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Ulusal Kalite Hareketi içinde yer alan kurum ve kuruluşların yöneticileri, İyiniyet Bildirgesini imzalayarak
mükemmelliğin temel kavramlarlnı kendi kurum Ve kuruluşlarlnda benimseme Ve yaşama geçirme
konusunda kararlı olduklarını belirtirler, KalDer bu kuruluşların EFQM Mükemmellik Modelini esas
alarak özdeğerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmalarlnl destekIeyecektir.
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ulusal kalitc Hareketi

LUSAL KAL|TE HARIKETi GENEL HUSUSLAR VE

SORUMLULUKLAR
aşamalarına başvuracaklar hariç, utusal (alite Hareketi içinde yer alan
kuruluşlar ile KalDer'in karşılıklı sorumlulııkları "Genel hususlar ve Sorumluluklar" dokümanında
tanlmlanmlştlr. KatlIImcllar, iyiniYet Bildirge5i,ni imzalamak sUretiYle Ulusal Kalite Hareketi

Ödül veya Mük€mmelIik

kapsamlnda ü5tlenecekleri 5orumluluklart kabul ettiklerini onayla mlşlard lr,

1.

Genel Hususlar Ve uKH süreci

1a,
.

Ulusal (alite Hareketi (bundan sonra UKH olarak anllacaktlr) iki aşamadan oluşur;
Aşama 1: EFQM Mükemmellik Modeli Ve EFQM Mükemmellik Yolculuğuna ilişkin başlanglç

.

eğitimler,

A5ama 2: U(H, EFQM Mükemmellık Yolculuğu Uygulama süreci (Kaloer rehberlik ve eğitim
desteği}

]b.

iyiniYet 8ildirgesi, bu bildirgede açıklanan koşulları kabul eden kuruluşun en ü5t yöneticisi

1c.

Kuruluş, aşağlda (Bolum 2.1) beıirtilen hu5u5lara uymak koşuluvla "uKH" logo5unu tanltlm
amaçlI her türlü malzeme Ve ortamda kUllanabilür,

(orneğin genel müdür) Ve KalDer yönetimi taraflndan imzalanlr,

1d. Bu

bildirgede UKH kapsamında kuruluşa eğitim Ver€cek kişiler/kuruınlar eğatmen,
ozdeğerlendirme 5ürecine geçişte kolay!aştırıcı olarak roi aıacak kişilef "Rehber" olarak
anllacaktır.

2.

Sorumluluklar

2.1.

UKH iyi Niyel Biıdirgesi imzalayan Kuruluşun sorumluluklan

2.1a, Bu bi|dirgede belirlenen çalışmaların yürütülmesi için. kurutuş en üst yöneticiye bağlı olarak
çalışacak bi. pfoje yöneticisi atar ve proje ekibini oluşturur,
2.1b. Kuruluş, KalDer'in eğitim tavsiyelerine uygun UKH eğitim planlnl hazlrlar,
Modelinin Ve Mükemmellik yaklaşımının kuruluşta bir iş
yapma biçimi olarak benimsenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda gerekli temel hususlarl
(a]Der tarafından uyarlanıası
içerecek ş€kilde oIuşturulur. EtQM tarafınrlan gelıştiİilen Ve
mevcut olgunluk scviyesi
yilklaşlmlndaki
"müketnmellik"
yapılan bu eğitim planl kuruluşun

2.1c, 8u eğitim planı, ElQM Mük€mmeılik

dikkate alInarak belirlenir.

.,mükemmellik" yaklaşlmındaki mevcut olgunluk 5eVıyesi, KalDer taraflndan
2.1d. Kuruluşun
yapılacak ön görüşmeler, anket uygulamas|, özdeğer|endirme veya bir dış değerlendirme ile
belirlenir,

2,le.

KUruluş iist yönetimiVe proje grubu planIanan UKH eğitimlerini al|r,

2.1r. Kuruluşta 5istematik olarak (y!lda bir veya

iki yılda bir keı) özdeğerlendirme uy8ulanlr,

2.18, Kuruluş KalDer üyesidir

2.2.

