmes� sağlanarak salgından korunma önlem� alınmıştır.  Haz�ran ayı
�t�bar�yle h�br�t çalışma model�nde çalışmaları devam etmekted�r.
Kadın çalışan sayısının yüksekl�ğ� �le KalDer örnek b�r STK’dır. 

KalDer’de çalışanların f�k�rler�n� özgürce d�le get�reb�ld�ğ� b�r ortam sağlanır, herhang� b�r
ayrımcılık yaşanmaz. 

8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık yaratmak amacıyla KalDer’�n yönet�c� ve
çalışanları ortak b�r mesaj yayınlamıştır. 2022 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar gününde �se KalDer
yönet�m�nde ve çalışanları �çer�s�ndek� kadınlarımız özel�nde b�r çalışma hazırlanmıştır.

KalDer’de Çalışmak



Kal�te Kongre’s�nde Farkındalık Sağlayan Oturumlar

30. Kal�te Kongres� Ortak Amacın Gücü - K�msey� Ger�de Bırakma: Kapsayıcı Kalkınma
Yaklaşımı: Sanay�c� Kadınların d�l�nden kadınların �ş gücüne katılımı, toplumun dezavantajlı
kes�mler� ve özell�kle engell�ler �ç�n gerçek kapsayıcılık, sayıları m�lyonları bulan sığınmacıların
ekonom�k durumu ve kayıt dışı çalışmalarının önlenmes�, dezavantajlı kes�mler�n d�j�tal �ş
yapma b�ç�mler�yle kapsanması

30. Kal�te Kongres� Ortak Amacın Gücü - Dönüşümün Kaynağı F�nans: F�nans dünyasında yen�
d�nam�kler, F�nans sektörü küresel ve yerel ölçekte tüm yapısını yen� ekonom�ye ve ortak
amaca göre dönüştürdü. F�nans dönüşüme dah�l olan herkes� destekley�c� b�r role büründü.

30. Kal�te Kongres� Ortak Amacın Gücü - Kalkınmanın Temel� Eğ�t�m: Toplumsal olarak ortak
amaç ed�neb�lmek �ç�n eğ�t�m, temel eğ�t�mden yüksek öğren�me ve kurumsal eğ�t�me kadar…
Eğ�t�m konusunda Dünya standartlarına nasıl ulaşab�l�r�z? Kal�tel� ve Yıkıcı Düşüncey� her yaştan
"öğrenene" nasıl aşılarız? Dünya �le rekabet edeb�l�r b�r eğ�t�m s�stem� �ç�n v�zyonumuz ne
olmalı? Sığınmacıları entegre etmek �ç�n eğ�t�m� b�r kolaylaştırıcı olarak kullanmak.

31. Kal�te Kongres� R�sk�n Ötes�: B�l�m Sektör ve Toplumda Adalet. – Ötes�: Kapsayıcılık I Daha
D�rençl� B�r Ekonom�: Yen� ekonom�, paydaş ekonom�s�, döngüsel ekonom�, d�rençl� ekonom� ve
yeş�l ekonom�… Geleceğ�m�z� �nşa etmeye çalışırken ekonom� anlayışımızı da köklü şek�lde
değ�şt�r�yor, yen� kavramlar �le bu yen� �ş anlayışını açıklamaya çalışıyoruz. Yen� kavramlar, ESG
anlayışı, yeş�l ve döngüsel ekonom� gerçekten ned�r?

31. Kal�te Kongres� R�sk�n Ötes�: B�l�m Sektör ve Toplumda Adalet. – R�sk 6: İst�hdam I Beş
M�lyarın İst�hdamı: B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmeler, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve sosyal dönüşüm
ekonom�n�n �ş anlayışını ve üret�m araçlarının köktenc� b�r şek�lde değ�şt�rmekte. B�r yandan
klas�k ekonom�n�n tanımladığı mesleklere dayalı �st�hdam �ht�yacını daralırken d�ğer yandan yen�
ekonom�n�n yen� meslekler� �le tanışmaktayız. Esk� ekonom� �le uyumlu meslek� gel�şt�rme
kurumları geçerl�l�ğ�n� sürdürürken geleceğ�n �st�hdamını ve yetenek �ht�yacını nasıl
karşılayacağız?



2021 yılında 4. Gücümüz Eş�tl�ğ�m�z Z�rves� ve 
2022 yılında 5. Gücümüz Eş�tl�ğ�m�z Z�rves� 
Hayat B�rl�kte Güzel’ teması �le düzenlend�. KalDer Bursa üyeler� z�rveye katılarak bu alandak�
çalışmalar hakkında b�lg�ler aldılar. 

Bursa Şube- Kadının Güçlenmes� Bursa Platformu’nda KalDer

Kadının Güçlenmes� Bursa Platformu Yeş�m
Tekst�l, BUİKAD ve BUSİAD
koord�natörlüğünde 2016 yılında kuruldu.
KalDer Bursa Şubes� de 2020 yılında düzenl�
destekç�ler� arasında yer almaya başladı.
Platformda �ş dünyasında kadın çalışanların
yer�n�n güçlenmes� üzer�ne yapılan
çalışmalara katkı sağlanmaktadır.
Kurumlardak� �y� uygulamalar, etk�nl�klerle
üyeler�m�ze sunulmaktadır.

Bursa Şube– Eğ�t�mde Kal�te Uzmanlık Grubu

Grup 1998 yılında Bursa’dak� tüm eğ�t�m-
öğret�m kurumlarında TKY’n�n başarı �le
uygulanmasını sağlamak ve Türk�ye’de model
olmak v�zyonu �le kurulmuştur. Eğ�t�m
kurumlarında kal�te çalışmalarının artmasına
katkı sağlar. Eğ�t�mlere devlet okullarından
öğretmen ve yönet�c�ler davet ed�lerek kal�te
b�l�nc�n�n ve EFQM Model�n�n yaygınlaştırılması
sağlanmıştır.

Bursa Şube– KalDer Bursa Sert�f�ka Programı �le İş Dünyasına Hazırlık

Kal�te konusunda �ş yaşamına donanımlı
b�reyler kazandırmak üzere 2006`dan bu yana
KalDer Bursa Şubes� tarafından yılda b�r kez
sert�f�ka programı düzenlenmekted�r. Yen�
mezun ya da �şe yen� başlamış genç b�reyler�n
katıldığı programda 20 kal�te konusu ele
alınırken konuk konuşmacılar da yer almakta
ve tekn�k gez�ler düzenlenmekted�r. 2022
yılında 17. KalDer Sert�f�ka Programı
tamamlandı. Böylece 580 öğrenc� programı
bugüne dek b�t�rm�ş oldu. 



