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1. AMAC:

Bu prosedtirtin amaci Gida Mtihendisligi Boltimti kalite yonetim sistemi kayitlarmin
tammlanmasim, tasnifini, ulasilmasint, saklanmasint, saklanmastna aerek kalmayan kayitlarm
elden eikardmastm saglamakur.

2. UYGULAMA ALAN!:

Turn birimler

3.TANIMLAR:

• Kalite Kayitlarn Olusturulan kalite yOnetim sistemini dogrudan etkileyen, sistemin
islerligini ye etkinligini belgelemek amactyla dtizenlenen form, rapor ye akademik kurul
kararlan defteridir.
• Hard disk: Bilgisayarm sabit diski.
• CD Yaziel: Yedekleme amach kullandan bir surtietidtir. CD kullamr.
• CD: Compact disk.

4. KAYITLAR:
• Kalite Kayitlart Listesi (GM-FR-YON-11)
• UDOS
• Uludail eniversitesi ogrenei tsleri Otomasyonu

5. REFERANSLAR:

6. SORUMLULUKLAR:

Turn bedtimler ekli tabloda gosterildiei sekilde kayitlari saklamak zorundadtr.

7. UYGULAMA:

7.1.1. Cilda Muhendistigi Belinntrnde saklanacak kalite kayitlarmin ach ye konusu, .saklama
stireleri ye saklama sorumlulart "Ku/he Kaiatlan (GM-FR-YON-11)"
belirtilmistir.
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Kalite Ka)ttlart. "ICalite Kayalart Listesi'ude 	 M - F 12-VON- 11) " tantmlanan

silrelerde Gida Muhendisligi BOltimiinde tammlanan sorumlular tarafindan ilgih dosyalarda
saklamr.

7.1.3. Dosyalardaki turn kalite kayttlart kolay ulastlabilir, okunabilir, acik ye anlasdabilir

oImalkhr.

8. Gida N4uhenclisligi BOUM-nine gelen ye giden evraklar sayi y e tarih verildikten soma
UDOS'da kaytt altma afinarak Mum sekreteri tarafindan saklantr. ogretim uyeleri, smay
kagitlarnu degerlendirdikten sonra yasal inceleme sUresinin tamamlanmasun takiben,
ey raklart zarflayarak, sma ym adt ye tarihini belirtip. zarft imzalar ye Dekanhk arsiyine

oonderilmesini saUlar.

8.1.1. Biluisayar ortammdaki turn kayttlar her ay sonunda bir kez bir tasmabilir ortama
aktarthr ye ta.mabilir ortamlarm tizerine tarih bilgileri yazdarak Mum bilgisayart,
Intranet tizerindeki bilgiler 'e kalite yonetim sistemi ile ilgili kayttlar BolUm Baskarnn
eyinde; ogretim Oyelerinin kendi bilgisayarlarma alt kayttlar Ogretim Oyelerinin eylerinde
muhafaza edilir.

8.1.2. Mum biluisayarmda yet- alan kayttlar Bailin! Sekreteri tarafindan, kalite yUnetim

sistemi He ilgili kayttlar Yonethn Tentsilcisi" tarafindan, Ligretim
bilgisayarlarmda yer alan kayttlar ise ogretim nyeleri tarafindan; Intranet tizerindeki Kalite
Yenetim Sistemi kayttlan ise Bilui Teknolojileri Komisyonu tarafindan yedeklenir.
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