KalDe/insorumluluklarl

yerine getirmeYi
Ulusal Kalite Hareketi bünyesinde KalD€r organize edici rolünü etkıli bir Şekilde
yöneiik
temel sorumluluklarl
amaçlamaktad,r. Bu noktada kalDer,in kuruluşa ve sistemin iş|eyişine

r-

aşağıda slralanmlştlr;

/)

2.2a. Kuruluşa Mükemmellik olgunluk seviyesine uygun eğitim önerileri yapıllr.
2.2b, Kuruluşun ihtiyaç duyduğu eğitimlerin planlanmasında destek olur,

2.2c, UKH Katlllmcl KUfuluşlar Listesioluşturur

Ve kuruluşun bu listeyle duyuıulmasını sağlar,

2.2d. Kuruluşun yerel Ve ulu5al kalite etkinliklerinde duyurulmaslnl sağlar.
2.2e. (uruluşun mükemmellik yolculuğunda gelişim aşamalarlnın Ve Varsa

iyi

uygulamaIarlnln

paylaşlm ortamlarlnda duyurulmasını sağlar-

2,2f. Kuruluş KalDer'in düzenli olarak Verdiği kendi eğitimlerinden ve yayınlarından, uKH iylniyet
Bildirgesi imza tarihinden itibaren ilk yll içinde o/"15 -20, ikinci Ve üçüncü yıllarda % 5 - 10
indirim uygulanır. Dördüncü Vlldan itibaren verilen hizmetler normal liste fiyatlndan
geıçekleştarilir.

2.2g. UKH kapsamındaki jlerienleyi izlen]ek Ve özdeğerlendjrn]e sürecinde kolaylaştlrlcı olarak rol
almak üzere kurulU, isteğine bağlı oiarak bır rehber atanabilir.

2.2h. iyi uygulamalarln payla5üm ortamları konusunda kuruluşu bilgiIendirir,

2.3.

RehberlerinSorumluluklarl

uKH iyiniyet Bildirgesi imzalayan kuruluşlar arzu ettikleri takdirde, kuruluşun özdeğerlendlrme

sürecine geçişte ve mükemmellik yolculuğu için 8elişim planlnl hazlrlanma5l Ve uygulamaya allnma5l
aşamalarında kolaylaştırıcı olarak rol almak aiuere rehberlik hizmeti verilir. Rehber!ik hizmeti alan
kuruluşlara atanan rehberler kuruluşun tJKH kap5amındaki eğitimlerinin gerçekleştirilme5i,
ilerlemesini izlemek ve gelişmeleri KalDer'e bildirmek konusunda da sorumluluk üstlenir. KalDer
rehberinin bU kapsamda görevleri şunlardır;

2.3a. KuruluŞa Mükemmellik olgunluk seviyesine uygun eğitim önerileri yapar.
2.3b. Kurulu5un özdeğerlendirme sürecini planlamas,na yardımcı olur.

2.3c. Kuruluşun özdeğerlendirme sürecine moderatörlük eder, sonuçlarlnln gözden geçirileceği
topİantlya katllır, buIgulafl Mükemnıellik Modeli kapsamında irdeler, iyileştirmeYe açlk
alanlarlıı iyileştirme planı'na esııs olacak §ekilde düzenlenmesini kolaylaştlrür.

2.3d UKH 5ufeclnin 1şleyişinı KalDer Yonetlmi ile l]irlikte gözden geçirir Ve iyileşti.rne stirecl

jçin

onlem alı., öneriıer 8etirir.
2_3e, Rehberlak hızmeti almak isteyen kuruluşlara, uKH Sürecinin başlangıcında KalDer taraflndan
ihtiyaç duyulan konu|ar kapsamında bir teklif sunulur, Teklifin kabulü ile rehberlik hizmeti
başlar.