Esk�şeh�r’de öğren�m gören ün�vers�te
öğrenc�ler�nden oluşan GençKal Esk�şeh�r üyeler�,
alanında başarılı k�ş�, kurum ve kuruluşlarla
buluşarak, eğ�t�m ve kar�yer planlamasına hem
teor�k hem de prat�k destekler sağlamışlardır. 

Tea Talks
Geleneksel olarak düzenlenen “Tea Talks”
etk�nl�kler� �le b�rçok yönet�c� �le buluşma �mkanı
sağlanan gençler, �ş hayatına yönel�k b�r yol
har�tası da ortaya çıkartma olanağı bulmuşlardır.

İzm�r Şube- Odağımız Sürdürüleb�l�rl�k Web�nar Ser�s� 

Tüm paydaşlarımızın faydalanab�leceğ� Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçlarındak� 17 İlken�n
KalDer’�n odağına aldığı maddelere göre konusunda yetk�n uzmanlarca farkındalık yaratması
amacıyla düzenlenm�ş web�narlardır.

Esk�şeh�r  Şube- GençKal Faal�yetler�

Bursa Şube- Gençler�n Meslek� Gel�ş�m�ne QDMS ve ENSEMBLE Eğ�t�mler� �le Katkı Sağladık

Yen� nes�l eğ�t�m konularını ve �ş dünyasının
�ht�yaçlarını tak�p ed�yoruz. GençKal
Topluluğumuzdan �stekl� 13 öğrenc�ye üye
f�rmamız Gözde IT tarafından QDMS ve
Ensemble eğ�t�mler� ücrets�z olarak KalDer
Ev�’nde ver�ld�. Programı tamamlayan 13
öğrenc�ye sert�f�kaları 20 Aralık 2022’de
ver�ld�. Eğ�tmen Gözde Elüstü B�çer
tarafından; QDMS eğ�t�m� 7 hafta 21 saat
Ensemble eğ�t�m� 3 hafta 9 saat olarak
ver�ld�. 



Bursa Şube– Bosch Bursa ‘Mükemmell�ğ�n Ötes�nde Günü’ Etk�nl�ğ� 

İş b�rl�ğ� kurumumuz Bosch Bursa’nın ev
sah�pl�ğ�nde 29 Kasım Salı günü
Mükemmell�ğ�n Ötes�nde Günü (Beyond
Excellence Day) etk�nl�ğ�ne KalDer üyes�
kurum tems�lc�ler�m�z katıldılar. Program
kapsamında; stratej� yönet�m�, İK süreçler�,
üret�m, saha gez�s� g�b� alanlarda sunumlarla
�y� uygulama örnekler�n� d�nleme ve kıyaslama
olanağı bulduk. Ev sah�pl�ğ� �ç�n Bosch
Bursa’ya, 7 ağaç teşekkür plaket�n� Yönet�m
Kurulu Başkanı Em�n D�rekç� takd�m ett�.

Bursa Şube– KalDer Bursa Üyeler� Buluşma Etk�nl�ğ�

KalDer Bursa üyeler�m�z �le b�r araya gelmek,
yakından tanışarak üyeler�m�z�n çalışmaları
üzer�ne sohbet etmek �ç�n Bursa Kal�te
Parkı’nda özel b�r program gerçekleşt�r�ld�.
Üyem�z Referans Cater�ng destekler� �le
yapılan buluşmaya; �ş �nsanları, yönet�c�ler,
GençKal’ın tems�lc�ler� ve kal�te gönüllüler�
katılım sağladı. 2022 sonbaharında güzel b�r
havada çalışanlar, Yönet�m Kurulu ve üyelerle
key�fl� sohbetlerle gerçekleşen programa �lg�
oldukça yüksekt�.

Ankara Şube– 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Farkındalık Atölyes�

Tüm kurum ve b�reyler�n gündem�nde olan ve b�l�nçlend�rme faal�yetler�n�n arttığı Toplumsal
C�ns�yet Eş�tl�ğ� konusunda KalDer olarak b�r atölye düzenled�k. 2017 yılında Argüden Yönet�ş�m
Akadem�s� �ş b�rl�ğ�yle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak 'Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�
Atölyes�’ gerçekleşt�r�ld�.

Ankara Şube– KalDer Ankara Buluşmaları

KalDer Ankara Buluşmaları / 2019 / Joy. Ology Mutluluğun K�myası
KalDer Ankara Buluşmaları / 2022 / Paydaş Kap�tal�zm� ve Sürdürüleb�l�rl�k

Süre gelen etk�nl�kler�m�ze b�r yen�s�n� daha ekleyerek 2018 yılı �t�bar� �le bölgem�zdek� kurum ve
kuruluşların b�rb�rler�n� daha yakından tanıyab�lmeler�, kurumlar arası �let�ş�m�
kuvvetlend�reb�lmek ve yönet�c�ler�n gün �ç�ndek� yoğun tempodan ayrılarak key�fle ve ver�ml�
vak�t geç�reb�lmeler� adına KalDer Ankara Buluşmaları'nı gerçekleşt�r�yoruz.



Ankara Şube– GençKal Ankara

KalDer Ankara Şubes� 2015 yılında GençKalDer’l�ler oluşumunu akt�fleşt�rd�. Bu doğrultuda 18-26
yaş arasındak� gençlerle topluluk organ�ze ed�ld�. 2023 yılı güz dönem� �t�bar�yle 250 k�ş�ye ulaşan
GençKal ek�b�ne, kal�teyle �lg�l� b�l�nç oluşturmak ve henüz kar�yerler�n�n başında kal�te
s�stemler�yle �lg�l� temel b�lg�ler� sağlamak amacıyla yılda �k� dönem olmak üzere eğ�t�m programı
ver�ld�. Topluluk üyeler�ne her yıl çeş�tl� konularda eğ�t�m, çalıştaylar, “GençKal Gel�ş�m Programı”
planlandı ve tekn�k gez�ler �le f�rmalarla buluşturuldu. 
Aynı zamanda 2021 yılında KalDer Ankara yönet�m� ve üyeler� olarak geleceğ�n l�derler� olarak
gördüğümüz GençKal üyeler�n�n gel�ş�m�ne yatırım yapmak ve kar�yerler�ne yön ver�rken
profesyonel destek almalarını sağlamak amacıyla Temmuz - Aralık ayları arasında 6 ay süren
Ment� & Mentör Programını 14 ment� ve 14 mentörün katılımıyla hayata geç�rd�k. Program sonunda
tüm mentör ve ment�ler�n katılımı �le sert�f�ka tören�m�z� gerçekleşt�rd�k. 

