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1. ÖNSÖZ 

 

Kalite, yaşamımızın her sürecinde aradığımız ve arzuladığımız bir kavramdır. Hangi işi 

yapıyorsanız en iyisini yapmalısınız dediğimiz zaman işin doğru ve gereği gibi yapılıp 

yapmadığının, aynı işi üreten kişi veya kurumlara göre sürecin neresinde olunduğunun bilinmesi 

gerekir. Bunun içinde verilere ve elde edilecek bu verilerin yorumlanmasına, bu yorumlamayı 

yapacak çoğulcu katılıma, kararlı ve ne istediğini bilen yönetime ihtiyaç vardır. 

 

Üniversiteler topluma karşı yol gösterici olma ve insan kaynağını eğiterek, sürekli iyileşmeye 

katkı sağlama konusunda önemli bir misyon üstlenmiş kurumlardır. Bu temel yaklaşımdan 

hareketle Bölüm Akademik Kurulumuz, 2000 yılında üniversitemiz genelinde başlatılan 

akademik kalite iyileştirme faaliyetlerinden güç alarak ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini 

bölümümüzde uygulamaya ve her bir sürecinde yaşatmaya karar vermiştir. Bu kararı almamızda 

en önemli etken, başta kaliteli, konusunda uzman takım arkadaşlarıma duyduğum güvenin tam 

olması ve ayrıca bu uzun süreçte gerekli kaynak aktarımını sağlayacak bir üst yönetimin görevde 

olup, bizlere inanmalarıdır. 

 

Ülkemiz gıda sanayinin % 58’inin bulunduğu bir bölgenin üniversitesinin bir bölümünün başkanı 

olmanın sorumluluğu, akademik kariyer yapmanın tüm öğretim elemanlarına getirdiği güçlüğü 

aşmada ve daha kaliteli eğitim faaliyetlerimiz için konulan hedefe ulaşmada ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemini, sürekli iyileşmede rehber edinecek stratejileri belirlememi zorunlu 

kılmıştır. Ayrıca ülkemiz üniversiteleri içinde bölüm bazında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 

Sistemini ilk kez uygulamanın haklı gururunu, emeği geçen takım arkadaşlarımla 

paylaşmaktayım. 

 

Kalite Yönetim Sistemimizin Bölümümüzde dokümantasyon aşamasından başlayarak kurulup 

yaşatılmasında emeği geçen başta Doç. Dr. Canan Ece TAMER, Yönetim Temsilcimiz Doç. 

Dr. Lütfiye YILMAZ-ERSAN ve Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bige İNCEDAYI olmak üzere 

tüm öğretim elemanı takım arkadaşlarıma, vermiş olduğu maddi destekten dolayı Fakültemiz 

Dekanı Sayın Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ’ ya ve ayrıca her türlü kaliteli faaliyet ve değer üretme 

konusunda her zaman yanımızda olan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Yusuf ULCAY’a teşekkür 

etmeyi bir borç bilir, üniversitemiz ve yükseköğretim kurumları için faydalı bir model olmasını 

dilerim. 

 

 

 

Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 

 

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı 
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BU BÖLÜM İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR: 
 

 Yok. 


