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 GİRİŞ 

 

 Bu rapor üniversitemiz kalite güvence süreçleri yönetimi kapsamında 2020 ve 2021 

yıllarında gerçekleştirilen iyileştirmeleri içermektedir. Üniversitemiz Kalite Güvence süreçleri 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Kalite Kurulu Yönetmeliği ile ÇOMÜ Kalite Güvence 

Yönergesi gereğince bütçe imkanları dahilinde gönüllülük esasına göre tam katılım 

hedeflenerek yönetilmektedir. Üniversitemizdeki tüm birimler ISO standartları ve kalite 

güvence dokümanlarının hazırlanması kapsamında Kalite Güvence Komisyonuna ve Kalite 

Güvence Ofisine bağlıdır. Kalite Güvence Ofisimiz entegre bilgi sistemlerinden 

faydalanmakta olup ÜBYS üzerinden Kalite Birimi Anket Yönetimi, Kurumsal Performans 

Yönetimi ve Kalite Modüllerini ayrıca AVESİS’i kullanmaktadır. Bunlara ek olarak 

Rektörlüğümüz Kalite Güvence Komisyonu yılda bir YÖK, YÖKAK, TÜBİTAK, BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları performans göstergeleri ile 6 ayda bir de Sayılarla ÇOMÜ, 

Stratejik Plan Performans Göstergeleri ve ÜBYS Performans Değerlendirme Sistemi 

üzerinden performans verilerimizi izlemekte ve değerlendirmektedir. Üniversitemiz geneline 

ait tüm performans verilerimiz şeffaf bir yönetim anlayışıyla kamuya açık olarak 

paylaşılmaktadır. İzlenen ve değerlendirilen veriler ışığında gerekli iyileştirmeler PUKÖ 

Döngüsü çerçevesinde süreç içerisinde yapılmaktadır. Covid-19 Pandemisi, tam kapanma ve 

ÇOMÜ Hastanesinin şehir merkezindeki tek pandemi hastanesi olması nedeniyle 

Üniversitemizin 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporunda bazı alanlarda hedeflediğimiz 

ölçüde yansıtamadığımız iyileştirmelere yönelik olarak 2021 yılında yüz yüze eğitime 

geçilmesiyle birlikte Rektörlüğümüz 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 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, 
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 İç Değerlendirme Raporları: Program Öz Değerlendirme Raporları, Birim İç 

Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan Performans Göstergeleri İzleme Raporu (6 ayda bir), 

Stratejik Plan Anketi, İç Paydaş ve Dış Paydaş Anketlerinin Uygulanması, Sayılarla ÇOMÜ 

(6 ayda bir), ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu, ÜBYS Performans Değerlendirme 

Modülü, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çıktıları, 2022 yılından itibaren Kalite İç 

Tetkikçisi Raporu. 

 

 Dış Değerlendirme: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sayıştay, YÖK 

Karne, YÖKAK, TÜBİTAK, ISO Standartları, YÖKAK’a Akredite Akreditasyon Ajansları, 

2022 yılından itibaren THE (The Higher Education) Performans Göstergeleri. 

 

 Önlem Alma-İyileştirme: ÖDR Değerlendirme Raporları, KİDR Değerlendirme 

Raporları, Kılavuzlar, Rektörlük ÜBYS Önlem Alma-İyileştirme Talimatları, RİMER, 

İyileştirme Raporu, Kalite Güvence Komisyonu Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı, 

2022 yılından itibaren Düzeltici-Önleyici Faaliyetler, Yeni Yönerge Gereği Sürdürülebilir 

İyileştirme Uygulamalarının Senato kararıyla bütçe ayrılarak gerçekleştirilmesinin garanti 

altına alınması. 
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 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

 

 Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde kalite güvence komisyonları 

güncellenmiştir. Birimlerimiz için gerekli her tür kılavuz Kalite Güvence Komisyonu ve 

Kalite Güvence Ofisi tarafından hazırlanmış ve kalite güvence uygulamaları takvimi ile 

birlikte paylaşılmıştır. Böylelikle Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinin web 

sayfalarında ‘‘kalite güvence ve iç kontrol’’ sekmesi oluşturulmuştur. Tüm akademik ve idari 

birimlerimiz şeffaf yönetim anlayışı gereği kalite kapsamındaki güncel bilgi, belge ve 

raporlarını bu sekmede kamuya açık olarak paylaşmaktadır.  

 

 Üniversitemiz Stratejik Planı revize edildiğinden Üniversitemizin Kalite Güvence, 

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

Sistemi PUKÖ Döngüleri güncellenmiştir. Ayrıca Rektörlük organizasyon şeması da 

revize edilmiştir. Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir öncekinin değerlendirilmesi istekli 

tüm iç ve dış paydaşların katılımıyla yapılmış ve buna göre yeni performans göstergeleri de 

belirlenerek yıllık gerçekleşme takip edilmiş ilgili kurullarda tartışılmış ve gerekli önlemler 

alınmıştır. Bu durum 2020 İdare Faaliyet Raporu’ndan da izlenebilmektedir. 

 

 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.  

 

 Tüm akademik birimlerimiz Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planı ile uyumlu 

olarak stratejik planlarını ve performans göstergelerini güncellemiştir. Tüm akademik 

birimlerimiz 2020 Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlamıştır. Ayrıca tüm birim 

yönetimlerimiz birim iyileştirme önlemi olarak KİDR Değerlendirme Raporu hazırlamış 

ve bu raporu Kalite Güvence Komisyonuyla paylaşmıştır. Üniversitemizde YÖKAK UMİS-

ÜYBS Program Değerlendirme Modülüne Kayıtlı mezun veren 378 (ön lisans, lisans, 

lisansüstü) program bulunmaktadır. Üniversitemiz genelinde 2020 yılında hazırlanan Öz 

Değerlendirme Raporu Sayısı 292 iken (%78) bu sayı 2021 yılı Kasım ayı verilerine göre 

%11’lik bir artış göstererek kurum genelinde 335’e (%89) çıkmıştır.  
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 Pasif gözüken, yeni kurulmuş ve mezun vermeyen programlarımız yeterli veriye sahip 

olmadıkları için genel olarak ÖDR raporu hazırlamamaktadır. Ancak birkaç sene içersinde 

kurulmuş ve henüz mezun vermeyen bazı programların da sürece katkı vermek amacıyla 

gönülden Öz Değerlendirme Raporu hazırladığı dikkate alınırsa Üniversitemiz genelinde 

ÖDR hazırlama oranı %91’dir. Üniversitemizdeki 101 Ön lisans Programından 91’i (%90), 

97 Lisans Programından  90’ı  (%93), 180 Lisansüstü Programından 147’si  (%82)  Öz 

Değerlendirme Raporu hazırlamıştır. Ayrıca tüm akademik birim kalite komisyonlarımızca 

hazırlanan her Program Öz Değerlendirme Raporu için program iyileştirme önlemi olarak 

ÖDR Değerlendirme Raporu hazırlamış ve birim yönetici özetleri ekleriyle birlikte Kalite 

Güvence Komisyonuyla ve ilgili program ile paylaşmıştır. Bu önemli bilgi ve veriler bir kamu 

üniversitesi olan kurumumuzda uygulanan kurumsal yönetim, kalite güvence ve iç kontrol 

politikalarının kurum geneline yayıldığının, program akreditasyonu ve kurumsal akreditasyon 

ile ilgili üniversite genelinde gönüllülüğe dayalı bir tam katılımla çalışmalar yürütüldüğünün 

en önemli göstergedir. 

 

 ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mühendislik Fakültesi 

Harita Mühendisliği Bölümü I. ve II. Öğretim, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü, Tıp Fakültesi akredite olan birim ve programlarımızdır. Daha önce 

akredite olan bu programlarımıza Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ile Spor 

Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Lisans programlarımız da eklenmiştir. Ayrıca 

Eğitim Fakültesi Japonca Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği, Eğitim 

Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi 

Bölümü Sınıf Eğitimi Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültemiz de program akreditasyonuna 

başvuruda bulunmuştur. Yakın zamanda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi Gıda 

Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ziraat 

Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümlerimiz de program akreditasyonuna başvuru 

gerçekleştirecektir. Rektörlüğümüz 2021 yılında kalite güvence süreçlerinde performans 

gösteren ve program akreditasyonu konusunda başarılı olan akademik birimlerimiz ile 

akademik ve idari personellerimizi teşekkür belgesiyle ödüllendirilmiştir. 
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 Kalite Güvence Komisyonu birim ve programlarda kayıtlı kayıtsız her yıl düzenli 

olarak birçok toplantı, eğitim, etkinlik gerçekleştirmiş, kalite süreçlerine dikkat çekmek 

açısından ÜBYS üzerinden ve basılı olarak afiş ve broşürler dağıtmıştır. Kalite Güvence 

Komisyonu ve Kalite Güvence Ofisi Microsoft Teams, Zoom ve Youtube üzerinden de online 

eğitimler, konferanslar çalıştaylar organize etmiş, online kılavuzlar paylaşmıştır. Her kalite 

komisyonu üyesi kendi sorumlu olduğu birimde çeşitli toplantılar gerçekleştirmiştir. Covid-19 

pandemisine rağmen sadece 2020 yılında yüz yüze 45 toplantı gerçekleştirilmiştir. Haberini 

yapmadığımız bazı toplantılar ile bölüm toplantılarını da bunlara dahil edecek olursak sadece 

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme ve eğitim toplantılarımızın sayısı 75’i aşmıştır. 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz kalite güvence toplantılarımızdaki katılımcı sayısı her 

toplantı için yaklaşık 100 ile yaklaşık 500 akademik personel (kanıtlı) arasındadır. 

