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EZİNE/ÇANAKKALE 



1. MİSYONU, VİZYONU, DEĞERLERİ VE HEDEFLERİ 

Misyon 

Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, etik değerlere sahip, 

yenilikçi, katılımcı, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye meslek elemanı 

yetiştirmektir. 

Vizyon 

Sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek standartlarla donatılmış, bilimsel düşünceye ve etik 

değerlere sahip mezunlar yetiştirerek topluma katkı veren ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. 

Değerler 

• Bilimsellik 

• Mesleki Yeterlilik 

• Meslek Etiği Bilinci 

• Toplumsal Sorumluluk 

Hedefler 

• Mesleki yeterliliğe ve mesleki etik değerlere sahip, analitik düşünebilen ve sorumluluk 

duygusu ile hareket edebilen meslek elemanları yetiştirebilmektir., 

• Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmeyi, 

• İç ve dış paydaşlar ile etkin ve verimli bağlantılar içerisinde olmayı, 

• Eğitim öğretim sürecini sürekli geliştirmeyi, 

• Sertifika, yaşam boyu öğrenme, hizmet içi eğitim hizmetleri sunmayı, 

• Sergi, konferans, etkinlik, fuar katılımı vb. topluma erişim sosyal faaliyetleri 

düzenlemeyi, 

• Öğrenci merkezli eğitim anlayışını geliştirmeyi, 

Performans Göstergeleri: 

• Mezun ve istihdam edilen öğrenci sayısı 

• Akademik yayın sayısı 

• İkili işbirliği sayıları 

• Gerçekleştirilen proje sayısı 



Mevcut Programlar 

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

2. EĞİTİM DİLİ 

Türkçe 

3. MEZUN VE AKTİF ÖĞRENCİ SAYILARI 

Aktif Öğrenci Sayısı Toplam: 73  

Mezun Öğrenci Sayısı: 760  

4. ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYILARI 

2 öğretim üyesi: 

Dr. Öğr. Üy. Hasan GÜL 

Dr. Öğr. Üy. Özlem ELMALI 

 5. BİR ÖĞRETİM ÜYESİ / ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 

Bir öğretim üyesi başına 36 öğrenci düşmektedir. 

6. ÖĞRENCİ LABORATUVAR, DERSLİK, ATÖLYE, KLİNİK, ETÜD, BİREYSEL, 

TARIM, MÜZE, SERGİ vb ALANLAR 

Derslikler  

Ezine MYO bünyesinde 8 adet 46 m2 lik, 2 adet 70 m2’lik toplam 10 adet derslik 

bulunmaktadır. 

Bilgisayar laboratuvarı  

Tüm bölümlerin kullanımına açık 40’ar bilgisayardan 2 tane bilgisayar laboratuvarı. 

Kütüphane imkânları  

Ezine MYO bünyesinde tüm bölümlerin kullanımına açık olan kütüphanemiz öğretim 

elemanlarımız ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyededir. 140m2 kapalı alanda 

7.173 adet kitap ve 11 adet bilgisayara sahiptir. 

Konferans salonu 

 Ezine MYO bünyesinde 1 adet 190 m2 lik konferans salonu mevcuttur. 208 kişilik kapasiteye 

sahip konferans salonunda tüm faaliyetleri kolaylaştırmak amacı ile projeksiyon aleti ve ses 

sistemi kullanıma hazır bulunmaktadır.  



Spor alanları  

Ezine MYO Yahya Çavuş Yerleşkesi içerisinde hafta içi ve hafta sonu kullanımlarına açık 

800m2 lik yarı kapalı 1 adet halı saha, yine kampus içerisinde bir adet üç boyutlu 25 m2’lik 

satranç sahası mevcuttur. 

Kantin ve yemekhane 

 Ezine Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1 adet kantin ve 1 adet yemekhane vardır. Toplam 

200 m2 lik alanda yer alan kantin ve yemekhane tüm öğrencilerimiz yanı sıra idari ve 

akademik personelimize de hizmet vermektedir. 

7. AR-GE LABORATUVARI 

8. TEKNOPARK FAALİYET VE HİZMETLERİ 

9. PATENT ÇALIŞMALARI 

10. KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE SAĞLANAN HİZMETLER 

Bölgede faaliyet gösteren tüm işletmelere ve kamuya açık işgücünün iyileştirilmesi ve 

toplumun entelektüel birikimini arttıracak yönde teorik -pratik eğitimler ve konferanslar 

düzenlenmektedir. 