Ankara Şube– İlköğret�m Çocuklarında Kal�te H�ss�n�n Gel�şt�r�lmes� Sosyal Sorumluluk 
Projes�

İlköğret�m Çocuklarında Kal�te H�ss�n�n Gel�şt�r�lmes� Sosyal Sorumluluk Projes�; KalDer Ankara
Şubes� ve MEB Temel Eğ�t�m Genel Müdürlüğü arasından �mzalanan b�r protokol �le başladı.
Projede; �lköğret�m çağındak� çocuklara temel kal�te h�ss�n� oluşturan kavramlarının ver�lmes� ve
�ler� yaşlarda temel kal�te anlayışının hayatlarının b�r parçası hal�ne get�r�lmes� ve �ş yaşamında
daha b�l�nçl� b�reyler olarak yet�şmeler�n� amaçlandı.

 Ankara Şube– KalDer Ankara’da “Ek�p Çalışması” Temalı Fotoğraf Yarışması

Ek�p çalışmaları kurumların rut�n d�nam�ğ� ve �ş�n gereğ� b�r yaklaşımdır. Çalışanlar zorlandıkları b�r
konuda, başka b�r bakış açısına ya da f�kre �ht�yaç duyduklarında, yapmaları gereken �ş�n daha
�y�s�n� aradıklarında b�r d�ğer�n�n aklına başvururlar. B�reysel çalışmadan çıkarak ek�p çalışmasına
geç�ş�n arkasında yatan sebep tam da budur. Kurumlar da çalışanların ortak akıllarından
faydalanmak �ç�n ek�p çalışmasını teşv�k etmekte ve bunun �ç�n uygun ortamlar yaratmaktadır.
“B�r el�n nes� var, �k� el�n ses� var”, “�ş� en �y� yapan b�l�r” bakış açılarıyla yol çıkan yarışmanın konusu
da “Ek�p Çalışması” olarak bel�rlend�.



Bursa Şube- “Saklamıyorum, Paylaşıyorum” K�tap ve Oyuncak Kumbarası

Bursa Şubem�z�n 2013 yılında başlattığı
“Saklamıyorum, Paylaşıyorum” k�tap ve
oyuncak kampanyası her yıl sürdürülüyor.
Kampanya kapsamında kullanılmayan �y�
durumdak� k�tap ve oyuncakların, kırtas�ye
ürünler�n�n evlerde saklanması yer�ne
�ht�yacı olan başka çocuklarla paylaşılması
çağrısı yapılıyor. Eğ�t�me destek vermek ve
yen�den kullanımı teşv�k etmek amacıyla
sürdürülen kampanyada bugüne dek 20.000
ürün farklı �llerde �ht�yacı olan çocuklara,
öğretmenler� ve çeş�tl� STK'lar aracılığıyla
ulaştırıldı.  

Bursa Şube– Uluslararası Kar�katür Yarışması

KalDer Bursa Şubes� ve Anadolu
Kar�katürcüler� Derneğ� �ş b�rl�ğ�nde 2014
yılında kar�katür sanatını gelecek nes�llere
taşımak amacıyla b�r yarışma başlatıldı. İlk üç
yılda ulusal katılıma açık olarak düzenlenen
yarışma, dördüncü yılından �t�baren 2017, 2018,
2019, 2020, 2022 yıllarında uluslararası
başvurulara açık olarak düzenlend�. Yarışmaya
her yıl farklı ülkelerden 1000’e yakın başvuru
alınmış, kal�te kavramları ve KalDer adı sanat
dünyasında duyurulmuştur. F�nale kalan
kar�katürler serg�lerle toplumla buluşturularak
sanat alanında farkındalık sağlanmıştır. 
2022 yılında ‘B�rl�kte Güçlüyüz, B�rl�kte Başaracağız’ teması �le düzenlenen yarışmada
Ukrayna’dan Oleks�y Kustovsky yarışmanın b�r�nc�s� oldu. 



İzm�r Şube- CEO Buluşmaları

Ceo Buluşmaları adı altında
gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�ğ�m�zde, genel
gündeme göre ağırladığımız konusunda
uzman konuklarımızı üye f�rmalarımızın tepe
yönet�mler� �le b�r araya get�rerek deney�m
paylaşımı yapılması hedeflenm�şt�r. 2022
yılında Den�zl�’de Per�han İnc� ve İzm�r’de
Bek�r Ağırdır’ı ağırladığımız 2 adet Ceo
Buluşması gerçekleşt�r�lm�şt�r.       

İzm�r Şube- Ege Bölges� Yerel Kal�te Ödüller� 

Ülkem�zde ve Ege Bölges�'nde kal�te
b�l�nc�n�n yükselt�lmes� ve yaygınlaştırılması,
kuruluşların kal�te yönündek� çabalarının
özend�r�lmes� ve ödüllend�r�lmes� amacıyla
2001 yılından bu yana düzenlenen "Ege
Bölges� Yerel Kal�te Ödülü" �le kuruluşların
süreçler�nde �y�leşt�rmeye açık alan olarak
bel�rled�kler� konularda yaptıkları ek�p
çalışmalarının değerlend�r�ld�ğ� "Yılın Başarılı
Ek�b� Ödülü" süreçler� 2020 yılında değ�ş�kl�ğe
g�tm�şt�r.
22.Ege Bölges� Yerel Kal�te Ödül sürec�nde,
Yılın Başarılı Ek�b� Ödülü’ne 12 ek�p
başvurmuş olup, Aynes Gıda altın ödül,
Petk�m gümüş ödül, Vestel Müşter�
H�zmetler� bronz ödül almaya hak
kazanmıştır. Ege Bölges� Üstün Performans
Ödülünü �se Peker Yüzey Tasarım (Belenco)
f�rması aldı.



İzm�r Şube- Mükemmell�ğ� Arayış Sempozyumu 

Türk�ye Kal�te Derneğ� (KalDer) İzm�r Şubes�;
1999 yılından bu yana geleneksel olarak her
yıl düzenled�ğ� 22. Mükemmell�ğ� Arayış
Sempozyumu 5-6 Ek�m tar�hler�nde Kaya
İzm�r Termal & Convent�on Otel’de
gerçekleşt�r�ld�.