Üniversitemiz geneli etkinlik, haber ve duyurulardan da anlaşılacağı üzere 100’den fazla 

kayıtlı faaliyet bulunmaktadır. 

 

 YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS hocamızın da üst üste iki gün katılım 

gösterdiği Trakya Üniversiteler Birliği ve Adım Üniversiteleri Birliği ile birlikte kalite 

güvence ve iyi uygulama örnekleri konusunda Üniversitemiz tarafından çalıştaylar organize 

edilmiştir. Trakya Üniversiteler Birliği kapsamında organize ettiğimiz çalıştay sonucunda 

hazırladığımız kitapçık yayınlanmış ve çalışmalarımız farklı Üniversitelere de örnek 

olmuştur. Bu üniversitelerin isimleri akademik etik gereği sunulmamıştır.  

 

 Yükseköğretimde kalite süreçlerine öğrenci katılımını arttırabilmek doğrultusunda 

akademik birimlerimizin kalite güvence komisyonlarında öğrenci temsilcileri eklenmiş 

olup ayrıca 2021 yılında Kalite ve Akreditasyon Öğrenci Topluluğu da kurulmuştur. 

Öğrenci Topluluğumuz 2 Aralık 2021 tarihinde YÖKAK Uzmanı Dr. Öğr Üyesi Gonca 

ULUDAĞ’ın da katılımı ile önemli bir etkinlik gerçekleştirilecektir.   

 

 Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının karar alma, yönetişim ve iyileştirme 

süreçlerine katılım mekanizmaları planlanmış ve düzenli olarak uygulanmakta olup bazı 

örnekler kanıt olarak yüklenmiştir. Üniversitemizin birçok birim ve bölümü iç paydaş, dış 

paydaş ve mezunlar toplantısı gerçekleştirmiştir. 2020 yılında tam kapanma nedeniyle öğrenci 

ve dış paydaş katılımlı çok fazla toplantı gerçekleştirilemediğinden 2021 yılı Kasım ayı 

verilerine göre Üniversitemiz genelinde gerçekleştirilen 110’u kayıtlı 115 İç ve Dış Paydaş 

toplantısı bulunmaktadır. 
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 Üniversitemize yeni başlayan tüm öğrencilerimize ise uzun yıllardır geniş kapsamlı ve 

yüksek katılımlı oryantasyon programları uygulanmaktadır. Ayrıca sadece 2021 yılında 

Üniversitemiz genelinde mezun öğrencilerimize yönelik sosyal medya dahil kayıtlı ve 

kayıtsız 35 toplantı gerçekleştirilmiştir. Yıl tamamlanmadan daha kapsamlı mezun 

etkinlikleri de gerçekleştirilecektir. Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri 

Koordinatörlüğü’ne bağlı mezun bilgi sistemi genelinde 20 bini aşkın üye bulunmakta olup, 

Üniversitemiz sosyal medya hesapları takipçi sayısı 30 bini aşmıştır.  

 

 Üniversitemizdeki tüm idari birimlerin kalite güvence sekmesi bulunmaktadır. Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığımız ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine 

sahiptir. Tüm idari teşkilatımız için ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgelendirmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Üniversitemiz genelinde ISO 50001: 

2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için gerekli çalışmalar Yapı İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin 

arttırılması kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarında 100 üzerinden 90,14 

kalite puanına sahip bir pandemi hastanesi olan ÇOMÜ Hastanesi için ISO 9001: 2015 

Kalite Yönetim Sistemi, ISO 13485: 2016 Medikal Kalite Yönetim Sistemi, ISO 17025: 

2017 Laboratuvar Yönetim Sistemi belgelendirmesi kapsamında gerekli çalışmalar 

başlatılmış olup hastanemiz Sağlık Bakanlığı akreditasyonunu hedeflemektedir. 

Üniversitemizde 2021 yılında faaliyete geçen Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Hastanesi için de ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 

kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu yatırımların tamamı için yüklenici firma 

ile anlaşmaya varılmış süreç başlatılmış olup ISO geçiş dokümanları Kalite Güvence Ofisi 

tarafından hazırlanmıştır. Tüm ISO çalışmaları Kalite Güvence Ofisi üzerinden koordine 

edilmektedir. 

 

KANITLAR  

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/546-776-stratejik-plan-2021-2025.pdf 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/misyon-vizyon-ve-temel-degerler-r14.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/genelsekreterlik/files/115-teskilat-semasi.pdf 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/uzaktan-egitim-kalite-guvence-politikasi-r42.html 
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https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/comu-puko-donguleri-

r36.htmhttps://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/faydali-linkler-r40.htmll 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/akredite-olan-birimlerimiz-ve-programlarimiz-

r34.html 

https://kalite.comu.edu.tr/comu-kalite-guvence-sistemi-ts-en-iso-9001-2015-ka-r45.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/kurum-kalite-guvence-dokumanlari-ve-raporlari-

r16.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20813.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20724.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/akademik-birim-ic-dis-paydas-toplantilari-

r62.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/mezunlara-yonelik-faaliyetler-r63.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kalite-komisyonu/birim-kalite-guvence-komisyon-temsilcileri-

r5.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/calistay-anket-sonuclari-r64.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/tanimli-sureclerin-iyilestirilmesi-ornek-kanitlar-

r66.html 

https://www.comu.edu.tr/haberler.html 

https://www.comu.edu.tr/birim-haberleri.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/olcme-degerlendirme-sonuclari-r10.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/adim-universiteleri-birligi-kalite-

guvence-oz-dege-r44.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/tub-kalite-guvencesi-calismalari-iyi-

uygulama-orne-r43.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/kalite-guvence-calismalari-kapsaminda-

duzenlenen-p-r49.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/629-tub-kalite-guvence-sistemi-calistayi-ozet-

kitapcig.pdf 

https://www.youtube.com/channel/UCKqpBaTte7jCvYf6DET9eEw 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/kilavuzlar-ornek-belgeler-ve-formlar-

r33.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/394-bologna-akts-ects-egitim-bilgi-sistemi-

iyilestirme.pdf 
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https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/490-comu-birim-ic-degerlendirme-raporu-kidr-

kontrol-ra.doc 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/362-ozdegerlendirme-raporu-degerlendirme-

kilavuzu.pdf 

https://kalite.comu.edu.tr/ 
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 ULUSLARARASILAŞMA  

 

 Pandemi dönemindeki tüm zorluklara rağmen ÇOMÜ’yü Balkan öğrencilerinin tercih 

edeceği bir Üniversite haline getirmek hedefimiz kapsamında gerçekleştirilen çeşitli 

girişimlerimizin meyvelerinin daha fazla alınmaya başlandığını da görmekteyiz. 

Üniversitemiz ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliği ile Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Bünyamin BACAK yürütücülüğünde gerçekleştirilen Balkanlar 

Uzaktan Öğretim Ders Destek Projesi sayesinde Balkanlardaki soydaşlarımızın eğitimine 

uzaktan eğitim desteği ile katkı sağlanmaktadır. Ayrıca proje sürecine Balkanlar’daki Türk 

STK’lar da fiilen destek vermektedir. İlk olarak Batı Trakya Türk Azınlık Eğitimi özelinde 

başlayan ve 5 yıl boyunca Batı Trakya’da uygulanan bu çalışmada, altıncı yıl itibariyle tüm 

Balkan ülkeleri kapsama dahil edilmiştir. Proje kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

Balkan ülkelerinden aktif olarak eğitim alan toplam 1370 öğrenci olmuştur. Balkan ülkeleri 

ile gerçekleştirilen anlaşmalar ile uzaktan öğretim sürecinde yabancı öğrencilerimize uzaktan 

eğitim ve dersler sunulduğu ve diploma denkliğinin de bulunduğu görülebilir. Zira 10 Balkan 

ülkesinden yaklaşık 2500-3000 yabancı öğrenci ÇOMÜ’de eğitim görmüştür. Diğer yandan, 

birçok uluslar arası anlaşmalar yapıldığı da kurum web sayfasından görülebilmektedir. 

