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Bu rapor fakültemiz kalite güvence süreçleri yönetimi kapsamında 2020 ve 2021 

yıllarında gerçekleştirilen iyileştirmeleri içermektedir. Fakültemiz geneline ait tüm 

performans verilerimiz fakülte web sayfasında ve AVESİS ile şeffaf bir şekilde kamuya açık 

olarak paylaşılmaktadır. İzlenen ve değerlendirilen veriler ışığında gerekli iyileştirmeler 

PUKÖ Döngüsü çerçevesinde süreç içerisinde yapılmaktadır. Covid-19 Pandemisi sırasında 

fakültemiz 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporunda bazı alanlarda hedeflediği ölçüde 

yansıtamadığımız iyileştirmelere yönelik olarak 2021 yılında yüz yüze eğitime geçilmesiyle 

birlikte fakültemiz daha hızlı önlem almaya ve iyileştirme gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Basit bir ifade ile aktarılacak olursa Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi Genel PUKÖ 

Döngüsü aşağıdaki gibi işletilmektedir. 

Planlama (ÇOMÜ GSF 2021-2025 Stratejik Planı, Birim ve Program Stratejik 

Planları, Performans Göstergeleri, Kalite Güvence Uygulamaları Takvimi) 

Uygulama (Kalite Güvence, Eğitim-Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal 

Katkı, Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi) 

Kontrol Etme (Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliği ile ÇOMÜ Kalite Güvence Yönergesi kapsamında) 

İç Değerlendirme Raporları: Kurum Kalite Güvence Birimi, Program Öz 

Değerlendirme Raporları, Birim İç Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan Performans 

Göstergeleri İzleme Raporu, Stratejik Plan Anketi, İç Paydaş ve Dış Paydaş Anketlerinin 

Uygulanması, GSF Birim İç Değerlendirme Raporu, ÜBYS Performans Değerlendirme 

Modül 

Dış Değerlendirme: YÖKAK 

Önlem Alma-İyileştirme: ÖDR Değerlendirme Raporları, KİDR Değerlendirme 

Raporları, Kılavuzlar, İyileştirme Raporu, 2022 yılından itibaren Düzeltici-Önleyici 

Faaliyetler 

 



 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

Fakültemiz kalite güvence komisyonu güncellenmiştir. Fakültemizin web 

sayfasında ‘‘kalite güvence ve iç kontrol’’ sekmesi oluşturulmuştur. Şeffaf yönetim 

anlayışı gereği kalite kapsamındaki güncel bilgi, belge ve raporlarımız bu sekmede 

kamuya açık olarak paylaşılmaktadır. 

Üniversitemiz Senatosu 03.11.2021 tarih, 21 sayılı toplantısında alınan 6 sıra nolu 

kararı gereği Kalite Güvence Yönergesini güncellemiştir. Üniversitemizin Mevzuat 

Komisyonundan geçerek Senatomuzca çıkarılan yeni Kalite Güvence Yönergemiz 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun 11 Kasım 2021 Tarih 31656 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile de uyumludur. 

Üniversitemiz Stratejik Planı revize edildiğinden fakültemizin Kalite Güvence, 

Uluslararasılaşma, Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim 

Sistemi PUKÖ Döngüleri güncellenmiştir.  

Fakültemiz 2021-2025 Stratejik Planı ile uyumlu olarak stratejik planlarını ve 

performans göstergelerini güncellemiş, 2021 Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 

hazırlamıştır. Birim iyileştirme önlemi olarak KİDR Değerlendirme Raporu hazırlamış 

ve bu rapor kurum Kalite Güvence Komisyonuyla paylaşmıştır. 

Fakültemizde 6 aktif program bulunmaktadır. Her programımız Öz 

Değerlendirme raporunu hazırlamış, raporlar kalite güvence ve iç kontrol sayfasında 

paylaşılmıştır.  

Fakültemizde komisyon ve koordinatörlükler yeniden düzenlenmiştir. 

Programlarımız kapsamında Akademik Danışmanlık Komisyonları oluşturulmuş, 

danışmanlık esasları belirlenmiş, yapılan toplantılarla öğrenciler bilgilendirilmiştir. 

