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Doç. Dr. Özgün AKÇAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 
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Mustafa BEDİR (Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü) 

Emrullah OCAKBAŞI (Çanakkale Belediyesi) 

Arş. Gör Deniz GÜNGÖRDÜ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 

Fehmi BABAYİĞİT (Özel Sektör) 

Saygın BAYRAKTAR (Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 



Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) sürekli iyileştirme 

çalışmaları kapsamında yılda en az iki kez gerçekleştirilmesi planlanan Harita Mühendisliği Bölümü 

Danışma Kurulunun toplantılarından ilki yukarıda isimleri yazılı danışma kurulu üyelerinin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Öneriler üzerine, MÜDEK sürekli iyileştirme çalışmalarının değerlendirme süreci 

kapsamında aşağıdaki konular tartışıldı / sonuçlandırıldı. 

 Bölümümüz öğretim üyeleri ve toplantıya katılan danışma üyeleri ile tanışma 

gerçekleştirilmiştir. 

 MÜDEK süreci ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılmıştır. Ders planı değişiklikleri ve altyapı 

çalışmalarından bahsedilmiştir. 

 Gayrimenkul değerleme / geliştirme konusunda lisans ve lisansüstü düzeyindeki çalışmalar 

tartışılarak mesleğin değerleme konusundaki etkinliği üzerinde durulmuştur. 

 Açılması planlanan ve mevcut disiplinlerarası Yüksek Lisans programlarında bilimsel hazırlık 

konusunun gerekliliği irdelenmiştir. 

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü mezunlarının güncel 

istihdam oranının %87 olduğu vurgulanmıştır. İlerleyen yıllarda daha da artacak olan mezun 

sayısının istihdam sorunu yaratacak olması değerlendirilerek sektör içi bir takım önlemler 

(Örneğin inşaat ve taşınmaz değerleme gibi sektörlerde daha etkin olarak yer edinilebilir.) 

alınması gerektiği belirtilmiştir. Mezunlarımızın mühendislik eğitimi süresince meslek derleri 

kapsamında bilgisayar programlama, yabancı dil konularında yeteneklerini geliştirmelerinin 

önemi vurgulanmıştır. 

 Öğrencilerin meslek hakkında daha etkin bilgi sahibi olabilmeleri için oluşturulacak 5-6 kişilik 

öğrenci gruplarıyla kentteki kamu ve özel sektöre yönelik teknik geziler düzenlenebilir. Ayrıca 

mesleki programlama konusunda eğitim planı iyileştirilmelidir. Ayrıca sektördeki mühendisler 

tarafından bölümümüz lisans öğrencilerine yönelik konferans ve söyleşiler düzenlenecektir. 

 Sektör temsilcileri, bölüm öğrencilerini, meslek hakkında daha etkin bilgi sahibi olabilmeleri 

için oluşturulacak 5-6 kişilik öğrenci gruplarıyla kentteki kamu ve özel sektöre yönelik teknik 

gezilere davet etmişlerdir. 

 Bitirme ödevlerinin sektördeki güncel uygulamalara yönelik gerçekleştirilmesi için “Bitirme 

Ödevi Yönergesi” üzerinde bir takım değişiklikler yapılabileceği teklif edilmiştir. 

 Yıl içi ve yılsonunda gerçekleştirilen staj çalışmaları kapsamında öğrencinin sektörde daha 

etkin çalışması sağlanmalıdır. Bu amaçla bölüm ve staj yerleri arasında işbirliği yapılmalıdır. 

Ayrıca staj anketleri hususu görüşülmüştür. 

 Danışma Kurulu toplantılarından bir sonrakinin 2017 Eylül ayında gerçekleştirilmesi 

kararlaştırılmıştır. 



 
 

 