Ege’n�n en büyük organ�zasyonu olan
Mükemmell�ğ� Arayış Sempozyumu 2022
(MAS22) kal�teye gönül veren Ege Bölges�’n�n
sanay�, h�zmet, kamu sektörler�n�n yönet�c�-
ler�, akadem�syenler ve öğrenc�ler� buluşturdu. Uyumun Bütünleş�k Formülü ana temalı
Sempozyum açılış konuşmaları �le başladı. Sempozyumda 3 özel olmak üzere toplam 7 oturum
gerçekleşt�.

Kayser� Şube - İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu İst�hdamda Ver�ml�l�k Çalıştayı 

Mükemmell�k kültürünü yaşam b�ç�m�ne dönüştürerek ülkem�z�n rekabet gücünün ve refah
düzey�n�n yükselt�lmes�ne katkıda bulunan, Ülkem�zde sürdürüleb�l�r �ş ve yaşam kal�tes�ne yön
gösteren, dönüşüme l�derl�k eden b�r s�v�l toplum kuruluşu olan KALDER Kayser� Şubes�
bünyes�ndek� İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu, Kayser� ve ülke genel�nde �st�hdam sorunlarına
çözüm sunmak, çalışma hayatı ve �ş barışına yönel�k öner�lerde bulunmak ve ş�rketler�n rekabet
gücünün arttırılması �ç�n gönüllü çalışmalar yürütmekted�r. Bu kapsamda; 15 Haz�ran 2022
tar�h�nde Kayser� Sanay� Odasında düzenlenen “İst�hdamda Ver�ml�l�k Çalıştayı” �le Kayser�
yerel�nde �şgücü talepler�n�n doğru bel�rlenmes�, �şgücü n�tel�kler�n�n ortaya çıkarılması, çalışma
hayatının gel�şt�r�lmes� ve İst�hdamda kalıcılığın sağlanmasına katkı sağlamak hedeflenm�şt�r.
Gerçekleşt�r�len çalıştay sonucu rapor hal�ne get�r�l�p gerekl� kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır. 



Esk�şeh�r Şube- Kal�te Şölen�

23 Mart 2022 tar�h�nde, 20. Esk�şeh�r Kal�te
Şölen� onl�ne olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 10
Konuşmacının yer aldığı etk�nl�ğe 500’den
fazla �zley�c� katılmıştır. Etk�nl�kte “İy�
Sürdürüleb�l�rl�k Uygulamaları”,
“Sürdürüleb�l�rl�kte Global Trendler ve B�z
Neredey�z” ve “Tasarlanmış Gelecek”
başlıkları altında oturumlar düzenlenm�şt�r.

21. Esk�şeh�r Kal�te Şölen�, 28 Eylül 2022
tar�h�nde sürdürüleb�l�rl�k eksen�nde “Öneml�
Olan” mottosuyla düzenlenm�şt�r. 

Türk�ye’n�n ve Esk�şeh�r’�n önde gelen
f�rmalarının üst düzey yönet�c�ler�, 21.
Esk�şeh�r Kal�te Şölen�’nde gerçekleşen
panellerde �ş hayatındak� tecrübeler�n�
paylaştı.

Vehb� Koç Kongre Merkez�, 21. Esk�şeh�r
Kal�te Şölen�’ne ev sah�pl�ğ� yaptı. KALDER
Esk�şeh�r Şubes� ve Esk�şeh�r T�caret
Odası’nın �ş b�rl�ğ�nde gerçekleşen kal�te
şölen� 28 Eylül Çarşamba günü gerçekleşt�. 
Kal�te şölen�n�n açılışına ETO Başkanı Met�n Güler, Esk�şeh�r OSB Başkanı Nad�r Küpel�,
KALDER Yönet�m Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ve çok sayıda konuk katıldı. Esk�şeh�r
OSB Başkanı Nad�r Küpel� kal�te şölen�nde Özel Esk�şeh�r OSB Meslek� ve Tekn�k Anadolu
L�ses� adına Ulusal Kal�te Hareket� İy� N�yet B�ld�rges�n� �mzaladı.

https://sanayigazetesi.com.tr/etiket/turkiye/
https://sanayigazetesi.com.tr/etiket/kalite-soleni/
https://sanayigazetesi.com.tr/etiket/eto/
https://sanayigazetesi.com.tr/etiket/nadir-kupeli/


Yen� B�r Düzen: Evden Çalışma s�stem�nde Performans / Duygu Yönet�m�
Evde KalDer Z�rveler� 1: Daha Yen� Başlıyor
EvdeKalDer Z�rveler� 2: Kr�z Anında Çağdaş L�derl�k ve Yönet�m Katının Karant�nada Ver�ml�l�k
Sırları
EvdeKalDer Z�rveler� 3: Kal�tel� Normalleşme
Dönüşen Dünyada İk� Stratej�k Araç: Yen� EFQM Model� ve Entegre D�j�tal Dönüşüm
D�j�talleşen Yen� Dünya ve Dönüşüm Yolculuğu
4 Adımda D�j�tal Dönüşüm Kend� Kend�n� Nasıl F�nanse Eder
Sürdürüleb�l�rl�ğ�n Ş�rketler �ç�n Önem�
Sürdürüleb�l�rl�ğ�n Kurumsal Stratej�ye Entegrasyonu
Sürdürüleb�l�rl�ğ�n Kurum Kültürüne Entegrasyonu
Bütünleş�k Süreç Yaklaşımı �le D�j�tal Dünyaya Geç�ş�n�z� Hızlandırın

İk� yıl süren ve hayatımızda köklü değ�ş�kl�klere sebep olan uzun salgın dönem�nde çalışmalarımızı
aksatmamak ve b�r STK olarak topluma karşı olan sorumluluklarımızı yer�ne get�rmek amacı �le tüm
süreçler�m�z� hızlı b�r şek�lde onl�ne taşıdık ve toplumun katılımına açık olarak onl�ne etk�nl�kler
düzenled�, 30 b�n k�ş� katılım gösterd�. 

Mart 2020 tar�h�nden �t�baren tüm dünya g�b� Türk�ye’de de ortaya çıkan COVID-19 pandem�
sonrasında KalDer olarak yen� �ş yapış koşullarına uyum sağlayab�lmek, paydaşlara ve topluma
fayda sağlayab�lmek amacıyla Mart 2020'den 2022 sonuna kadar 100’e yakın web�nar ücrets�z
olarak topluma sunulmuştur. Oldukça gen�ş b�r yelpaze öngörülerek gerçekleşt�r�len programlar,
salgın sürec�n� b�r gel�ş�m ve farkındalık fırsatı olarak değerlend�rmek �steyen tüm sektör
profesyoneller�ne katkılar sunmuştur. Web�narlarımıza yaklaşık 45 b�n k�ş� katılmıştır. 

