Kamu Kalite Sempozyumu
Türkiye Kalite Derneği (KalDer), ülkemizde tüm sektör ve kuruluşlarda yönetim kalitesinin artırılması
ile daha iyi bir yaşam kalitesi yaratmak amacıyla, 25 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürmektedir.
Özel sektöre uygun rekabet koşullarının yaratılması ve bireyler için yüksek yaşam kalitesinin
oluşturulabilmesi ancak iyi yöneten ve yönetilen bir kamu yönetimi ile mümkün olabilmektedir.
Kamu kurumlarında yönetim kalitesinin artırılması için, KalDer tarafından her yıl bilgilerin,
deneyimlerin ve uygulamaların paylaşıldığı Kamu Kalite Sempozyumu düzenlenmektedir.
Son 10 yılda yaklaşık 4000 kişinin katıldığı Kamu Kalite Sempozyumu bürokratlar, siyasiler ve kamu
çalışanları tarafından takip edilmiştir. Sempozyum, ülkemizde kamu sektöründe yönetim kalitesinin
geliştirilmesi amacıyla yapılan en büyük etkinlik olma özelliğine sahiptir.
Özel sektörde müşteri, kamu sektöründe ise vatandaş odaklı yaklaşımların benimsenmesi hem
ülkemizin rekabet gücünü hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için elzemdir. Vatandaşın
ödediği verginin karşılığı olan kamu hizmetlerini sunarken azami kalitenin gösterilmesi, problemler
karşısında pratik ve çözüm odaklı formüllerin sergilenmesi süreç ve strateji yaklaşımları gibi
bütüncül yaklaşımları gerektirmektedir. Liderler, çalışanlar ya da iş birlikleri gibi farklı paydaş
gruplarına gereken önemi gösteren, hizmet sunumu ve karar alma süreçlerinde yönetişimi öne
çıkaran EFQM Mükemmellik Modeli, kamu kurumlarının etkililiğini ve hizmet kalitesini artıracaktır.
Kurumun tüm paydaşlarını dikkate alan Mükemmellik Modeli, sektörlerin birbirine daha entegre
olduğu günümüz koşullarında kamu kurumlarının dış ve iç çevre beklentilerini doğru bir şekilde alıp
geleceğe yönelik eylem planlarını daha demokratik bir şekilde oluşturmalarını sağlayacaktır.
Geçmişte başlayıp gelecekte de sürecek olan ülkemizin yarınlarını şekillendirme çabalarımızda bu
organizasyonda sponsor olarak sizlerin değerli katkılarını görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Aysun Telek
Genel Sekreter
KalDer Ankara

Mecit Odlukaya
Proje ve Gelişim Sorumlusu
KalDer Ankara

Sempozyum Programı
08.30-09.30

Kayıt

09.30-09.50

Açılış Konuşması
Buket EMİNOĞLU PİLAVCI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer

09.50-10.15

Kurumsal Kültürün Dönüşümünde Mükemmellik Modeli
Nazmi KARYAĞDI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer Ankara Şubesi

10.15-10.20

Ödül Töreni (Tarsus Belediyesi)

10.20-10.40

Çay-Kahve Arası

10.40-11.10

Gianluce MULE, Operasyon Direktörü, EFQM

11.10-11.40

Nick THIJS, Kamu Yönetiminde Dönüşüm Uzmanı, EIPA-CAF Resource Center *

11.40-12.10

Türkiye Büyük Millet Meclisi *

12.10-13.30

Öğle Yemeği

13.30-14.40

Vatandaş İçin Değer Yaratan Uygulamalar Oturumu
Oturum Başkanı: Berçin GÜN, Mükemmellik Ödülü Sekreteri, KalDer
İETT
Sakarya Üniversitesi
Nilüfer Belediyesi

14.40-15.00

Çay-Kahve Arası

15.00-15.30

EIPA-CAF İyi Uygulama Örnekleri *
(European Institute of Public Administration-Common Assessment Framework)