2-3f. Kuruluş'a verilen rehbedik hizmeti 5üresi, kuruluşun ihtiyaç duyduğu 5üre ile sınlrlldlr.

3.

Giılilik

uKH kapsamlnda yer alan tüm unsurla. ((alDer, Kuruluşlar. eğitmenler, rehberler) gizlilik ılkelerine
uymayı kabul ederler.

4.

UKH Süİeci

r

UKH sü.eci geneı aşamalarl ile aşağıdakiaktş şemaslnda görüldüğü ş€kilde

/)

!ny{;2
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yürütülürı
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KaIDe.

Kurulı.]ş

iyiniyet gildirgesi'nin imzalanmasl ve Ku.u]uş Profjli
ile birllkte KalDer e gonderilmesi

iyiniyet Bildir8esi'nin KalDer tarafündan imzalanmasl
ve bir niishanın kuruluşa gönderilme5i

KalDef

Kufuluş

KalDer

+

Kuruluş

KalDer

+

Kuruıuş

Yönetim Desteğinde UKH Proje Ekibioluşturma

Kuruluşun Mükemmelljk olgunluk aşamastna ilişkin
iIk tespitan yapllarak Mükem ellik Yolculuğunun
planlanma5ı ve mevcut durum tespiti için iç / dlş
doğe.lendlrme \,ontcminin scçlmi

EFQM Mukemmellik Kavraml, sürekliGelişme Ve
Özdeğerlendirme Eğltiml (Mükemmelliğe Yolculuk
Velveya Mükemmellik YolcUIuğunda Lid€rler)

KalDer ve /VeVa KıJruluŞ

KalDer ve /veYa Kurllluş

KalDer ve /VeVa Kurı]lu§

Kuruluş

KuwetİiYönler, iYileştirmeye Açlk Alanlar ve Yol
Haritasl

Önceliklendirilmi, iyileştirme P'anlari ve Eğitim
ihtiYaçlarl

iyileştirme P.oJelerinın ve Eğitim|erinin

UYgulanüasl

KalDer

u(1-1
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5.

Kuruluş uKH Proje

u(H iyiniyet Baldiıgesi imzalaYan kuruluşla.ln U(H Proje Ekibi oluştufmalarl beklenmektedir.
u(H Proje Ekibi, Mükemmellik pro8raml haz|flıklarlnda ve yürütülmesinde üst yönetimden beklenen
rollerin yerine getirilmesine katkıda bulunmak üzere tanlmlanmlştlr. Proje Ekibi, kuruluşun
Mükemmelliğe u!aştırülması yöni]nde genel Olarak hedef ve poIitikalartn saptanmasına katklda
bulunacak, organizasyonel yapllanmalarl tanlmlayacak Ve harekete geçirecek, sist€min etkin bir
şekilde çal|şması için gerekli pIanların yapılmasını sağlayacak, gerekli karar Ve kaynaklarla
destekleyecek Ve her aşamada ce5aretlendirici yönde örnek davranıŞlarda bulunacaktlr.

5.ı.

Yapı

Proje Ekibinin çallşmaIarlnl etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için yaplslnda karar Verici YöneticiIeri

bulundurması gereklidir. Proje Ekibi 8örevi gereği fonksiyonlar arasl bir yaplya sahiptir, Proje
Yöneticisi hariç, kuruluşun büyük|üğüne göre 5-8 kişiden oluşturulabilecek olan bu ekipte yer
alabilecek yöneticiler için şu özellikleri verebiliriz:
- Kuruıu5un kilit süreçlerlni yöneten veya kilit sorumluluklarlnl aistlenen üst yönetlci Ve
tecrübela diğer ara kademe yöneıiciler.

5.2.

Planlarln oıuşturulmasında u2manlIk a|anlarl itjbariyle katklda bulunabilecek yOneticiler,
insan Kaynaklarl Yön€ticisi

(Varsa mutlaka ekipte bulunmaıldlr)-

Roı ve sorumluluklaİ

s.2.1. Proie Ekibi

Aşağlda. ekibin rollerıni operasyoıe1 anlamda yerine getirebiIme5ini 5ağlaVıcl sorumluluklar
Verılry]ektedlr.