Salgın ve sonrasındak� süreçte KalDer çok sayıda onl�ne etk�nl�k �le yönet�m, k�ş�sel gel�ş�m ve
ps�koloj�k destek konularında üyelere ve tüm topluma katkı sunmaya çalışmıştır. Konularında
uzman b�rçok konuşmacımızın yer aldığı web�narlarımızdan bazılarının konuları aşağıdak� şek�lded�r;

Salgının Ardından Yen� Normal Dönem�nde  KalDer Neler Yaptı?



KalDer Akadem� 

KalDer’�n amaçları doğrultusunda, b�reyler�n ve
kuruluşların sürdürüleb�l�r üstün başarıya ulaşma, b�rl�kte
öğrenme ve gel�şt�rme çabalarını destekley�c� ortam
yaratmak amacıyla KalDer Akadem�’y� kurduk. Eğ�t�mde
fırsat eş�tl�ğ� �lkes�yle KalDer üyeler� �le sınırlı olmaksızın
tüm b�rey ve kuruluşlar �ç�n etk�l� ve karşılıklı etk�leş�m�
özend�ren seçk�n b�r akadem� olma hedef�yle yola çıktık.
Tüm eğ�t�m, çalıştay, sert�f�ka programı g�b�
programlarımızı bu çatı �le bütünleşt�rd�k. 

KalDer Onl�ne Akadem�

İş'te Mükemmell�k
K�ş�sel Farkındalık
K�ş�sel Mükemmell�k
Sürdürüleb�l�rl�k 
Yen� Dünya Becer�ler�
Yönet�c�l�kte Mükemmell�k

İKalDer & E-nocta �ş b�rl�ğ� �le KalDer onl�ne Akadem� Platformunu 2021 yılı �t�bar�yle hayata geç�rd�k.
Bu platform �le  alanında yetk�n konu uzmanları �le oluşturulan 2.000'den fazla eğ�t�m �çer�ğ�,
KalDer'den Öğren�n Web�nar Ser�s�-EFQM Model�, Sürdürüleb�l�r Kal�te 17x2 g�b� web�narımızda yer
almaktadır. 

KalDer Onl�ne Akadem�;

başlıklarında 6 yetk�nl�ğe h�tap eden 37 alt yetk�nl�k  başlığında kategor�ze ed�lm�ş eğ�t�m �çer�kler�
sunmaktadır.

EFQM Model� ve Değerlend�r�c� Eğ�t�mler�
Yönet�m s�stem Standartları ve S�stem Denetç�s� Eğ�t�m�
Kurumsal ve Operasyonel Gel�ş�m Eğ�t�mler�
İnsan Kaynakları ve K�ş�sel Gel�ş�m Eğ�t�mler�
Sürdürüleb�l�rl�k Eğ�t�mler�
Sert�f�ka Programları

KalDer Akadem� Eğ�t�m Portföyü



Kal�te Yönet�m� ve Kal�te Güvence S�stemler� Yüksek L�sans Programı

İstanbul Aydın Ün�vers�tes� �ş b�rl�ğ�nde Tezl�/Tezs�z “Kal�te
Yönet�m� ve Kal�te Güvence S�stemler� Yüksek L�sans
Programı” 2020 yılında hayata geç�r�ld�.  İstanbul Aydın
Ün�vers�tes� tarafından ver�len d�ploma ve sert�f�kaların
yanı sıra, gerekl� koşulları sağlayan katılımcılara KalDer
tarafından “Kal�te Uzmanlık Sert�f�kası” da ver�lm�şt�r. Bu
program �le kal�te konusunda tüm sektörlere yönel�k
çalışmalar eşl�ğ�nde, yen�l�kç� ve geleceğ�n çağdaş
yönet�c�ler�n� �ş dünyasına kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bursa Şube- GençKal Bursa

GençKal Bursa, Faal�yetler� �le Geleceğe
Hazırlanıyor.

GençKal Bursa topluluğumuza her yıl
ün�vers�teler�n açılması �le yen� başvurular
alınmakta ve faal�yetler hemen
başlatılmaktadır. İş dünyası �le kar�yer
söyleş�ler�, kal�te eğ�t�mler�, kültür sanat
programları �le öğrenc�ler ver�ml� zamanlar
geç�rmekte, arıca f�rmalara tekn�k gez�ler
düzenlenmekted�r.  

Yapılan etk�nl�klerden örnekler; KalDer Bursa Başkanı Em�n D�rekç�,  H�tach� Astemo Türk�ye Genel
Müdürü Murat Bayram, Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, Tofaş Tedar�kç� Kal�te ve
Gel�şt�rme Müdürü Bora Şefkat, Bosch V�ce Pres�dent Gökhan Gündem�r �le kar�yer söyleş�s�. F�nansal
Okuryazarlık Eğ�t�m�, D�j�tal Pazarlama Eğ�t�m�, İnovasyon, Endüstr� 4.0 söyleş�s�, t�yatro buluşması,
basketbol maçı �le şehr�n takımını destekleme, Kal�te Kongres�’ne katılım… g�b� pek çok çalışma
yapıldı.



Kayser� Şube- GençKal Kayser�

2015 yılından ber� özell�kle Erc�yes Mükemmell�k Z�rves�
başta olmak üzere b�rçok etk�nl�kte rol alan GençKal
Kayser�, ün�vers�te öğrenc�ler� ve �ş dünyasına yen� adım
atmış gençlerden oluşmaktadır. GençKal Kayser�
kuruluşundan �t�baren b�rçok sert�f�ka programı ve
deney�m paylaşım panel�, etk�nl�kler, eğ�t�mler organ�ze
etm�şt�r. Kayser� yerel�ndek� f�rmaların üst düzey
yönet�c�ler� �le İş’te GençKal söyleş�ler� gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Bunların yanında sosyalleşmek ve mot�vasyon kaynaklarını
artırmak adına toplantılar düzenlem�şt�r. 

İzm�r Şube- GençKal Eğ�t�mler�

Geçt�ğ�m�z yıllarda olduğu g�b� 2022 yılı �çer�s�nde de GençKal İzm�r üyeler�m�z�n talepler�
doğrultusunda 3 onl�ne eğ�t�m gerçekleşt�r�lm�ş ayrıca Ün�vers�teler�n Kal�te Topluluklarının
düzenled�ğ� 21.YY Yetk�nl�kler� eğ�t�mler�nde �ş b�rl�kç� olarak destek olunmuştur. GençKal
üyeler�n�n k�ş�sel gel�ş�mler�n� desteklemek amacı �le F�lm Terap� etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�lm�şt�r.
GençKal İzm�r Topluluğu olarak 19 Mayıs Kortej�nde yer alınmıştır. EÇEV İş b�rl�ğ� �le Keçeden Yen�
Yıl Süsler� Atölyes� düzenlenm�ş yapılan süsler�n EÇEV kermesler�nde satılması sonucu elde d�len
gel�r �le öğrenc�ler�n eğ�t�m�ne katkı sağlanmıştır.

