PERSONEL EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME POLİTİKASI
TİAD MTM’nin Personel Gelişimini Sağlama Çalışmalarındaki Temel Amaçları;
TİAD MTM personelinin, tam potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde tutarlı olarak yüksek standartta çalışmasını
sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
Bunu gerçekleştirebilmek için, TİAD MTM;
•
•

İşletme performansımızın gelişmesinde ve strateji ve hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin eğitiminin ve
gelişiminin vazgeçilmez bir önem taşıdığının farkındadır.
Eğitim ve gelişimi faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve sürekli bir ekspertiz, eğitim ve gelişim
süreci izlemek doğrultusunda çaba gösterecektir.

Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılır ve tüm personel ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlayabilir.
Sorumluluklar
Tüm faaliyet yöneticilerinin sorumlulukları şunlardır;
•
•
•
•

Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını
sağlamak,
Uygun ve hesaplı eğitim ve gelişim çözümleri tanımlamak ve kararlaştırmak,
Eğitim ve gelişimin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek,
Bu politikanın etkinliğini ve verimliliğini takip etmek.

Tüm personel, aşağıda belirtilenlerden sorumludur:
•
•
•

Kendi eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tanımlamak ve bunları Genel Koordinatör’ün dikkatine sunmak,
İşlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak olan eğitim ve gelişim faaliyetlerini yerine
getirmek,
Kendi öğrenimlerini yönlendirmek ve mesleki açıdan güncel kalmak,

Eğitim ve Gelişim İhtiyaçları
Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları
doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanması
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Oryantasyon
Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim
ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanması
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce acil durum prosedürlerini kapsayan uygun iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi verilmesi. Gerekli görüldüğünde edinilen bilgileri koruyucu ve/veya tazeleyici eğitimler verilecektir.
Eğitim ve Gelişimin Değerlendirilmesi
Tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri değerlendirilecektir.
Genel Koordinatör, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin ihtiyaçla ilgili olması, değer katması ve iyi uygulama olması
açısından bu eğitimlere sürekli olarak geçerlilik kazandırır ve bunları değerlendirirler.

Takım Tezgahları Sanayici İş İnsanları Derneği
Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi Müdürüler Kurulu

Başkan

Başkan Yardımcısı

Fatih VARLIK

Murat AKYÜZ
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