-

UKH Prog.am| hazlrilk çallşmalarlnl planlar, rol alır ve bu çallşmalarln s|hhatli yürütülmesini
sağİar.

-

Kuruluşun hedef Ve stratejilerinin bir metot çerçevesinde belirlenmesinde ü5t yönetime

destek verir Ve kolaylaştlrlcl folü ü5tlenir.

-

Gerekil ve istenirse kuruluşun hedef ve stratejileri için gerekli kaynak Ve faaliyetleri planlar,

-

Faaliyet Planlnln harekete geçirilerek uYgulanlaya konulmasını

uygulama için gerekli organizasyonel yapı|anmaları tarif eder, rol ve sorumlulukları tanımIar.

ve kuruluş sistemi

ile

bütünleşmesini sağlar.

-

FaaliYetlerin planlandlğl şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan izleme ve güncelleştirme

mekanizmalarlnt kurar ve uygulamaya alır.

Kuruluşun hedef ve stratejileri ıle uyumlu öncelikli iyileştirme flrsatlarlnln Ve problemlerin

özdeğerlendirme bulgutarı i!e koordineli olarak belirİenmesine katktda bulunur ve sürekliliğin
sağlanma5ı için gerekli olan sistemleri oluşturur,

Grup üyeleri uvgulama aşamasında kuruıan organizasyonel yapl içinde bilfiil görev alır ve
kendilerine düşen roİve sorumluluklar1 Verine getirir.

5.2.2. Proje Yöneticisi

UKH Proje Yöneticisi, UKH çalışmalarında en aktif rolü üstlenen bir üst yönetiçidir. Genel tanlmtyla
UKH Proje Yöneticisi, UlusaI Kalite Hareketi hazlr|anma ve Uy8ulama sürecinde "Proje Ekibi"ni
yönlendirir ve hazırlık çalışmalarının plana uygun yapılabilmesi için gerekli 8ünlük yönetimi yapar,
uygulama safhaslnda ise, uygulamaları yakından izler, bütünleştirici, kolaylaştlrıcl, programlaylcı,
hareketlendirici Ve organizatör rolünü üstlenir-
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iyileştirme çallşmalarlnda da Proje Yöneticasinin Vazgeçilmez rolleri Vardlr. Proje Yoneticislnin, Ü5t
Ydnetimin iyile5tirme çal|şmalarınln sponsorluğunu üstlenmiş üyesi olarak düşünülmesi, rol Ve

50rumluluklarInIn açıklanmaslnl kolaylaştıracaktlr.

Aşağlda Pro.ie Yöneticisinin operasyonel anlamda görevini yerine getirmesini sağlayacak
sorumluluklar tanlmlanmaktadlr,

-

Faaliyet Planlarlnın bir metodoıoji çerçevesinde belirlenmesinde Proie Ekibini yönlendirir,
gerekli destek Ve uyumu sağlar. Varsa ilgili Holding ve iş Grubu hedef Ve 5tratejileriyle
uyumunun sağlanmaslnda ve tepe yönetici ile iletişimin sağlanma5lnda aktif katkl sağlar.

-

sürekli iyileştirme çaIlşmalarlnda hedef Ve politikalarln saptanmaslnda Ve gerekli alt yapıIarın
kurulmaslnda ü5t yönetime yardlmcı olur,

Alt yapllarln hazırlanması için ilgili tonk5iyon!arı ve ırzmanlıklarI harekete geçirir, koordine

eder; gerekli prosedür ve talimatıarın hazlflanmasına nezaret eder; gerekli kaynak ve loji9tik
un5urlarln tanlmlanmasl ve tahsis edilmesinde koordine ed!ci rol ü5tlenir.