4. Sınıf GençKal üyeler�n�n, tüm potans�yeller�n� ortaya çıkarmalarını destekleyerek kar�yer
yolculuğuna onları hazırlamak amacıyla İzm�r şube yönet�m kurulu üyeler�n�n mentörlük yaptığı b�r
projed�r. Her ay 1 görüşme �le 6 ay süres�nce onl�ne da ve yüz yüze bell� b�r plan dah�l�nde b�r araya
gelerek süreç tamamlanmıştır.

 



İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı �ht�yat� yaklaşımları desteklemel�.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faal�yete ve oluşuma destek vermel�.
İlke 9: Çevre dostu teknoloj�ler�n gel�şmes�n� ve yaygınlaşmasını desteklemel�.

Çevre

Kal�te Kongre’s�nde Farkındalık Sağlayan Oturumlar

30. Kal�te Kongres� Ortak Amacın Gücü – Ortak
Amaç �ç�n Enerj�: Enerj� tüm sektörler �ç�n k�l�t b�r
rolde. Üret�m�, kalkınmayı, ver�ml�l�ğ�, mal�yet ve
karlılığı yan� ekonom�k s�stem�n sağlığını
bel�rleyen anahtar faktör. Bu boyutuyla
sürdürüleb�l�r kalkınmanın da vazgeç�lmez
unsuru. Enerj� sektörünün gen�ş b�r perspekt�fle
salgın dönem� Z raporu ve gelecek öngörüler�.
Enerj� yoğun sektörlerden örnekler. Ortak amaç
yan� sürdürüleb�l�r kalkınma �ç�n sektörde
yapılanlar - yapılması gerekenler. Türk�ye - Dünya 

30. Kal�te Kongres� Ortak Amacın Gücü – Yeş�l
Anlaşmaların Küresel Etk�ler� ve Eylem Taleb�:
Yeş�l Anlaşmaların Küresel Etk�ler� ve Eylem
Taleb�, İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne yönel�k uluslararası
pol�t�kalar �le uyumlu çerçeve met�nler ve
anlaşmaların �ş dünyasından beklent�ler�,
Anlaşmaların yen� �ş anlayışına etk�ler� ve �ş
dünyasının uyumluluk çalışmaları �ç�n d�kkat
etmes� gereken ana başlıklar, Uyumluluk �ç�n
tak�p ed�lecek genel yol har�tası ve bu yönde ku-

31. Kal�te Kongres� R�sk�n Ötes�: B�l�m Sektör ve
Toplumda Adalet. – R�sk 1: Enerj� I Dönüşüm Nasıl
Olacak: Yen� ekonom�, paydaş ekonom�s�,
döngüsel ekonom�, d�rençl� ekonom� ve yeş�l
ekonom�… Geleceğ�m�z� �nşa etmeye çalışırken
ekonom� anlayışımızı da köklü şek�lde
değ�şt�r�yor, yen� kavramlar �le bu yen� �ş
anlayışını açıklamaya çalışıyoruz. Yen� kavramlar,
ESG anlayışı, yeş�l ve döngüsel ekonom�
gerçekten ned�r?

karşılaştırması ve örnekler.

rumlara v�zyon kazandıran platformlar, İlg�l� anlaşmaların seç�m�, anlaşmalara katılım ve
�mzacılık sürec� yönet�m�nde d�kkat ed�lmes� gereken konular.



Tekn�k Gez�ler

KalDer’�n b�lg� ve deney�m paylaşım platformları arasında tekn�k gez�ler�n önem taşımaktadır.
Hem merkezde hem de şubelerde yıl �çer�s�nde f�rmaların kend�s�n� ve başarıya ulaşmış �y�
uygulamalarını başka f�rmalara anlatması ve tanıtması �ç�n fırsat yaratmak amacıyla çeş�tl�
kurumlara tekn�k gez�ler düzenlenmekted�r. Programda b�lg�lend�rme sunumları ardından
fabr�kaların �lg�l� b�r�mler� z�yaret ed�lmekted�r. Gez�lere katılım b�r kurumsal sosyal sorumluluk
projes�ne dönüştürülerek katılım bedel� �le LÖSEV g�b� kurumlara bağış sağlanmıştır. 2020
Mart ayında pandem�n�n ortaya çıkışına kadar gez�ler f�z�k� olarak sürmüş, pandem� süres�nde
gez�ler�m�z� onl�ne olarak gerçekleşt�rd�k. 2021 yılı ortalarında sağlık koşulları �y�leşmes� �le 
 yen�den yüz yüze gez�lere başlanmıştır. 

Kayser� Şube - Tekn�k Gez�

2020 Mart ayında pandem�n�n ortaya çıkışına kadar
gez�ler sürmüştür, sağlık koşulları �y�leşt�ğ�nden
yen�den gez�lere başlanmıştır. 2022 yılında
pandem�n�n b�t�ş� �le KalDer İzm�r �şb�rl�ğ�
doğrultusunda Toyo Ink, Bosch ve Eldor fabr�kalarına
tekn�k gez� düzenlenm�şt�r. 

İzm�r Şube - Tekn�k Gez�

2022 yılı �ç�nde KalDer Kayser� Şubes� �le ortak tekn�k gez�
organ�zasyonu düzenlenm�şt�r. İzm�r ve Kayser� KalDer üyes�
f�rma tems�lc�ler�nden oluşan 20 k�ş�l�k katılımcı �le Man�sa ve
İzm�r de bulunan üye f�rmalarımız, Toyo Matbaa Mürekkepler�,
Bosch Termotekn�k ve Eldor Elektr�k f�rmaları z�yaret ed�lm�ş, �y�
uygulama örnekler� yer�nde deney�mlenm�şt�r.



İzm�r Şube- Kıyaslama Z�yaretler�

2022 yılında özel ve kamu kuruluşlarına yönel�k �y�
uygulama örnekler�n�n paylaşıldığı kıyaslama
z�yaretler� düzenlenm�şt�r. Üye f�rmalarımız bu amaç
�le b�r araya get�r�lm�şt�r.