Üniversitemiz 49 farklı ülkenin yükseköğretim kurumları ile 254 aktif anlaşması 

bulunmaktadır. Sadece Erasmus için Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Letonya, Makedonya, 

Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç ülkelerinin 

içerisinde olduğu 22 farklı ülkede 143 anlaşmamız bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde 

Bulgaristan, İspanya, Makedonya, İtalya, Romanya, Polonya, Çekya’nın aralarında bulunduğu 

7 farklı ülkeden 9 Erasmus anlaşmamız da bunlarına arasına eklenmiştir.  

 

 Üniversitemizde 8 program yabancı dilde eğitim vermektedir. Üniversitemizde 19 

yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunmakta olup, Üniversitemize 66 farklı ülkeden kayıtlı 

toplam 2157 yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemizde YÖK 100/2000 Burs 

Programı kapsamındaki Öğrenci sayısı 57’dir. 2021 yılı içerisinde de Slovenya, Romanya, 

Polonya, Letonya, Litvanya, Yunanistan, Portekiz’in aralarında bulunduğu 7 farklı ülke ile 15 

Erasmus anlaşması gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak 30 farklı ülke ile 79 aktif 

uluslararası ikili iş birliği anlaşmamız bulunmaktadır. Bu anlaşmaların 8 tanesi 2020 yılında 9 

tanesi ise 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. 18 farklı ülkede 32 Mevlana anlaşmamız 

bulunmaktadır. Bu anlaşmaların 4 tanesi 2020 yılında; 1 tanesi ise 2021 yılında yapılmıştır. 
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 Ayrıca Balkanlara yönelik ikili iş birliği ve eğitim-öğretim politikalarımızın yanı sıra 

sağlık turizmi politikalarımız da mevcuttur. Üniversitemizin değişim programları, uluslararası 

öğrenci sayısı, yabancı uyruklu akademik personel, uluslararası araştırmacı sayısı, yabancı dil 

ile eğitim veren lisansüstü programları, yabancı dil olarak Türkçe eğitim programları, uzem 

üzerinden gerçekleştirilen eğitimler ve Bologna ECTS Bilgi Paketi gerekliliklerine uygun 

programları çerçevesinde çeşitli uluslararası yaklaşımları bulunmaktadır. Bu kapsamda 

uluslararasılaşma faaliyetlerimizi çeşitli performans göstergeleriyle izlenmekte ve geliştirmek 

için yeni politikalar geliştirmeye çalışmaktayız ancak Covid-19 pandemisi diğer süreçlerimize 

olduğu üzere bu süreçlere de olumsuz yönde etki etmiştir. Ancak Dış İlişkiler 

Koordinatörlüğümüz çeşitli eğitimler ve duyurularla önlemler almıştır. 2021 Öğrenci 

memnuniyet anketlerimize göre öğrencilerimizin Erasmus +, Mevlana ve Farabi 

programlarımızın uygulamalarından memnuniyet düzeyi %70 ile %80 arasında değişmektedir. 

 

 Tüm birimler uluslararasılaşma politikamız çerçevesinde birbirleriyle uyumlu bir 

şekilde Üniversitemiz uluslararasılaşma politikalarına katkı vermektedir. Öğrenci İşleri, 

Personel,Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, TÖMER, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 

Erasmus Koordinatörlüğü, Uluslararası İş Birliği Birimi, Uluslararası Projeler Destek Birimi, 

Avrupa Gönüllü Hizmeti Destek Birimi, Horizon Europa (Ufuk Avrupa) Destek Birimi, Free 

Mover Birimi, Uluslararası Öğrenci Ofisi vb. akademik birimlerimiz bu organizasyonel süreci 

yürütmektedirler.  

 

 Kurumun uluslararasılaşma politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar izlenmekte 

ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Buna yönelik iyileştirme 

kanıtları da ilgili linklerde sunulmuştur.  

 

KANITLAR 

https://iro.comu.edu.tr/ 

https://kalite.comu.edu.tr/ 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/670-document-2021-10-28t120724690.pdf 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/uluslararasilasma-faaliyetleri-r61.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20789.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/663-document-2021-10-28t120731030.pdf 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/tanimli-sureclerin-iyilestirilmesi-ornek-kanitlar-

r66.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/643-uluslararasilasma-haberleri.pdf 
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https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/kurum-kalite-guvence-dokumanlari-ve-raporlari-

r16.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/olcme-degerlendirme-sonuclari-r10.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20813.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20724.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/akademik-birim-ic-dis-paydas-toplantilari-

r62.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/mezunlara-yonelik-faaliyetler-r63.html 

https://www.comu.edu.tr/haberler.html 

https://www.comu.edu.tr/birim-haberleri.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/uygulama-ve-arastirma-merkezleri-

faaliyet-sunumlar-r57.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/olcme-degerlendirme-sonuclari-r10.html 
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 EĞİTİM ÖĞRETİM  

 

 Üniversitemizin programlarının tasarımında ve eğitim programlarında üniversitemizin 

kurumsalvhedefleri ve önceliklerinin yanı sıra güncel yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçları ve 

hedefleri dikkate almaktadır. Eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin kazanması 

beklenen bilgi, beceri ve tutumları içerir ve mezundan beklenen yeterlik ve yetkinlikleri 

tanımlar bu da program çıktılarımızda aktif olarak gözlemlenebilir. Bu amaç ve hedefler, 

mesleksel ve toplumsal beklentileri karşılamasına yönelik tüm yetkinlikleri kapsamaktadır. 

Bu yetkinlikler mezuniyet öncesi eğitime ayrılan süreye uygun ölçüde, programların tüm 

yönlerini örneğin ilgili yetkinlik, bilgi ve beceriler yanı sıra uygun tutum ve davranışın 

kazandırılması için uygun seçmeli derslerden de yararlanılmaktadır. Ayrıca her 

programımızda yapılan teknik gezi, seminer ve konferanslarla bu durum perçinlenmektedir. 

programımıza ait kurumsal amaç ve hedefler ortaya konurken, tanımlanmış ulusal ve 

uluslararası standartlar eğitim amaç, hedef ya da çıktılarıyla karşılaştırılmakta ardından bazı 

toplantı ya da temaslar ile iç ve/veya dış paydaş görüşleri alınarak örnek programlar bölüm 

kurulları veya ilgili akademik kurullarda tartışılmakta sonuç olarak çıktılar incelenerek 

değişikliğe ve iyileştirmeye gidilmesine bu şekilde karar verilmeye çalışılmaktadır. Bu 

bağlamda tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında en önemli örnek Üniversitemiz 

öğretim planlarının güncellenmesidir. Zira Üniversitemizin program ve ders bilgi paketlerinin 

hazırlanmasında, paylaşılmasında ve program çıktılarının Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendirilmesinde güçlü bir yapıya kavuşması da güvence altına 

alınmıştır. 

 

 Üniversitemizde Bologna Süreci, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, 

Ulusal Çekirdek Program ve Akreditasyon Ajanslarının kriterleri ile günümüzün ve geleceğin 

gereklilikleri birleştirilerek, iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerine başvurularak bölüm kurul ve 

akademik kurul kararlarıyla öğretim planları değişiklik kararları alınıp Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığımıza gönderilmekte ve Mayıs ayında gerçekleştirilen Senatomuzda karara 

bağlanmaktadır. Bu sürece meslek yüksekokullarımız için Meslek Yüksekokulları 

Koordinatörlüğü de dahil olmaktadır. Öğretim planları paydaş katılımıyla güncellenmekte, 

program çıktılarına ve ders öğrenme çıktılarına ulaşılmasının izlenmesi ve iyileştirmelerin 

gerçekleştirilmesi hususunda tüm programlarımızın çaba göstermesi sağlanmaktadır.  
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 Bunun en net göstergesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın 2020 ve 2021 yıllarında 

öğretim planı güncellenen programlar listesi, Bologna Eğitim Bilgi Paketi İyileştirme 

Kılavuzu, Bologna Koordinatörlüğümüzün yıl içerisinde gerçekleştirdiği en az 5 online 

toplantıdır. Tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar 

sonucunda Üniversitemizin 2020 yılında AKTS Bilgi Paketlerindeki doluluk oranı %80’in 

üzerinde iken 2021 Kasım ayı itibariyle AKTS Bilgi Paketlerindeki doluluk oranı %95’dir.  

 

 Ayrıca Önlisans ve Lisans Uygulamalı Eğitimler Yönerge Taslağı oluşturulmuş iç 

paydaşların görüşlerine sunulmuştur. Rektörlüğümüz Kalite Komisyonu yazılı talebi ile 

gerçekleşen uzaktan eğitim merkezimizin gerçekleştirdiği online eğitimler de bu hususta ön 

plana çıkmaktadır. Pandemi nedeniyle Uzaktan Eğitime geçiş ile birlikte Üniversitemizin 

Uzaktan Eğitim Kalite Güvence Politikası ve 2020 Uzaktan Eğitim Ek Raporu yayınlanmıştır. 