 ÇOMÜ GSF Komisyonlar 

 Akademik Destek ve Danışmanlığa Yönelik Kanıtlar 

 Akademik Destek ve Danışmanlığa Yönelik Kanıtlar2.  

 Akademik Destek ve Danışmanlığa Yönelik Kanıtlar 3 

2021 yılında fakültemizde Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri 

Koordinatörü görevlendirilmiştir. Bu koordinatörlük aracılığıyla öğrencilerimiz ve 



 

mezunlarımız takip edilmektedir. Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri 

Koordinatörlüğü, rektörlüğümüz ile iş birliği içinde tüm öğrencilerimize yönelik 

Girişimcilik ve Kariyer Planlama seçmeli dersleri öğretim planlarına eklenmiştir. 

 GSF Öğrenci Buluşması ve Oryantasyon 

Fakültemiz kalite güvencesi süreçleri kapsamında Bologna kriterleri, TYYÇ, 

akreditasyon ölçütleri, öz değerlendirme raporları ve paydaş görüşleri dikkate alınarak 

gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda program öğretim planları iyileştirilmektedir. Birimin 

31.12.2021 tarihi itibariyle Bologna AKTS Bilgi Paketi doluluk oranı %98’dir. 

Fakültemiz programlarının tasarımında ve eğitim programlarında kurumsal hedefler ve 

önceliklerin yanı sıra güncel yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar ve hedefler dikkate 

alınmıştır. Tüm programların bilgi paketleri özenle doldurulmuştur. 

 https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-

TR 

 https://gsf.comu.edu.tr/arsiv/haberler 

 https://gsf.comu.edu.tr/bolum-ders-programlari-r40.html 

 https://gsf.comu.edu.tr/yonetim/komisyonlar-koordinatorlukler-r31.html 

 ÇOMÜ GSF Eğitim Kataloğu 

ULUSLARARASILAŞMA 

Kurumun uluslararasılaşma politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar 

izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Buna 

yönelik iyileştirme kanıtları da ilgili linklerde sunulmaktadır. 2021 yılında, Erasmus 

programı kapsamında program koordinatörleri tarafından yapılan ikili anlaşmaların 

sayısı artırılarak istenilen düzeye ulaşılmıştır.  

 ÇOMÜ Erasmus Koordinatörlüğü 

 ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma 

birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve iş birlikleri kurma gibi çoklu araştırma 

faaliyetlerine yönelik planlamalar ve mekanizmalar bulunmaktadır. 2020 Aralık ayında 

fakültemiz tarafından hazırlanan International Journal of Troy Art and Design dergisi 

yayın hayatına başlamıştır. 



 

 International Journal of Troy Art and Design 

Birçok bilimsel ve sanatsal etkinliğin sekteye uğradığı pandemi döneminde 

fakültemiz her yıl düzenlemekte olduğu yüz yüze etkinliklerin bir bölümünü, 2021 

yılında online platforma taşıyarak ve yurtdışından sanatçıların da katılımıyla uluslararası 

daha kapsamlı çevrimiçi etkinliklere dönüştürmüştür.  

 18 Mart Uluslararası Sanat Günleri 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Dönem başında öğrencilere yönelik oryantasyon toplantıları düzenlenmiştir. 2021 

yılında fakültemizde göreve başlayan öğretim elemanı sayısı artmış olup, yeni başlayan 

akademik personel için oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir. Öğretim elemanı atama, 

yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirlenmiş ve kamuoyuna açıktır. 

 ÇOMU GSF Akademik Kadro 

 Öğrenci Oryantasyon Toplantısı 

 ÇOMÜ GSF Akademik Personel Oryantasyon Toplantısı 

Seramik ve Cam Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik programı açılmıştır. 

Böylelikle fakültemizde sanatta yeterlik eğitimi veren program sayımız ikiye 

yükselmiştir. 

 https://gsf.comu.edu.tr/hakkimizda-r68.html 

Fakültemiz Grafik Tasarımı bölümünde, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında farklı 

uzmanlık alanlarında daha iyi eğitim verebilmek için Animasyon ve Oyun Tasarımı 

Anasanat Dalı eğitime başlamıştır. 