-

iyileştirme çalışmaları için uygun görü|e€ek probIem|erin ve önceliklerin belirle n m esinde,
proje şekline dönüştürülmesinde ve kuruluş stratejileriyle uyumunun sağlanmasında üst

yönetime yardlmcl olur.

-

KuruluŞ çaplnda başlatllan veya aynl anda yürürlükte olan çeşit|i iYileştirme çalışmalarının
genel koordinasyonunu sağlar. Çalışmaların genel olarak etkinliğini sağlayıcı izleme sistemini
kurar. Çalışmaların etkinliğinin Üst Yönetim taraflndan düzenli olarak ele alınmaslnı sağlar.
Etkinliği artttrıcl önlemleri koordine eder-

-

iyileştirme çallşmalarl içil,] gerekli eğitimlerin planlanmasInda rol alır. Eğitimlere gerek!i

-

Çallşmaıarla ilgili kuruluş içi iletişimi düzenler. Etkin iIetişim yapılmaslnı, çallşma ve baŞarılarln
kurulu5 çapında belargan Ve görünür hate gelmesini sağlaylc| çallşmalarl oİganize eder.

kaynak Ve desteğin temini ve katlllmI arttırıcl önlemlerin allnması Yoluyla yardımcı olur.

- Başarılı çalışmaların Yönetim taraf!ndan zamanında
"
_
-

kutlanmas|, tan|nmasl ve

ödüllendirilmesinde ön aYak olur-

Yönetimin iyileştırme çalışmalarında yer almasıırda Ve eğitici olarak görev almalarlnda ikna
edici aktif roı i]stlenii.
proje tkib]nin tü[l çalışrnalarında lideıllği a]stienir.

KaıDer UKH Koordinasyonu ile iletişimi sağlar, gerekli çalışmala,.ln gerçekleşmesini 8özetiı Ve
Proie Yöneticileri ve RehberIer toplantllarına katılır,
Özellikle yönetim ekibi dar olan çok küçük kuruluşlarda, kuruluş sahibi ya da genel müdürün
bu görevi üstlenmesi doğaldlr.
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ULUsAL KAL|TE HAREKET|
KURULUŞ PRoFiLi
Kuruluşun

Adı
Adresi

l
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BiR EYtÜL YERLEşKESi izMiR Yol-U 7,KM 64200 MERKEZ/UşAK

Telefon

276-221212|

E-Posta
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',276-22L2202

kalite(Ousak.edu.tr
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i %100

Yer|i

x

Kuruluşı
%1oo Yabanc|

8
ortakl| İ

SivilToplum Xuruluşu

Kamu Kurumu

İ

Yabancl

İ

İ

Diğer (belirtiniz

FaaliyetAlanı EĞiTiM-ÖĞRETiM
Ana

Müşteriler ÖĞRENci

Tesis / işletme / Şube sayıs|

]li'_i'
5aylsl

ıoeo

Ç""'"n

X
,

Yönetim
uygulamaları
Kalite

(belirtiniı)

ıso

sooı

oıis / Beyaz yaka

D

ıso
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işçi/ Mavi
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ıso
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Diğer (belirtiniz):
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UKH (Mükemmellik Yolculuğu) Proie Yöneticisi

soyadı PROF.DR. METİN GÜMÜŞ
Görevi,REKToRYARDlMclsl

Adı ve

1 .276-22|2127
E-Posta metin.gumus/,ausak,edu.tr

Telefon

Tel€fon

2

505-8074921

Faks

un

KH (M ü kemmellik Yolculuğu) gelişim aşamalarlmlzl n kuru luşumuzun / kuru mumuz
ismi ile xalDer web sitesinde ve çeşitli paylaşlm ortamlafünda kamuoyuna duyurulmasını
U

X
İ

istiyoruz

istemiyoruz

KuruluŞ Profilini, UKH iyi Niyet Bildirgesi ekinde belirtilen diğer ekler ile birlikte KalDer'e göndermenizı rica ederiz,
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