Bu rapora ek olarak ve Uzaktan Eğitim Akademik Dürüstlük Belgesi de hazırlanarak 

uygulamaya geçirilmiştir. Üniversitemizde Covid-19 pandemisinden önce dahi uzaktan 

öğretim gerçekleştirilmekte, tez savunma sınavları, tez izleme komitesi toplantıları, dersler 

online gerçekleştirilebilmekte, öğrenci kayıtları, mezuniyet belgeleri online alınabilmektedir. 

Üniversitemiz süreç içerisinde bu sistemlere sürekli eğitim merkezi e-sertifika, mevzuat bilgi 

sistemi, akademik ve idari iş başvurularının alınabildiği ilan takip sistemi, ÇOMÜ Tek Hesap, 

RİMER ve ÇOMÜ Destek sistemini de eklemiştir.  Sürekli Eğitim Merkezimiz online kurs 

kayıt, ücret ödeme, asenkron ders erişimi, senkron ders bağlantıları, kullanıcı bazlı 

lisanslanabilir materyal seçeneği, ödev yönetimi, akademisyen öğrenci iletişimi, ders oylama, 

online sınav modülü, dijital ve e-devlet seçenekli sertifika ile %100 dijitalleştirilmiş 

‘‘Elektronik Sertifika Yönetim Sistemi’’ni geliştirmiş, bugüne kadar 13.000 öğrenci bu 

sistemi kullanmıştır. Eğitim-öğretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla ‘‘Rektörlük İletişim 

Merkezi’’ (RİMER), adında bir bilgi sistemi kurulmuş, 7/24 talep, görüş, öneri ve şikayetler 

internet sitemiz üzerinden kısa sürede sonuçlandırılır hale gelmiştir. ÇOMÜ Destek ise Bilgi 

İşlem süreçlerini iyileştirmek ve sorunlara hızlı bir biçimde çözüm üretmek amacıyla 

kurulmuştur. ÇOMÜ Tek Hesap ise tek kullanıcı adı ve parolayla ÜBYS, Eduroam, E-posta, 

Kütüphane, Dosya Paylaşım gibi ÇOMÜ’nün tüm dijital hizmetlerinden faydalanılabilmekte 

ve bunları e-devlet şifresiyle de entegre biçimde kullanılmaktadır. 
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 Uzaktan Eğitim sürecinde COMUZEM ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ayrıca 

öğrencilerimizin yaşadığı teknik sorunlara yönelik mail ve telefon ile hizmet vermenin de 

yanı sıra online canlı destek ile de öğrencilerimizin ve akademik personelimizin her zaman 

yanında bulunmaktadır. Gerçekleştirilen sınavlar öncesi sınav bilgi formları öğrencilerle 

paylaşılmakta olup sınavlarda öğrenciye kısıtlı zaman verilmekte ve uzaktan eğitim 

sisteminde öğrencilerin başarısını ölçme sistemine uygun sorular sorulmaktadır. Zira 

Paydaşlarımız tarafından günde 200-300 arası e-posta başvurusu olumlu olarak 

sonuçlandırılmaktadır. Tüm paydaşlarımıza (öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimize) 

yönelik uzaktan eğitim ile ilgili eğitimler ile bilgilendirici sunum ve videolar hazırlanarak 

ilgili web sayfalarında ve paydaşlarımızın kurum epostalarında paylaşılmaktadır.  

 

 Covid-19 Pandemisi nedeniyle zaruri ve ani geçilen uzaktan eğitimde dahi ödev, proje, 

uzaktan staj uygulamaları dahil olmak üzere alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer 

verme gibi tüm programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olgunlaşmış 

uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Bunlara yöenlik anket sonuçları 

uygulama örnekleri ve senato kararları ekte kanıt olarak da sunulmuştur. 

 

 Bu kapsamda birçok ana haber bülteninde de geçtiği üzere Üniversitemiz uzaktan 

Eğitim sürecini en iyi yöneten Üniversiteler arasında Türkiye’de ikinci sırada yer almıştır. 

Ayrıca Üniversitemiz öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına göre ÇOMÜ Covid-19 

pandemisi sürecinde uzaktan eğitimde en iyi üniversitelerden biri olduğunu kanıtlamıştır. 

2020 yılı içerisinde muhtemelen ülkemizde en fazla öğrenci katılımıyla gerçekleştirilen 

yaklaşık 57 bin öğrencinin katılım gösterdiği 650 bin adet ders değerlendirme ve öğrenci 

memnuniyet anketi sonucuna göre ÇOMÜ’nün uzaktan eğitimde uyguladığı eğitim öğretim 

süreçlerine yönelik iç kalite güvence politikasındaki başarısı %80, hatta birçok sorunun 

cevabında %90 üzerinde öğrenci memnuniyetiyle perçinlenmiştir. ÜniAr’ın gerçekleştirdiği 

18 bin lisans öğrencisinin katıldığı bir araştırma sonucunda ise Üniversitemiz uzaktan eğitim 

sürecini en iyi yöneten devlet üniversiteleri arasında en başarılı 2. üniversite olarak ulusal 

basında ön plana çıkmıştır.  
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 Öğrencilerimizin ders öğrenme çıktıları ve öğrenim kazanımlarını her dönemin 

sonunda her ders için değerlendirmesi alınmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz, hem ders hem 

de öğretim elemanını değerlendirme ve bu çıktıları ne ölçüde kazanıma çevirdiklerini test 

etme şansları olmaktadır. Ders ile ilgili görüşlerini de ifade edecekleri açıklamalara izin 

verilmektedir. Bu bilgiler öğretim elemanlarımız tarafından görülmekte, izlenmekte ve gerekli 

iyileştirmeler yapılmaktadır. 

 

 Üniversitemizin birimlerinde ders danışmanlığının yanı sıra akademik danışmanlık 

komisyonları da kurulmuştur. Bu komisyonlar öğrenciye mentorluk etmekte, Burs Barınma, 

PDR, Öğrenci Yaşam Kariyer Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü gibi birimlerimize 

öğrencilerimizi yönlendirmektedir. Program Danışmanları ise öğrencilerin staj yeri kabul 

onay, staj değerlendirme ve sözlü sınav komisyonu oluşturma, kayıt yenileme, ders ekleme 

bırakma işlemlerine onay vermekle ve öğrencilerin kayıtlı oldukları programı izlemelerinde; 

eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarının çözümünde rehberlik 

yapmakla görevlidirler. Program öğrencilerin başarısını takip etme, danışmanlık hizmeti 

verme, niteliklerini geliştirme ve izleme sorumluluğunu yüklenmiştir. Öğrenci başarısının 

değerlendirilmesi ve izlenmesi öğretimde amaçlanan hedeflere ulaşılmasının bir göstergesi 

olarak kabul edilmektedir. Başarı, bireysel sınav notu ve sınıf bazında genel ortalamaların 

izlenmesi ile değerlendirilmektedir. Aynı zamanda danışman öğretim elemanı öğrencileri 

birinci sınıftan itibaren her konuda bilgilendirmek, yönlendirmek ve takip etmek 

durumundadır. Danışman olan öğretim elemanları ise öğrencilerin sadece staj, kayıt yenileme, 

ders kayıt veya ders danışmanlık işlemleriyle değil aynı zamanda onlarla dostona ilişkiler 

içerisine girerek tıpkı bir mentor veya koç gibi öğrenciler yönlendirilmeye çalışılmakta ve 

destek görmektedirler. Bunun yanı sıra tüm öğretim elemanları öğrencilerle yakın ilişkiler 

içerisinde olup onları yönlendirmektedir. Öğretim elemanlarıyla bu şekilde rahat iletişim 

kurup destek görmek de öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmakta ve memnuniyet 

düzeylerini ciddi oranda etkilemektedir. Ayrıca İlahiyat Fakültemizde gönüllü danışmanlık 

uygulaması da mevcuttur.  

 

 2021 Yılında Burs ve Barınma Koordinatörlüğümüz 30 öğrencimize Burs 120 

öğrencimize konaklama imkanı sağlamıştır. Ayrıca 500 öğrencimiz yemek bursundan 

faydalanmakta olup, ana kampüs içerisinde öğrencilerimize yurt ve ring servis imkanı 

sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Üniversitemizin hizmet verdiği her alanda kısmi zamanlı 

olarak çalışabilmektedir. 
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 Bunlara ek olarak Üniversitemizde ÇOMÜ Butik adında bir sosyal market bulunmakta 

olup öğrencilerimiz bu birimden ücretsiz olarak kıyafet ve eşya yardımından 

faydalanmaktadır.  Ayrıca Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık birimi 2020 yılında 15, 2021 

yılında ise 12 etkinlik gerçekleştirmiştir. Birim tüm akademik, idari personelimiz ve 

ailelerinin yanı sıra ÇOMÜ Kreş ve Anaokulunda kısmi zamanlı psikolojik danışmanlık ve 

aile danışmanlığı çalışmalarını 1 psikolog ve 1 psikolojik danışman eşliğinde yürütmektedir. 