11. BÖLÜM ADRESLİ SCI-SCI EXPANDED MAKALE SAYISI 

12. BÖLÜM ADRESLİ ULUSAL DERGİLERDEKİ MAKALE SAYISI 

6 adet uluslararası makale 

1 adet ulusal makale 

13. BÖLÜM ADRESLİ ULUSAL PROJE SAYISI 

14. BÖLÜM ADRESLİ ULUSAL PROJE SAYISI 

15. YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJAN VE SAYILARI 

16. İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 

• KOSGEB 

• İŞKUR 

• Gıda İhtisas Organize Sanayi 

• Çanakkale Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 

• Ezine Çok Programlı Lise 

• Ezine İmam Hatip Lisesi 



• Geyikli Çok Programlı Lise 

• Ezine Celaleddin Topçu Anadolu Lisesi 

• Ezine Mesleki Anadolu Lisesi 

17. BÖLÜMDE DÜZENLENEN ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTI / 

KONGRE VE ÇALIŞTAYLAR 

18. KURUMSAL OLARAK ALINAN ÖDÜLLER 

19. ÜSTÜN YANLARI VE BÖLÜMÜ TANITAN ANAHTAR KELİMELER (4-6 adet) 

Üstün Yanları: 

• Bilimsel yönden yetişmiş, alanında uzman, dinamik öğretim elemanlarına sahiptir. 

• Öğretim elemanı başına düşen öğrenci oranı bakımından standartların üstündedir 

• Bölümümüzün akademik kadrosu sektörel deneyime sahip öğretim elemanlarından 

oluşmaktadır. 

• Eğitimde teknolojik imkânlar ve internetten faydalanılabilmektedir. 

• Öğretim elemanlarımız uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin etkili ve verimli 

öğretim sürecinin önemli bir parçası olduğunun bilincindedir. 

• Öğretim elemanlarımız öğrencilerin eğitsel, sosyal ve kültürel sorunlarıyla olduğu 

gibi, kişisel sorunlarıyla da ilgilenme ve onlara rehberlik etme bilincine sahiptir. 

• Öğretim elemanlarımız öğrencilerimizin sorgulama, bağımsız düşünebilme, bilgi ve 

bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve problem çözme becerileri geliştirmelerine katkıda 

bulunmaktadır. 

• Öğretim elemanlarımızın kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uyum 

göstermektedir. 

• Büyük şehirlerle bağlantı yolları üzerinde bulunması  

Bölümü Tanıtan Anahtar Kelimeler: 

• Muhasebe 

•  Vergi 

•  Bilgisayarlı Muhasebe 

• Meslek Etiği 

• Evrensel Eğitim Anlayış 

20. İYİLEŞTİRME BEKLEYEN YANLARI 

• Öğretim elemanı ihtiyacı 



• Bilgisayar, yazıcı vb. eğitim amaçlı donanımlar 

• Erasmus programı dahilinde çalışmalar yapılması 

• Dış paydaşların sayısının arttırılması 

• Mezunlar klübü kurulması  

• Araştırma faaliyetleri için yeni kaynakların araştırılması 

21. ECTS, AKTS ve BOLOGNA ÇALIŞMALARI 

Bölüm Kurulu kararıyla, eğitim kalitesini arttırmak ve ilçede kurulacak Organize Sanayi 

Bölgesi ihtiyaçları da göz önüne alınarak ders planı değiştirilmiştir. Yeni ders planı AKTS ve 

Kredi bakımından uyumlu hale getirilmiştir. 

Bologna girişleri yapılmış ve her dönem kontrolleri sağlanmaktadır. Özellikle program çıktı 

matrikslerinin girilmesi ve öğrenme çıktılarının tamamlanmasına özen gösterilmiştir. Yapılan 

çalışmaların çıktıları “Üniversite Bilgi Sistemi”nden alınarak kalite çalışmaları kapsamında 

oluşturulan dosyaların içerisine eklenmiştir. 

22. PROGRAM AKREDİTASYON VE KALİTE GÜVENCE (PUKÖ) ÇALIŞMALARI 

Program akreditasyonu çalışmaları kapsamında hazırlanması gereken dokümanlar 

hazırlanarak dosyalanmış ve danışma kurulu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ders dosyaları 

bölümde ders veren tüm öğretim elemanları tarafından hazırlanarak tamamlanmıştır. Eğitim-

Öğretim’de Akreditasyon amaçlı gereklilikler Üniversite Kalite Uygulamaları çerçevesinde 

paralel sürdürülmektedir. Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al çevrimi kapatılacak şekilde 

çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun için değerlendirme anketlerinden yararlanılmaktadır. 