İzm�r Şube- Den�zl� Odağımız Sürdürüleb�l�rl�k Z�rves�

Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları temel�nde b�rleşen
Den�zl� Sanay�c�ler ve İş İnsanları Derneğ� ve KalDer
İzm�r Şubes�, ana gündemler� olan sürdürüleb�l�rl�ğ�n
ekonom�k, sosyal ve çevresel boyutlarının
değerlend�r�ld�ğ� ve Den�zl�’de b�r �lk olan
Sürdürüleb�l�rl�k z�rves�n� gerçekleşt�rd�. Z�rveye uzun
yıllar alanında deney�m sah�b� olan b�rb�r�nden değerl�
konuşmacılar katıldı.

Esk�şeh�r Şube- Çevre ve Sürdürüleb�l�rl�k Uzmanlık Grubu

KalDer üyes� kurum tems�lc�ler� �le gerçekleşt�r�len
Uzmanlık Grubu toplantıları Va�llant Group ve Es-
k�şeh�r Tepebaşı Beled�yes�’nde gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Toplantımızda Çevre ve Sürdürüleb�l�rl�k Müdürü F�l�z
Tezakıl “Yeş�l Mutabakat” konusunda b�lg�-
lend�rmelerde bulunmuştur.

Türk�ye Kal�te Derneğ� (KalDer) Çevre ve Sür-
dürüleb�l�rl�k Uzmanlık Grubu, Tepebaşı Beled�yes�’n�n
yaptığı sürdürüleb�l�rl�k çalışmalarını yakından görmek
�ç�n z�yarette bulunan üyeler �lk olarak Vec�h� Hürkuş Havacılık Müzes� ve Teknoloj� Parkı’nda
gerçekleşt�r�len sunuma katıldı. İkl�m Değ�ş�kl�ğ� ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını
yürüten Sürdürüleb�l�rl�k Merkez� yetk�l�ler�, katılımcılara beled�yen�n sürdürüleb�l�r kalkınma
amaçları çerçeves�nde gerçekleşt�rd�ğ� enerj�, �kl�m, sosyal sürdürüleb�l�rl�k çalışmalarından
bahsett�. Yapılan sunumdan sonra Mustafa Kemal Atatürk Spor Tes�sler� Su Sporları Merkez� ve
Mel�h Savaş Yaşam Köyü’ne z�yarette bulunan m�saf�rler, enerj� ve sürdürüleb�l�rl�k odaklı
çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu. Konuklar, beled�ye yetk�l�ler�nden çalışmalar hakkında
detaylı b�lg�ler alırken Tepebaşı Beled�yes�’n� de başarılı projeler�nden ötürü tebr�k ett�.



Grup Eylül 2000’de, öneml� kuruluşlarının çevre
sorumlularını b�r araya get�rmes�yle kurulmuştur.
Toplumda, çevre konusunda gerekl� olan duyarlılık ve
b�l�nc�n oluşturulmasına katkı sağlamak �ç�n panel,
sem�ner, eğ�t�m g�b� yöntemlerle b�lg� ve tecrübe
paylaşımını sağlamak, amacındadır. Her yıl özell�kle
alanında farkındalık sağlayan, kanunlara yönel�k
b�lg�lend�rme sağlayan etk�nl�kler düzenlemekted�r.

Türk REACH’İ KKDİK K�myasalların Kaydı Değerlend�rmes� İzn� ve Kısıtlanması Yönetmel�ğ�,
Çevresel Sürdürüleb�l�rl�k İç�n İy� Uygulamalar, KKDİK Yönetmel�ğ� İşletmeler� ve İSG
Profesyoneller�n� Nasıl Kapsayacak? Konuları 2021 ve 2022 yıllarında ele aldığı başlıklardandır.
COVID 19 neden�yle 2021’de onl�ne yapılan etk�nl�kler, salgının etk�s� azalınca 2022’de yüz yüze
yapılmıştır. 

Bursa Şube- Sağlıkta Kal�te Uzmanlık Grubu

Grup üyeler� özel ve kamu sektöründen çeş�tl�
hastanelerden kal�te yönet�c�ler�, �şletme müdürler�
ve doktorlardan oluşmaktadır. Bursa’da faal�yet
gösteren sağlık kuruluşlarında; kal�te b�l�nc�n�n
gel�şt�r�lmes� ve kal�te uygulamalarının
yaygınlaştırılması �ç�n katkı sağlamak amacındadır.
2021 yılında Şeh�t Hakan Ünver Meslek� ve Tekn�k
Anadolu L�ses�’nde Sağlık Tekn�syenler� ve
Tekn�kerler� Derneğ� �ş b�rl�ğ� �le Meslek Tanıtım Paneller�n� gerçekleş�rd�.

Bursa Şube- Teknoloj� Uzmanlık Grubu

Alanında b�lg� ve deney�m paylaşımı amacıyla kurulan
Teknoloj� Uzmanlık Grubumuzun organ�zasyonunda
“Değ�ş�m�n Dönüşümü” panel�, 20 Ocak 2021
Perşembe günü D�g�topya CEO-Yazar Hal�l Aksu ve
Bosch D�j�tal Dönüşüm Başkan Yardımcısı Ers�n
Öztürk'ü konuk olması �le M�crosoft teams üzer�nden
gerçekleşt�.

Bursa Şube- Çevre İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kal�te Uzmanlık Grubu



Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında
örnek projeler gerçekleşt�rerek toplumda farkındalık
sağlamayı, b�l�nc� artırmayı hedefleyen ve yaşadığımız
dünyaya katkı sağlamayı �lke ed�nen KalDer Bursa
Şubes� bu yönde özel b�r çalışmaya �mza attı.

Bursa’da KalDer Ormanı’nı kurmak üzere harekete
geçen KalDer Bursa Yönet�m Kurulu, hazırlıklarını
tamamladı ve bu hedef� doğrultusunda f�danların d�k�-
m�n� gerçekleşt�rd�. Bursa Göynüklü’de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bel�rlenen alandak�
f�dan d�k�m�nde Yönet�m Kurulu Üyeler�, çalışanları, geleceğ�n m�marlarından GençKal
Topluluğunun üyeler�, Uludağ Elektr�k ve Orman Bölge’n�n çalışanları yer aldı.

Bursa Şube- KalDer Ormanı 

İzm�r Şube- GençKal Sosyal Sorumluluk Projes�
 

2021 yılında KalDer İzm�r GençKal topluluğu olarak b�r
�lke �mza attık ve GençKal üyeler�n�n EGE ORMAN
VAKFI’na yaptığı bağışlar sayes�nde toplam 500 f�dan
�le GençKal Korusunu oluşturduk.2022 yılında �se
GençKal Korusunun d�k�m tören�n� gerçekleşt�rd�k.