 

 Derslik, laboratuvar, atölye, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 

öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Bu çerçevede kalite çalışmaları kapsamında merkez 

laboratuarımız ÇOBİLTUM tarafından üniversitemiz genelinde demirbaş envanteri çıkarma 

demirbaş izleme ve değerlendirme çalışmamız başlatılmıştır. Ayrıca uzaktan eğitimde 

öğrenme kaynakların çeşitliliği de bulunmakta olup ilgili raporda detaylı olarak sunulmuştur. 

Üniversitemizde yüz yüze ve uzaktan eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, 

kullanıcı dostu, ergonomik, eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik 

geliştirme ayrıca ölçme ve değerlendirme ve hizmet içi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme 

yönetim sistemi bulunmaktadır. Bunlar sürekli izlenmekte ve iyileştirilmektedir kanıtlarıyla 

birlikte ekte sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci,, öğrenci-öğretim 

elemanı ve öğrenci-materyal etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. Öğrenme kaynaklarının 

geliştirilmesine ve kullanımına yönelik izleme ve iyileştirilme yapılmaktadır. Üniversitemizin 

ilgili tüm birimlerinde uygun nicelik ve nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları sağlamak 

üzere öğrenme kaynakları yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, 

sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek 

önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. Bu 

kapsamda Merkezi Kütüphanemizin kaynakları her yıl artırılmaktadır. Özellikle dijital 

kaynakların alımı yönünde talepler değerlendirilmektedir. Ayrıca okuma alanlarının 

genişletilmesi kapsamında bütçe dahilinde çalışmalar yürütülmeye başlanması 

planlanmaktadır. Tüm kaynaklarımıza açık erişim olanağı bulunmaktadır. Kütüphane 

üzerinde iç paydaşlarımıza da anketler uygulanmaktadır.  

 

 

 

 



 18 

 Kurumda engelsiz üniversite uygulamaları tüm birimleri kapsamaktadır. Şuana kadar, 

Özel gereksinim gerektiren öğrenciler için yönergemiz yayımlanmıştır. Üniversitemizde bu 

kapsamda 52 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz temsil haklarını kullanmaktadır. Her 

bir öğrencimizin, engelsiz ÇOMÜ biriminden bir mentoru bulunmaktadır. 

 

 Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders 

görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açıktır. Tüm süreçler ve atama yükseltme 

kriterleri tanımlanıp ilan edilmiştir. Başvurular ilan bilgi sistemi üzerinden bireysel olarak 

gerçekleştirilmektedir.  

 

 2021 yılında Öğrencilerimizin ÇOMÜ’lü olmaktan duyduğu memnuniyet oranı 

%81’dir. Öğrencilerimizin Sosyal olanaklarımızdan duyduğu memnuniyet oranı %78’dir. 

Öğrencilerimizin Bologna süreçleri ve Eğitim Bilgi Sisteminden duydukları memnuniyet 

oranı %80’dir. Öğrencilerimiz ÇOMÜ’yü diğer üniversitelerle kıyaslayarak 

değerlendirdiğinde memnuniyet oranları %85’dir.  

 
KANITLAR 

https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna 

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

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/331-185-e7-comu-uzaktan-egitimde-kalite-guvencesi-

alt-.pdf 

https://lib.comu.edu.tr/ 

https://sks.comu.edu.tr/ 

https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/ 

https://iro.comu.edu.tr/ 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/olcme-degerlendirme-sonuclari-r10.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/kurum-kalite-guvence-dokumanlari-ve-raporlari-

r16.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/comuzem-uzaktan-ogretim-akademik-

durustluk-belgesi-r58.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/uzaktan-egitim-kalite-guvence-politikasi-r42.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/comu-puko-donguleri-

r36.htmhttps://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/faydali-linkler-r40.htmll 
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https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/akredite-olan-birimlerimiz-ve-programlarimiz-

r34.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/akademik-birim-ic-dis-paydas-toplantilari-

r62.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/mezunlara-yonelik-faaliyetler-r63.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/tanimli-sureclerin-iyilestirilmesi-ornek-kanitlar-

r66.html 

https://kalite.comu.edu.tr/ 

https://lms.comu.edu.tr/ 

https://comuzem.comu.edu.tr/ 

https://sem.comu.edu.tr/ 
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 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

 

 Üniversitemiz 2019 TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 41. 

sırada yer almıştır. Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde çeşitli bilimsel kriterler 

dikkate alınarak hesaplanmasıyla Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından 

yayımlan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine Türkiye’den 1.150 bilim insanı dahil 

olurken, ÇOMÜ’den kariyer boyu etkiden 3 öğretim üyesi liseteye dahil edilmiş, yıllık 

etkiden ise 6 öğretim üyesi listede yer almıştır.  

 

 Kalite Güvence Komisyonumuzun önerdiği iyileştirmeler ve Üniversitemize tahsis 

edilen kadro imkanları doğrultusunda 2020 yılında 102 2021 yılında 90  araştırma görevlisi 

alınmıştır. Üniversitemizde bulunan 4 farklı enstitü (Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen 

Bilimleri, Sağlık Bilimleri) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında birleşmiştir. Buna 

rağmen yeni kurulan enstitümüz büyük bir başarı göstererek kalite güvence süreç ve 

raporlarını çok hızlı bir şekilde tamamlamıştır. 45 Uygulama ve Araştırma Merkezimizden 

aktif olan 43’ü faaliyet sunumu hazırlanmıştır. Uygulama Araştırma Merkezlerimizi daha 

aktif çalışmalarını sağlayarak Araştırma Geliştirme Kalite Güvence Politikamıza desteklerini 

arttırmak kapsamında ÇOMÜ Uygulama-Araştırma Merkezleri Kurulma İzleme ve 

Değerlendirme Yönergesi hazırlanarak mevzuat komisyonumuza sunulmuştur. Ayrıca 

Üniversitemizin ana sayfasındaki Araştırma sekmesi yeniden düzenlenmiştir. Kalite Güvence 

Komisyonumuzun iyileştirme talimatları gereğince 2021 yılında göreve ilk defa başlayan 

akademik personelimiz için 32 oryantasyon, görevine halen devam etmekte olan akademik 

personellerimiz için de 42 hizmet içi eğitim organize edilmiştir. 2021 yılında yaklaşık 60 

akademik personelimiz ‘‘Eğiticinin Eğitimi’’ eğitimine katılmıştır. Ayrıca Üniversitemizde 

akademik personelimizin yetkinliklerini arttırmaya yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Ofisinin online eğitimlerinden de faydalanılmaya başlanmıştır. Proje 

Koordinasyon Merkezimizin 2020 yılında gerçekleştirdiği proje döngüsü, mentor ve jüri 

eğitimlerine ek olarak 2021 yılında akademik personelimizin gelişimine yönelik içerisinde 

eğiticinin eğitimi, kalite süreçleri, proje yazma, SCI kapsamında yayın yapma, istatistiksel ve 

ekonometrik analiz vb. 28 farklı konu 4 modülden oluşan ‘‘Sıfırdan Zirveye Akademik 

Yaşam’’ adında kapsamlı bir eğitim programı da Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezimiz tarafından organize edilmiş olup, Üniversitemizde akademik personelin niteliğini 

arttırmaya yönelik olan bu eğitimlerin sürekliliği de sağlanacaktır. 
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 Akademik personelimizin gelişimi için 2021 yılında AB projelerine hakemlik yapmak 

konulu eğitim organize edilmiştir.  Ayrıca Trakya Üniversiteler Birliği üyesi olarak 

Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlenmiştir.  

 

 Tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında BAP Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi 

(LÖAP) Desteği sunulacaktır. Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim 

verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin 8 Bin TL üst 

limitle faydalanabileceği bir proje türüdür. AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma 

faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş 

proje desteği türüdür. Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyeleri yürütücü olarak 

yapacaklardır. Böylelikle öğrenci-öğretim üyesi etkileşimli proje sayısı lisans öğrencilerimiz 

için de arttırılmış olacaktır.  

 

 Tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında BAP Yayın Devamlılığı Araştırma 

Projesi (YDP) Araştırmacıların yayın üretkenlikleri sürekliliğinin ve sonuçları bilimsel yayına 

dönüşen araştırmaların teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu proje desteğinden 

Üniversitemiz öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış 

araştırmacılar yararlanabilirler. Bu projeye tüürne toplamda 60 puan toplayan araştırmacılar 

başvuru yapabilir. Bu proje türünde proje üst limiti 100.000 TL ve kongre katılım desteğidir. 