15.30-15.50

Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Savaş Zafer ŞAHİN, Dekan Yardımcısı, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi

15.50-16.10

Mükemmellik Modeli Uygulamaları
Ender HORATA, Kalite Yönetim Temsilcisi, Tarsus Belediyesi

16.10-16.30

Kapanış, Görüş ve Öneriler

*Teyit Bekleniyor

Sponsorluk Detayları
Logonuzun Yer Alacağı Alanlar
•

KalDer web sayfasında

•

KalDer Ankara sosyal medya alanlarında

•

Konferansın duyurulduğu diğer web sitelerinde

•

Konferans salonunda sponsor bayraklarında

•

Konferans süresince perdelerde

•

9.000 kişiye toplamda 10 defa yapılacak e-bülten gönderimlerinde

•

KalDer tarafından yayınlanan aylık Önce Kalite dergisinde

Sponsorluk Kategorileri
Ana Sponsorluk
Bu kategori her sektörden bir kuruluş ile sınırlıdır. Sektörden ilk olumlu cevap veren kuruluş ana
sponsor olarak kabul edilecektir.
Sponsorluk Bedeli: 30.000,00 TL + KDV
Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler
❖ Bu kategoride sempozyumu destekleyecek kuruluş Kamu Kalite Sempozyumu’nun “Ana
Sponsor” logosunu 1 yıl süre ile; basılı malzemelerde (antetli kâğıt, zarf, afiş, broşürler),
kurumsal ve basın ilanlarında kullanabilecektir.
❖ Kuruluşun logosu, KalDer web sayfasında, sempozyum sırasında salonda perdelerde,
sempozyum için yapılan tüm görsel ve dijital uygulamalarda diğer kategorilerden büyük
boyutta ve alfabetik sıraya göre yayınlanacaktır.
❖ Sponsor kuruluşun 30 saniyelik reklam filmi sempozyum açılışında gösterilecektir.
❖ KalDer Ankara Şubesi tarafından tavsiye edilerek ve kurumun talebi göz önüne alınarak
eğitim listesinden 2 günlük ücretsiz eğitim verilecektir.

Sempozyum Sponsorluğu
Sponsorluk Bedeli: 10.000 TL + KDV
❖ Kuruluşun logosu, KalDer web sayfasında, sempozyum sırasında salonda perdelerde,
sempozyum için yapılan tüm görsel ve dijital uygulamalarda diğer kategorilerden büyük
boyutta ve alfabetik sıraya göre yayınlanacaktır.
❖ KalDer Ankara Şubesi tarafından tavsiye edilerek ve kurumun talebi göz önüne alınarak
eğitim listesinden 1 günlük ücretsiz eğitim verilecektir.

Konuşmacı Sponsorluğu
Sponsorluk Bedeli: 4.500,00 TL + KDV
Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler
❖ Kuruluşun logosu, KalDer web sayfasında, sempozyum sırasında salonda perdelerde,
sempozyum için yapılan tüm görsel ve dijital uygulamalarda yer alacaktır.
❖ Oturum boyunca salonda perdede kuruluşun logosu yer alacaktır.
❖ Yurt dışından gelecek olan konuşmacılardan bir tanesinin sunumu sırasında kurumun rollup’ı sahneye konularak konuşmacı sponsoru olarak lanse edilecektir.
❖ KalDer Ankara Şubesi tarafından belirlenecek olan eğitim listesinden 0,5 günlük ücretsiz
eğitim verilecektir.

Destek Sponsorluğu
Sponsorluk Bedeli: 2.500,00 TL + KDV
Sponsor Kuruluşa Sunulacak Hizmetler
❖ Kuruluşun logosu, KalDer web sayfasında, sempozyum sırasında salonda perdelerde,
sempozyum için yapılan tüm görsel ve dijital uygulamalarda yer alacaktır.

