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Kurumlar İçin Dünya Kalite Ayı Kutlama Kılavuzu 

Her yıl Kasım ayı dünya çapında kalite farkındalığını arttırmak, devamlı iyileştirme ve performans 

mükemmellik alanı ve kalite profesyonelliğinin artırılması için dünya kalite ayı olarak 

kutlanmaktadır. Kalite sadece bir ay kutlanacak bir olgu olmaktan çok iş yapma şeklimiz ve sürekli 

takip edilmesi gereken bir yol haritasıdır. Kalite ayı kurumlarımızdaki kalite bilincinin artırılması ve 

farklı kalite araçlarının değerlendirilmesi için bir fırsat oluşturmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu 

kılavuz Dünya Kalite Ayı’nı kutlamanız için ipuçları ve tavsiyeler sunmaktadır. 

Kendi Organizasyonunuzda Kalite Ayı Kutlaması 

 Farkındalığı arttırın: Kalite konusunda konuşmalar, çalıştaylar ve eğitimler yapın 

 Kendi internet sitenizde kalite departmanınız aracılığıyla Dünya Kalite Ayı’nı bülteninize 

dahil etmeyi unutmayın. 

 Çalışanlarınızla Dünya Kalite Ayı kapsamında kalitenin önemine ve kalite hakkındaki ilgi 

çekici istatistiklere dair bilgileri ve özlü sözleri paylaşın 

 Dünya Kalite Ayı veya kalite üzerine etkinliklere ev sahipliği yapın.  Kalite direktörünüzden 

ya da üst yönetimden bu etkinlikte kalitenin rolü ve önemi hakkında konuşma yapmasını 

isteyin. Etkinlikte ikramlar olmasına özen gösterin. 

 Kalite temalı yarışmalar ya da oyunlar düzenleyin, katılanlara küçük ödüller verin. Kalite 

konusundaki temel kitaplar olan Kaizen ve Krizden Çıkış kitapları ödülleriniz arasında yer 

alabilir. 

 Kalitenin önemine değinen keyifli takım oyunları planlayın ve oynatın 

 Kitap kulübü oluşturun, yönetim veya kalite konusunda bir kitabı okuyarak sonrasında 

tartışın. 

 Ev sahipliği yaptığınız etkinlik ve kutlamalarda fotoğraflar çekip etkinlik sonrasında kurum 

içinde ve yerel medyanızla paylaşın. 

  

 



Dünya Kalite Ayı Kutlama Zaman Çizelgesi 

 

Eylül: 

 KalDer’in kalite ayı kutlama kılavuzunu okuyun 

 Kalite ayı için etkinliklerinizi planlayın, sorumlulara karar verin 

 Kutlama için bütçenizi ayarlayın ya da hiç bütçeniz yoksa hangi sıra ile kutlama 

yapabileceğinize karar verin. (örneğin kalite direktörünüz kafeteryada kalite hakkında 

konuşmaya ev sahipliği yapar mı?).Eğer bütçeniz el verirse hafif atıştırmalıklar ikram 

edin.(kahve, kurabiye vb.) 

 Pazarlama, halkla ilişkiler ve iletişim departmanınızla çalışarak Dünya Kalite Ayı ile ilgili ve 

kalite ile ilgili haber ve görseller oluşturup yayınlayın. 

 Dünya Kalite Ayı hakkındaki bilgileri ve planladığınız etkinlikleri kendi haber bülteniniz ve 

kurum içi ağınız aracılığıyla paylaşın. 

Ekim: 

 KalDer’in kalite ayı için planladığı etkinlikleri takip edin ve katılacak kişileri belirleyin 

 KalDer’in Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’na katılın 

 Pazarlama, halkla ilişkiler ve iletişim departmanınızla çalışarak medyada Dünya Kalite Ayı 

ve kurumunuzun kalite çalışmaları ile ilgili haberler oluşturup yayınlayın. 

 Etkinliğinizin tanıtımını yapın 

 Binanız içine posterler asın 

 E-mail, kurum içi haber bülteni ya da kurum içi ağ aracılığıyla etkinlik için keyifli 

davetler gönderin. 

Kasım: 

 KalDer’in kalite Kongresi’ne ve diğer etkinliklerine katılın 

 Etkinliklerinizi yapmaya başlayın 

 Etkinlikler hakkında hatırlatmalarınızı e-mail yada kurum içi haber bülteninizle yollayın. 

 Etkinlik sonrası yapacağınız haberlerde kullanmak üzere fotoğraf çekin. 

 Etkinliklerden hemen sonra kurum içinde ve dışında yapılan çalışmaları görselleriyle birlikte 

paylaşın 



Aralık: 

 Kurum içi haber bülteninizde ve kurum içi ağınızda etkinlik ve resimleri içeren rapor yazıp 

yollayın. 

 Dünya Kalite Ayı kutlamalarında yardımcı olan kişilere sözlü veya yazılı teşekkür edin 

 Etkinlik sonrası resimlerle beraber yerel ve sosyal medya ile paylaşın. 

Kaynakça: http://asq.org/world-quality-month/ 
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