 

 Tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında BAP Ürün Odaklı Teknoloji Doğrulama 

Desteği (ÜOTED)Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan 

know-how içeren teknolojinin ve/veya Üniversitemiz adına başvurusu gerçekleştirilen patent 

faydalı model, tasarım, vb. çalışmalarının ölçek büyütme ve gerçek ortamında test edilmesi ve 

ölçülebilir bilimsel doğrulama aşamalarını içeren Teknoloji Hazırlık Seviyesi-TRL (TRL 4 

seviyesinden TRL 7 seviyesine ulaştırmak için) arttırma temelli destek programıdır. Bu proje 

desteğinden ÇOMÜ öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini 

tamamlamış araştırmacılar yararlanabilirler. Üniversitemiz öğrencileri bu desteğe doğrudan 

başvuru yapamaz. Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyeleri yürütücü olarak yapar. Bu 

destekler sadece bilimsel olarak projelendirilip araştırma amaçlı ve proje çıktısı sanayiye 

uygulanabilir projeler için kullanılabilir. Bu proje türünde proje üst limiti 100.000 TL’dir. 

 

 



 22 

 Tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında BAP Çok Disiplinli Araştırma Desteği 

(ÇDAP) Üniversitemizin stratejik planı ve ülkemizin bilim ve teknolojideki öncelikli 

ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan çok disiplinli ve çok paydaşlı araştırma projeleridir. Bu 

kapsamdaki projelerin üniversite içi veya dışından en az iki birim ve disiplinler arası olma 

koşulu vardır. Aynı fakülte/MYO/YO içerisinde olmakla birlikte farklı bölümler ayrı birim 

olarak değerlendirilecek, fakülteler/MYO/YO arası iş birlikleri tercih nedeni olacaktır. Farklı 

Üniversitelerden aynı bölümlerin işbirliği disiplinler arası çalışma olarak kabul 

edilmeyecektir. ÇOMÜ öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini 

tamamlamış araştırmacılar başvuru yapabilir. Bu proje türünde proje üst limiti 90.000 TL’dir. 

 
 Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçesi, BAP kaynakları dışında, 

TÜBİTAK, AB, GMKA vb. kaynakları da etkin kullanmayı hedeflemiştir. Kurumda 

üniversite içi kaynaklar, öncelikli araştırma alanlarını destekleyecek ve erişilebilir şekilde 

yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. Araştırma-Geliştirme alt 

yapısı ve geliştirmesi için BAP kaynaklarına yaklaşık 4.5 milyon TL aktarılmıştır. Bunun 

yaklaşık 4 milyon TL si Ar-Ge faaliyetlerinde harcanmıştır. Kurum Dışı Destek Projeleri 

Toplam Mali Değerleri 315.525,00 TL (UDAP) ve 10.162.321,00 TL (TÜBİTAK) ayrıca 

ReYOU projesinin toplamda 12 milyon euro bütçesi bulunmaktadır. Döner Sermaye 

Saymanlığımız aracılığıyla 4 sanayi kuruluşunun Dış Destekli projelerinde 4 projeye 

toplamda 95.580 TL destek sağlanmıştır. Yıl içinde tamamlanan Dış Destekli (TÜBİTAK) 

Projelerin Toplam Bütçesi 1.643.956,00 TL’dir. Bunların dışında BM destekli projeler 32.500 

euro, Erasmus ve Erasmus+ 186.805 euro, Yabancı Misyon (Büyükelçilik vb.) Destekli 

Projeler 3331,33 Bunların dışında yabancı projelerden gelen destekler de mevcut olup 

alternatifler çoğaltılmaya çalışılmaktadır. Bu harcamalar, hem öncelikli alanlarımıza hem de 

diğer alanlardaki projeler desteklenmiştir (http://arastirma.comu.edu.tr/). Bu kaynakların etkin 

kullanımı için yönerge ve uygulama ilkeleri bulunmaktadır. Doktora sonrası araştırmaların 

gerçekleştirilmesi hususunda Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz çalışmakta olup bu hususta 

faydalanan akademik personelimiz de bulunmaktadır. Kurumun üniversite dışı kaynakların 

kullanımına ilişkin yöntem ve destek birimlerin oluşturulmasına ilişkin plan ve uygulamalar 

bulunmakta olup gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  
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 Dış kaynaklar, BM, AB, Yabancı Misyon, TÜBİTAK, GMKA, Sanayi Kuruluşları ile 

Gerçekleştirilen Proje ve Protokoller vb. kurumlardan sağlanan desteklerdir. Bu desteklerden 

yurtdışı olanlar, dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafındantakip edilmektedir 

(http://iroproje.comu.edu.tr/comu-39-de-yurutulen-uluslararasi-projeler.html). 

 

 Yurtiçi destekler BAP tarafından (http://arastirma.comu.edu.tr/) takip edilmektedir. 

Ayrıca, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Çanakkale Teknopark, TTO, ÇOBİLTUM ve 

Proje Koordinasyon Birimi (http://proje.comu.edu.tr/) destek birimi olarak çalışmaktadır. 

 
 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün girişimiyle 

ÇOMÜ ve NETCAD Akademi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile 

ÇOMÜ’nün tüm fakültelerinde NETCAD yazılımı öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından 

eğitim amaçlı ücretsiz olarak kullanılabilecektir. Öğrenciler NETCAD Kampüs Eğitim 

Sertifika Programlarından %90 indirim ile yararlanabileceklerdir. Gerçekleştirilen işbirliğiyle 

yıl içinde ÇOMÜ kampüslerinde gerçekleşecek teknoloji günleri, sempozyum ve çalıştay gibi 

etkinlikler de düzenlenecektir.  

 

 Türkiye’deki ilk Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitemizde 

kurulmuş ve üniversitelerde intihalin engellenmesine yönelik yüksek bütçeli uluslararası 

katılımlı Erasmus KA2 projeleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bunlardan en önemlisi 

Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi tarafından 2,5 Milyon Kanada Doları 

bütçe ile fonlanan ülkemizi temsilen ÇOMÜ Akademik Etik Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin içerisinde yer aldığı, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 

Fransa, İngiltere, Kanada, Portekiz ve Slovenya başta olmak üzere toplam 9 ülke, 33 kurum, 

55 araştırmacıdan oluşan “International Partnership on Plagiarism Prevention in Universities” 

başlıklı projedir. Bu merkez ayrıca İrlanda ve Slovenya Akreditasyon Ajansları ile yürütülen 

ortak projelerin de yöneticisidir. Bu merkezimiz sayesinde gerçekleştirilen ulsulararası proje 

kapsamında akademik dürüstlük sözlüğü yayımlanmıştır. Bu durum Üniversitemizde 

yükseköğretimde kalitenin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların 

uluslararasılaşmaya da katkı sunduğunun farklı bir göstergesidir. 

 

 

 



 24 

 Üniversitemiz araştırmacılara Q1-Q2 dergilerde yayın yapma şartıyla daha fazla BAP 

desteği sunma imkanı sağlamış, kongre katılım desteğini arttırmış, atanma ve terfi kriterlerine 

proje yazma ölçütünü eklemiştir.  Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı’nın da katkısıyla 

son 3 yıla ait Web Of Science yayın sayımız ve SCI makale sayımız istikrarlı biçimde artış 

göstermiş ve 2020 yılında 671 Web Of Science yayın sayısı ile Üniversitemiz tarihinin en üst 

seviyesine ulaşmıştır. Böylelikle Üniversitemizde öğretim elemanı başına düşen SCI yayın 

sayısı 0,655 olmuştur. Üniversitemiz öğretim üyeleri 2020 yılı içerisinde 29 uluslararası, 3 

TÜBİTAK proje performans ödülü olmak üzere toplam 32 ödül almıştır. 2020 yılında 

Üniversitemizden 20 buluş bildirimi, 1 uluslararası faydalı model, 8 ulusal, 6 uluslararası 

patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz öğretim üyelerinin Teknoparkımızdaki 

şirket sayısı 23’tür. 2020 yılı itibariyle üniversitemizde 604 BAP, 35 TÜBİTAK projesi 

yürütülmektedir. Üniversitemizin 2020 yılı içerisinde 5 AB projesini tamamlanmış olup, 23 

AB projesi de aktif olarak devam etmektedir. 2020 yılında 1 BM destekli, 1 UDAP destekli, 1 

GMKA destekli, 1 Yabancı Misyon destekli, 6 Erasmus ve Erasmus+ projesi bulunmaktadır. 

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere pandemi şartlarında dahi Üniversitemiz toplumsal ve 

bilimsel katkıya dönüştürülebilen araştırma geliştirme faaliyetlerine önem vermiştir. 