Anket sonuçları doğrultusunda önlem alınmaktadır. 

• Ders Değerlendirme Anketleri 

• Yeni Mezun Anketleri 

• Stajyer Memnuniyet Anketleri 

• Staj İşyeri Anketleri 

• Yeni Kazanan Anketleri 

• Mezun Anketleri 

• Mezun Çalıştıran Anketleri 

• Akademik Personel Anketleri 

• İdari Personel Anketleri 

Yukarıda belirtilen tüm anketler Ezine Meslek Yüksekokulu’na ait “Sürekli İyileştirme 



Takvimi” içinde gerçekleştirilmektedir. 

Bölüm web sayfası düzenli olarak güncellenerek tüm paydaşların paylaşılan bilgileri etkin bir 

şekilde takip etmesi sağlanmaktadır. Sayfada tüm kalite çalışmalarının paylaşıldığı ayrı bir 

sekme bulunmaktadır. 

23. İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Paydaşlarla ilişkiler beklentiler üniversitenin belli başlı iç ve dış paydaşları olan öğrenciler, 

toplum, veliler, işverenler, mezunlar, yerel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, 

vakıflar vb. STK’lar, görsel ve yazılı medya kuruluşları ile kurulacak ilişkilerin eğitim 

öğretim kalitesine katkı sağladığı bir girdi olarak kabul edilmektedir. Toplumla İlişkiler çeşitli 

halkla ilişkiler araçları kullanılarak yürütülmektedir. Toplumca kabul edilmeyi ve 

desteklenmeyi sağlayacak bilgilendirme çalışmalarında sürekliliğe ve etkinliğe özen 

gösterilmekte olan bölümümüzde toplumsal sorumluk ön planda tutulmaktadır.  

24. MEZUNLARLA OLAN İLİŞKİLER 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı sonunda mezunlar toplantısı yapılması planlanmaktadır. 

Mezunlarla ilgili tüm çalışmaların koordine edilebilmesi için Ezine Meslek Yüksekokulu 

bünyesinde mezunlar koordinatörlüğü kurulmuş ve her bölümden bir koordinatör 

görevlendirilmiştir. 

25. MEMNUNİYET ANKETLERİNE KATILIM ÇALIŞMALARI (ÖĞRENCİ BİLGİ 

SİSTEMİ VE KÜTÜPHANE WEB SAYFASI) 

Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme anketleri her yarıyılın sonunda 

gerçekleştirilmektedir. Bölümümüz tüm öğrencileri anketlere katılmaktadırlar. Anket 

sonuçlarına dair istatistikî değerlendirmeler Ezine MYO tarafından yapılarak bölüm başkanı 

ve öğretim elemanları ile paylaşılır. Bölüm başkanlığınca değerlendirmesi yapılan istatistiki 

sonuçlara göre bir sonraki yarıyıla dair düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilir.  

26. ÖĞRENCİLER İÇİN BURS, MESLEKİ GELİŞİM ve KARİYER, SEMİNER, 

KONFERANS, ETKİNLİK, SOSYAL, KÜLTÜREL ve SPORTİF FAALİYETLER 

• Eğitim-Öğretim döneminin ilk haftasında Oryantasyon Eğitimi verildi. Bu şekilde 

genel kurallar, eğitim öğretim, sınavlar, stajlar hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı. 

• Üniversite Psikolojik Danışma birimi tarafından “Üniversite Yaşamına Uyum” 

semineri düzenlendi. 



• Stajlar ve kayıt yenileme ile birlikte Erasmus, Mevlana ve Farabi hakkında 

bilgilendirmeler yapıldı. 

• Üniversitemizin ihtiyaçlı öğrencilerimize sağladığı kısmi zamanlı çalışma ve yemek 

bursu ve KYK bursları her eğitim-öğretim dönemi başında öğrencilerimize duyurulmakta ve 

yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 

• Satranç ve futbol ile ilgili turnuvalar düzenlenmektedir. 

• Proje kapsamında mesleki gelişim seminerleri gerçekleştirildi. “CV Hazırlama” ve “İş 

Arama Becerileri” eğitimleri İŞKUR tarafından verildi. 

• • 2019 yılı içerisinde kültürel ve teknik (Gelibolu Tarihi Yarımadası Gezisi, Geleceğe 

Nefes Ol, Ağaç Dikme Şenliği vb.) olmak üzere geziler düzenlenmiştir. 

25. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM – ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

 


