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6. KAYNAK YÖNETİMİ 

 

6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 

 

Öğrencilerimize verilen eğitim hizmetimizde ve kamu / özel kuruluşlara verilen 

danışmanlık hizmetlerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması ve arttırılması, 

çalışanların niteliklerinin iyileştirilmesi ile kalite yönetim sistemi süreçlerinin 

uygulanmasında kaynaklarımızın etkin olarak kullanılması önemli bir faktördür. 

 

Bölüm Başkanının yönetiminde, öğretim elemanlarının da katılımı ile kalite yönetim 

sistemimizin etkin olarak sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi, müşteri 

memnuniyetinin arttırılması için hangi kaynaklara gereksinim duyulduğu ve nasıl 

karşılanacağı yönetimin gözden geçirme toplantılarında ve çalışanlardan gelen talepler 

doğrultusunda ele alınır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanununun 

gereklilikleri yerine getirilerek bu süreç yönetilir. 

 

6.2. İNSAN KAYNAKLARI 

 

6.2.1. GENEL 

Gıda Mühendisliği Bölümü’ nde yaptıkları işin hizmet kalitesine doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkisi olan öğretim üye ve yardımcılarının yer aldıkları komisyonların görev 

tanımları,  “Görev Tanımları” nda (GM-GT) açıklanmıştır. Yeterlilik kriterleri Bölüm 

Başkanı tarafından belirlenmiştir. 

 

6.2.2. YETERLİLİK, FARKINDA OLMA (BİLİNÇ) VE EĞİTİM 

 

Öğretim üye ve yardımcılarının yeterliliğinin sağlanması ve arttırılmasına yönelik eğitim 

ihtiyaçları ortaya çıktıkça eğitimler planlanır. Eğitim ile ilgili faaliyetler “Yönetim 

Süreci’nde (GM-SK-01) tanımlanmıştır. Öğretim üye ve yardımcılarının iç ve dış 

eğitimlerinin takibi ve organizasyonu İnsan Kaynakları Komisyonu tarafından, Bölüm 

Başkanı onayı alınarak yapılır.  

 

Öğretim üye ve yardımcılarının katıldığı tüm eğitimler İnsan Kaynakları Komisyonu 

Başkan Yardımcısı tarafından “Akademik Personel Eğitim Takip ve Değerlendirme 

Formu (GM-FR-YÖN-29)” na kaydedilir. Alınan eğitimlerin etkinliği, her akademik 

personelin yerine getirdiği işlerin sonuçlarına göre Bölüm Başkanı tarafından 

değerlendirilir. Değerlendirmeler “Akademik Personel Eğitim Takip ve Değerlendirme 
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Formu (GM-FR-YÖN-29)” na kaydedilir. Değerlendirme sonunda, yetersiz görülen 

akademik personelin eğitimi gerekli görülürse tekrarlanır.  

 

Öğretim üye ve yardımcılarının yaptıkları işlerin öneminin farkında olmasını sağlamak ve 

kalite hedeflerini başarmak için nasıl katkıda bulunacakları konusunda bilinçlendirme 

eğitimleri Yönetim Temsilcisi tarafından verilir.  

 

6.3. ALTYAPI 

Gıda Mühendisliği Bölümü müşteri isteklerine uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulan 

altyapıyı belirler ve sürdürür.  

Bu altyapının uygun şartlarda sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi ve/veya yeni 

yatırımların gerçekleştirilmesi için; yönetimin gözden geçirme toplantılarından yararlanır. 

Bakım ve Kalibrasyon gereklilikleri Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu 

tarafından “Bakım Prosedürü (GM-PR-07)” ne göre belirlenir ve Rektörlük İdari Teşkilatı 

tarafından karşılanır. 

 

Öğretim üye ve yardımcılarına sağlıklı, güvenli ve rahat ortamların sağlanması için gerekli 

önlemler Bölüm Başkanı tarafından alınır ve gerçekleştirilir.   

 

6.4. ÇALIŞMA ORTAMI 

Gıda Mühendisliği Bölümü müşteri istekleri ve standartlara uygunluğunu sağlamak için 

gerekli olan çalışma ortamını belirleyip uygulamaktadır. Öğretim üye ve yardımcılarına 

sağlıklı, güvenli ve rahat ortamların sağlanması için gerekli önlemler Bölüm Başkanı 

tarafından alınır ve gerçekleştirilir.   

 

 

 

BU BÖLÜM İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR : 
 

 GM-GT Görev Tanımları 

 GM-SK-01  Yönetim Süreci Süreç Kartı 

 GM-PR-07 Bakım Prosedürü 

 GM-FR-YÖN-29 Akademik Personel Eğitim Takip ve Değerlendirme Formu  

 