 
 Rektörlüğümüz Uluova Süt Ticaret A.Ş., Kale Holding A.Ş., Doğtaş A.Ş., Dardanel 

Önentaş Gıda San. A.Ş., Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yaşik Makina, 

Polifarma AŞ, Facebook, Turkcell, Kiğılı vb. alanında ünlü birçok firma ile önemli üniversite-

sanayi işbirliği protokolleri gerçekleştirmiş ve bu protokolleri işletmeye başlamıştır. 

Instagram ve WhatsApp’ı da bünyesine katan Facebook, Bölgesel Topluluk Merkezlerinden 

birini Facebook İstasyon adında Çanakkale Teknopark’da açmıştır. 

 

 Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi 

Mali Destek Programı kapsamında desteklenen yürütücülüğünü Çanakkale Teknopark’ın 

yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale İl Özel İdaresi’nin iştirakçi olarak 

yer aldığı “Protothinks Çanakkale Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi” projesinin de 

2021 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanmaktadır. Merkez, “Bölgenin İlk Tasarım ve 

Prototipleme Merkezi” olma özelliği ile teknolojik gelişmeler açısından büyük önem 

taşımaktadır. Zira bölgedeki tüm erken aşama, KOBİ ve tasarım-üretim alanında çalışan 

firmalar, akademisyenler ve öğrenciler prototip ve tasarım geliştirme konusunda teknik destek 

alabileceklerdir. 
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 Enerji alanında ise, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

kapsamında desteklenmeye layık görülen “Renewable Youth Energy/RE-YOU (Yenilenebilir 

Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen) Operasyonu” başlıklı proje Güney Marmara Kalkınma 

Ajansı’nın da desteklerinden yararlanarak, Balıkesir Üniversitesi iş birliği ile 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji alanında, herhangi bir yetkilendirilmiş 

belgelendirme kuruluşu bulunmadığından proje Türkiye’de bir ilktir. TR22 Güney Marmara 

Bölgesi’nde 18-29 yaş arasındaki işsiz gençlere yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 

edinebilmeleri için gerekli niteliklerin kazandırılması ve işsiz gençlerin yenilenebilir enerji 

alanındaki kurumlarda istihdamlarının artırılmasını hedefleyen bu önemli projede Mesleki 

Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK’a akreditasyon başvuruları da gerçekleştirilmiştir. Her iki 

üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezinde akredite Global Wind Organization (GWO) eğitim 

merkezi kurulacak olup rüzgar enerjisi alanında her tür temel güvenlik eğitimleri verilecektir.  

 

 Sağlık alanında, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği protokolü çerçevesinde 

yürüttüğümüz birçok proje bulunmaktadır. Ayrıca Covid-19 Sinovac aşılarının ülkemizdeki 

tek yüklenicisi, %100 yerli sermaye ile faaliyetlerini sürdüren önemli ilaç firmalarından 

Polifarma A.Ş. ve Üniversitemiz arasında şahsım aracılığıyla gerçekleştirilen üniversite-

sanayi iş birliği çerçeve protokolü ile başlayan süreç Rektörlük Kalite Güvence Komisyonu 

üyelerimizden ÇOMÜ Üniversite-Sanayi İş Birliğinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. 

Sermet KOYUNCU ve Doç. Dr. Tuba TÜMER hocalarımızın özverili çalışmalarıyla devam 

etmektedir. Bu kapsamda bir üniversite-sanayi iş birliği protokolü de Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Tuğba TÜMER ile gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 

Rapid Test metodu ile Covid-19 aşılarının dağıtımı öncesi test sürelerinin 14 günden 5 güne 

düşürülmesi ve ilaç sitotoksisitesinin belirlenmesinde geleneksel hücre canlılığı yöntemlerinin 

entegrasyonuna dayalı daha güvenilir, tekrarlanabilirliği yüksek yeni bir sitotoksisite test 

modelinin geliştirilmesi gibi önemli TÜBİTAK projeleri ve yayınlar da ortaya çıkmıştır.  

 

 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı’nca 2017 yılından 

itibaren Kale Grubu ve Doğtaş Kelebek Mobilya ile birlikte yürütülen İşletme Anabilim Dalı 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na ek olarak 2020 yılında yine sanayinin talebiyle açılan bir 

lisansüstü program daha eklenmiştir. Bu kapsamda Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm 

Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)  2020-2021 akademik yılı güz 

yarıyılında ilk kez eğitime başlamıştır. Bu programlar, bölgemizin önde gelen işletmelerinden 

Kale Holding A.Ş. ve Doğtaş A.Ş. çalışanlarının katılımları ile üniversite-sanayi iş birliği 
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kapsamında devam etmektedir. Ayrıca Kalite Komisyonu Üyelerimizden Prof. Dr. Nazan 

YELKİKALAN İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 

oluşturulan Sivil Toplum İstişare Kurulu’nda yer almak üzere görevlendirilmiştir. Değerli 

öğretim üyemiz ilgili kurulun 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen programına katılım 

sağlamış ve Üniversitemizi temsil etmiştir. 

 

 Çanakkale Ticaret Borsası ve ÇOMÜ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen “ÇOMÜ-

ÇTB Kaliteli Gıda Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğinin Arttırılması İçin El Ele Veriyor” 

adlı projede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘‘Geleceğim Mesleğim’’ teması kapsamında 

Ticaret Borsası üyelerine teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir.  

 

 Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) faaliyetleri kapsamında Kale Seramik ile 

verimli proje arama toplantıları gerçekleştirilmiş, bu toplantılar sonucunda %100 fonlanan 

üniversite-sanayi iş birliği kontratlı yeni bir AR-GE projesi daha ortaya çıkmıştır.  

 

 ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından ‘‘İleri Araştırma Projeleri’’ 

kapsamında desteklenen ve ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK tarafından 8 dakika gibi kısa sürede 

neredeyse yüzde yüze yakın bir sonuç veren Covid-19 Tanı Kiti geliştirilmiştir.  

 

 Buluşçuları Doç. Dr. Nükhet Nilüfer ZORBA ve Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İPEK olan 

‘‘Doğal Dezenfektan Solüsyon” isimli patent girişimciliğin gelişmesi üzerine çalışmalar 

başlatan Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

desteklenmiş ve Rektörlüğümüz adına başvuruları gerçekleştirilen 5 farklı uluslararası 

yarışmada çok önemli başarılar elde etmiştir. Öğretim üyelerimizin bu projesi NTV’nin 

‘‘Ortak’’ isimli ulusal televizyon programında yatırımcıya sunum hakkı da elde etmiştir. 

 

 Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) destekleri ile düzenlenen 27 

ülkeden 694 buluşun sergilendiği OFEED 2020 Afrika İnovasyon Haftası Uluslararası 

Fuarı’nda 10 patent ile etkinliğe başvuran üniversitemizin buluşları 1 büyük (grand) ödül, 2 

altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere 9 madalya ve 2 katılım sertifikası ile 

ödüllendirilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, 

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), 



 27 

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile 

gerçekleştirilen ve bu yıl 5.’si düzenlenen dünyanın en fazla ziyaretçi sayısı olan uluslararası 

buluş fuarı olma unvanına sahip (ISIF’20) İstanbul Uluslararası Buluş Fuar’ına portföyündeki 

10 patent ile katılan üniversitemiz uluslararası jüri tarafından 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz 

olmak üzere toplam 8 madalya ile ödüllendirilmiştir.  

 

 Üniversitemiz içerisindeki genç girişimci öğrencilerimiz bu kapsamda 

Rektörlüğümüzün eşgüdümüyle Üniversitemiz öğretim üyeleri, Bilim ve Teknoloji Uygulama 

ve Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) ve Çanakkale Teknopark tarafından ciddi anlamda 

desteklenmektedir. Örneğin benim de içerisinde eğitmen olarak yer aldığım Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından üst üste 2 kez desteklenen ‘‘InnoStation’’ (Yenilik İstasyonu) isimli 

projemiz birçok öğrencimizin hayallerini kurduğu iş fikri projesini hayata geçirmesi için bir 

başlangıç olmuştur. Küçük konseptli iş fikri hızlandırma programı içerikli bu projenin çıktısı 

olarak 1 ekibimiz kendi işini kurarak faaliyetlerine başlamış, 1 projemiz TÜBİTAK’tan Bölge 

Birinciliği elde etmiş ve 1 projemizin de patent başvurusu gerçekleştirilerek TÜBİTAK 1512 

Bireysel Genç Girişimci BİGG programına başvurusu sağlanmıştır.  

 

 InnoStation’a ‘‘yara onarıcı biyobant’’ projeleri ile katılan öğrencilerimiz 

geliştirdikleri formülasyonu Üniversitemizin desteği ile patent başvurusuna dönüştürmüştür. 