Esk�şeh�r Şube- GençKal G�r�ş�mc�l�k Kampı
 

Büyükşeh�r Beled�yes� Sosyal H�zmetler Da�res�
Başkanlığı �le Türk�ye Kal�te Derneğ� (KalDer)
arasında �mzalanan eğ�tsel �şb�rl�ğ� protokolü
kapsamında gençler, doğa �le �ç �çe 3 gün süren
G�r�ş�mc�l�k Kampı’nda alanında uzman �s�mlerle b�r
araya geld�. Han İlçes�’nde yapılan kampta
g�r�ş�mc�l�k üzer�ne eğ�t�mler ver�l�rken gençler aynı
zamanda çadırlarını kurarak doğal ortamda dolu
dolu 3 gün yaşadı. Kampta gençler�n yemekler� �se
Han Beled�yes�’n�n öncülüğünde kurulan Hanımel�
Üret�m ve İşletme Kadın Kooperat�f� üyes� kadınlar
tarafından yapıldı. Gençler yöresel yemekler�n lezzetler�n� tadarken aynı zamanda kooperat�f�n
oluşturduğu Lavanta Sabun Atölyes�’n� de z�yaret ett�. Han Beled�ye Başkanı Erdal Şanlı da
gençler� beled�ye tes�s�nde yapılan eğ�t�m sırasında z�yaret ederek b�r süre sohbet ett� ve kampın
ver�ml� geçmes� d�led�. Kampta KalDer Şube Başkanı Gökan Akın açılış konuşmasını yaparken
gençlere g�r�ş�mc�l�k konusunda sürec�n nasıl başlayıp nasıl �lerlemes� gerekt�ğ� ve bu yolda
başarıya g�den 



İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dah�l her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Yolsuzlukla Mücadele

KalDer Et�k Kurulu, paydaşlar tarafından yapılan b�ld�r�mler�; tarafsızlık, şeffaflık, doğruluk ve
dürüstlük prens�pler� doğrultusunda ele alır. Web s�tes�nde, bu amaçla et�k b�ld�r�m� formu,
b�ld�r�m yapmak �steyenler �ç�n er�ş�me açıktır. 
Üyel�k başvurularında, form �le “K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Aydınlatma Metn�” gönder�lmekted�r. 
Üyelere a�t �let�ş�m b�lg�ler� ve k�ş�sel b�lg�ler h�çb�r kurum ya da k�ş� �le paylaşılamaz. Üye b�lg�ler�
kanun gereğ� S�v�l Toplumla İl�şk�ler Genel Müdürlüğünün DERBİS s�stem�ne �şlenmekted�r. 
Her yıl merkez ve şubelerde gerçekleşt�r�len Genel Kurullarda üyelere ve topluma tüm gel�r -
g�der tabloları açıklıkla sunulmaktadır. 
Mal� �şlemler banka havales� ya da eft �şlemler� üzer�nden yürütülmekted�r. 
KalDer’�n l�sanslı eğ�tmenler�ne öded�ğ� eğ�tmen ücret�, tüm Türk�ye’de aynıdır ve yıl başında
eğ�tmenlere b�ld�r�l�r. 
KalDer’�n eğ�t�m katılım ücretler� tüm Türk�ye genel�nde aynıdır. Yılın başında KalDer Merkez
tarafından bel�rlen�r ve paydaşlara �let�l�r. 
Üyel�k a�datları her yılın başında, Merkez Yönet�m Kurulu kararı �le bel�rlenerek tüm üyelere
paylaşılır, Türk�ye genel�nde üyeler açıklanan bedeller üzer�nden a�datını öder. 
KalDer Yönet�m Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeler�ne gel�r amaçlı ödeme yapılmamaktadır. 
Tüzük kapsamında Yönet�m Kurulu kararı �le bel�rlenen �mza yetk�ler� doğrultusunda �lg�l� k�ş�ler
banka ve dernek �şlemler�ne yetk�lend�r�lm�şt�r. 
Çeş�tl� ödül süreçler�nde görev alan değerlend�r�c�ler gönüllü olarak süreçlerde yer almaktadır. 
S�v�l Toplumla İl�şk�ler Genel Müdürlüğü’nün denet�m �lkeler� kapsamında, zaman zaman d�ğer
STK’lar g�b� KalDer de denet�me tab�d�r. 
Faal�yetler basın bültenler�, röportajları ve sosyal medya yayınları �le güncel olarak toplumla
paylaşılmaktadır.

KalDer tüm paydaşlarına karşı tarafsız ve dengel� olmayı gözet�r. 

püf noktaları konusunda tavs�yelerde bulundu. 3 günlük kamp boyunca Problem Çözme Tekn�kler�
konusunda İbrah�m Saçkan, G�r�ş�mc�l�kte Yatırım ve Destekler üzer�ne KOSGEB Esk�şeh�r İl Müdürü
Tarık Yılmaz, İlet�ş�m Tekn�kler� konusunda Dt. Bülent Özdoğan, Stratej�k Planlama konusunda
KalDer Esk�şeh�r Şubes� Genel Sekreter� Faruk Gülen, Sosyal G�r�ş�mc�l�k üzer�ne Alpayhan Düven
ve ESOGÜ Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Ahmet Çabuk da gençlerle �nterakt�f b�r sohbet ortamı olan
Tea&Talks �le b�r araya geld�. Gençler eğ�t�mler sonrası serbest zamanlarda da �lçen�n doğal,
kültürel ve tar�h� zeng�nl�kler�n� de yer�nde görme �mkanı buldu. 



İzm�r Şube- Yılın Başarılı Ek�b� Ödülü

1999 yılından ber� ver�len Yılın Başarılı Ek�b� Ödülü,
kurum ve kuruluşların süreçler�nde �y�leşt�rmeye açık
alan olarak bel�rled�kler� veya gel�şt�rmey� planladıkları
konularda gerçekleşt�rd�kler� ek�p çalışmalarının,
Üstün Performanslı Ek�p Model�ne göre
değerlend�r�ld�ğ� b�r ödül sürec�d�r. Kal�te b�l�nc�n�n ve
mükemmell�k model�n�n �şletmelerde
yaygınlaştırılması �ç�n çalışmalarını sürdüren KalDer
İzm�r Şubes� olarak bu yıl 21. s� düzenlenm�şt�r.
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