 GSF Grafik Tasarımı Bölümü 

Fakültemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen akademik ve sanat 

etkinliklerine bakıldığında 2020 yılına oranla 2021 yılında yayın ve sempozyum 

sayılarında artış olduğu gözlemlenmektedir. 

 2020 ÇOMÜ GSF Özdeğerlendirme Raporu 

 2021 ÇOMÜ GSF Özdeğerlendirme Raporu 



 

2021 yılında derslerimizde öğrencilerimiz, davet edilen sanatçı ve 

akademisyenlerle buluşturulmuş, böylelikle dış paydaşlarla ilişkiler eğitim-öğretim 

alanında da güçlendirilmiştir. 

 Tekstil ve Moda Tasarımına Giriş dersi-15 Aralık 2021 

 Tekstil ve Moda Tasarımına Giriş dersi-10 Kasım 2021 

 Form Tasarımı ve Desen II dersi – 08.04.2021 

 Dekor Dersi – 08.04.2021 

 Dekor Dersi – 02.05.2021 

 Resim Atölyesi dersi – 26.04.2021 

 Resim Atölyesi VIII dersi – 25.05.2021 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

2021-2025 Stratejik Planı, iç paydaş katılımıyla hazırlanmış ve bu plan 

hazırlanırken araştırma stratejisi güncellenmiştir. Bilim ve sanat alanında yapılan 

araştırmalarda, kurumun misyon ve hedefleriyle uyumlu olacak biçimde üniversite dışı 

kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Fakültemize bağlı bölümler arasındaki denge 

gözetilerek yönetilen araştırma kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

 2021- 2025 GSF Stratejik Planları 

Fakültemizde öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini sürdürmek ve 

iyileştirmek için seminer, webinar, konferans ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Ulusal ve 

uluslararası iş birlikleri kapsamında farklı üniversitelerin sanat ve tasarım alanındaki 

fakülteleriyle bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bilimsel çalışmalar 

kapsamında akademik personelimizin BAP projeleri destek almaktadır. Ayrıca 

fakültemizde patent, faydalı model ve tasarım alanlarında girişimler bulunmaktadır. Bu 

kapsamda 2021 yılında Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden Arş. Gör. Şule Öztürk, 

“E-min İplik Eğirme Makinesi” ile tasarım tescil belgesi almıştır. 

 E-min İplik Eğirme Makinesi Tasarım Tescil Belgesi 

 ÇOMÜ GSF Etkinlik Duyuruları 

 ÇOMÜ GSF Bilimsel ve Sanatsal Etkinlik Haberleri 



 

Fakültemiz araç -gereç ve teknolojik malzeme eksikliklerinin giderilmesi 

hususunda iyileştirmeler yapılmaktadır. Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar, yazıcı, 

fotokopi ve fotoğraf makinası sayısında 2021 yılında 2020 yılında göre az sayıda artış 

gözlemlenmiştir. 

 ÇOMÜ GSF Stratejik Eylem Planı (2021-2025) 

TOPLUMSAL KATKI 

2021 yılında pandemi koşullarına rağmen tanımlanmış süreçlerin iyileştirilmesi 

kapsamında fakültemiz bünyesinde çevrimiçi bilimsel ve sanatsal faaliyetler devam etmiş 

olup, sosyal medya mecralarında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hem öğrencilerin hem de 

akademisyenlerin kişisel ve karma sanatsal etkinlikleri çeşitli sosyal medya 

platformlarında yer almıştır.  

 2021 Sanatsal ve Bilimsel Etkinlik Duyuruları 

2021 yılı öz değerlendirme raporlarında sanat etkinlikleri başlığı altında 

değerlendirilen ancak toplumsal katkı içeren etkinlikler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra 

fakülte bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli organizasyonlarla topluma katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. Fakültemiz akademik personeli, idari personeli ve öğrencilerine yönelik 

sertifikalı ilkyardım eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü 

iş birliği ile fakültemizde toplumsal fayda için organ bağışı bilgilendirme eğitimi 

düzenlenmiştir. 

 Sertifikalı İlkyardım Eğitimi 

 Organ Bağışı 

 Tip 1 Diyabetli Çocuklar Seramik Atölyesi 

 SMA Tip 2 Hastası Toprak Bebek Özel Müzayedesi 

 