Daha sonra TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci BİGG programına başvuruda 

bulunmuşlardır. Ayrıca öğrencilerimizin bu projesi de yine NTV’nin ‘‘Ortak’’ isimli ulusal 

televizyon programında ön elemeyi geçerek yatırımcıya sunum hakkı elde etmiştir. 

 

 Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Sercan KARAV ve ekibi Ayşenur ARSLAN, Merve KAPLAN, Hatice DUMAN ise 

mikrobiyota kökenli enzimlerin yer aldığı insan sindirim sistemi modeli (GlycomeDigest) ile 

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci BİGG Programında 200.000 TL’lik teknogirişim 

sermayesi desteği almaya hak kazanmıştır. 

 

 2021 yılında da Üniversitemiz öğrencileri danışmanlarıyla birlikte yaptıkları projelerle  

başarılar elde etmektedir. TÜBİTAK  2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Destekleme Programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesinden 17 öğrencimiz, 2209-B Üniversite 
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Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri kapsamında 2021 yılı 2. döneminde ise Fen 

Edebiyat Fakültesinden 14 öğrencimiz projeleri ile desteklenmeye hak kazanmıştır. 

 

 Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Biyomühendislik ve 

Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Erdi Buluş’un takım 

liderliği görevi yaptığı Gülseren Sakarya Buluş ve Sefa Güler’in yer aldığı ÇOMÜ-

ADVENCERS takımı Teknofest 2021 ve Take Off 2021’de finalden dereceler ile dönmüştür. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde 

İstanbul’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde 20 bin 197 takım ve 100 

binin üzerinde gencin başvuru yaptığı TEKNOFEST 2021 de bütün kategorilerden derce 

almışlardır. Öğrencilerimiz İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlkyardım 

Kategorisinde finale kalan 52 proje arasında 3 proje ile “Mikro ve Nanoteknolojik Lif Üretim 

Cihazı” adlı proje ile Türkiye 5.’si,  “Ağızda Eriyebilen Doğal Protein Kaynaklı Yenilebilir 

Nanoşerit ve Üretim Yöntemi” adlı proje ile Türkiye 7.’si, “Android Tabanlı Taşınabilir 

Akıllı Diyaliz Cihazı, Ödem Giderici ve Zararlı Toksinleri Tutabilen Nanoteknolojik Filtre 

Üretimi” adlı proje ile Türkiye 8.’si, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu 

Kategorisinde finale kalan 34 proje arasında, “Kontrollü Biyoemilebilir, Diş Dokusu Onarıcı, 

Diş Eti Kanamalarını Durdurucu Diş Macunu” adlı proje ile Türkiye 15.’si , Biyoteknoloji 

İnovasyon Yarışması Proje Kategorisinde finale kalan 35 proje arasından  “Yeni Nesil 

Nanoteknolojik Cilt Maskesi ile Yaşlanmayı Geciktir” adlı proje ile Türkiye 8.’si olarak 

süreci tamamlamışlardır. 

 Ayrıca ÇOMÜ-ADVENCERS Takımı Take Off Uluslararası Girişim Zirvesinde ise 

Yarı Finale kalmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji 

Ekibi Vakfı (T3 Vakfı) ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında 

üçüncü kez düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesinde “Take Off International 

Startup Summit 2021'e” ÇOMÜ-ADVENCERS Takımı takımı seçildi. TEKNOFEST 2021 de 

yer alan projeleri ile 20-22 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Take Off 

Uluslararası Girişim Zirvesi'nde 84 ülkeden 900 başvuru arasından seçici kurul tarafından 

seçilen 100 proje arasında Sağlık Teknolojileri alanında sunuma hak kazanan 

takımımız seçilen 30 takım arasından yarı finalle kalma başarısı göstermiştir.  
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Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesine yönelik anketler 

uygulanmakta akademik personelin performansı ise AVESİS ve ÜBYS üzerinden izlenmekte 

yayın, atıf, proje, patent ve buluş sayıları dinamik olarak takip edilmekte bir diğer izleme 

mekanizması olarak da 2020 yılında güncellenmiş atama ve yükseltilme kriterleri 

kullanılmaktadır. Zira Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Biga MYO ÇOBİLTUM, Teknopark 

TTO, Proje Koordinasyon Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, 45 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi vb. gibi 

birimlerimiz tarafından öğretim elemanlarına yurt içi ve yurt dışı proje yazma, patent 

başvurusu, SCI indeksli dergilerde yayın yapma, kampüs dışı erişim ile veri tabanlarından 

faydalanarak literatür tarama, eğiticinin eğitimi, uzaktan eğitim de içerik hazırlama, 

oryantasyon, kalite güvence, ÜBYS ve UMIS ÜYBS eğitimi vb. birçok eğitim verilmeye 

başlanmış her birimin ve bölümün kendi stratejik planında koyduğu stratejik hedeflerle 

birlikte ise yayın sayıları doğal olarak artış göstermiştir. 

 

KANITLAR 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/uygulama-ve-arastirma-merkezleri-

faaliyet-sunumlar-r57.html 

https://www.comu.edu.tr/duyuru-20858.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20874.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20803.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20859.html 

https://www.comu.edu.tr/haberler.html 

https://www.comu.edu.tr/birim-haberleri.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/205-comu-kurum-ic-degerlendirme-raporu-2020.pdf 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/664-yeni-bap-proje-turleri-onerileri.pdf 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/665-bap-proje-turleri-onerileri-rev-4-1.docx 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/tanimli-sureclerin-iyilestirilmesi-ornek-kanitlar-

r66.html 

ÇANAKKALETEKNOPARK_ÇOMÜ KALİTE VERİLER.pdf 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/kurum-kalite-guvence-dokumanlari-ve-raporlari-

r16.html 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/olcme-degerlendirme-sonuclari-r10.html 
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https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/tanimli-sureclerin-iyilestirilmesi-ornek-kanitlar-

r66.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/personel-oryantasyon-faaliyetleri-r65.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/personel-destek-hizmet-faaliyetleri-r67.html 
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 TOPLUMSAL KATKI  

 

 Üniversitemizin son 3 yılda 250’den fazla sosyal sorumluluk faaliyeti bulunmaktadır 

(https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/694-toplumsal-katki-haberleri.xlsx). Üniversitemiz 

Rektörlüğü tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında Rektörlüğümüz Sosyal Sorumluluk 

Faaliyetlerinden Sorumlu bir Rektör Danışmanı atamıştır. Yine bu kapsamda Eğitim-

öğretimde kalite güvence ve toplumsal katkı süreçleri çerçevesinde Özel Gereksinimli 

Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergemizin yayınlanmasının ardından 

Rektörlüğümüz görme dezavantajlı öğrencilerimizin eğitim ve sınav süreçleri için ihtiyaç 

duyulan kitaplar ile Braille Alfabesi çıkaran özel bir yazıcıyı iş birliği yaptığı kurumlar 

aracılığı ile temin etmiştir. 

 

 Üniversitemizin Uygulama ve Araştırma Merkezleri toplumsal katkı açısından büyük 

öneme sahiptir.Üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik birçok haber, proje 

etkinlik ve 43 Uygulama ve Araştırma Merkezimizin sunumları kanıt olarak sunulmuştur.  

Özellikle ÇOMÜ Hastanesinin şehirdeki tek pandemi hastanesi olması 2020 yılında çalışılan 

numune sayısının 59.699 ve 2021 yılı çalışılan numune sayısının 71.534 olması pandemi 

döneminde covid-19 hastalarına yönelik 2020 yılında 4592 Yatarak tedavi 33618 Ayakta 

tedavi 2021 yılında ise 5026 Yatarak tedavi ve 40520 Ayakta tedavi gerçekleştirilmiş olması 

toplumsal katkı faaliyetleri açısından büyük bir emek ve performans sarf edildiğinin kanıtıdır.  

Ayrıca  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastanemizin de 2021 yılında faaliyete geçmesi 

toplumsal katkı faaliyetlerimizi daha da güçlendirmiştir. Topluma sunulan sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin arttırılması kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite 

Standartlarında 100 üzerinden 90,14 kalite puanına sahip bir pandemi hastanesi olan ÇOMÜ 

Hastanesi için ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 13485: 2016 Medikal Kalite 

Yönetim Sistemi, ISO 17025: 2017 Laboratuvar Yönetim Sistemi belgelendirmesi 

kapsamında gerekli çalışmalar başlatılmış olup hastanemiz Sağlık Bakanlığı akreditasyonunu 

hedeflemektedir. Üniversitemizde 2021 yılında faaliyete geçen Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Hastanesi için de ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgelendirmesi kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu yatırımların tamamı için 

yüklenici firma ile anlaşmaya varılmış süreç başlatılmış olup ISO geçiş dokümanları Kalite 

Güvence Ofisi tarafından hazırlanmıştır. Tüm ISO çalışmaları Kalite Güvence Ofisi üzerinden 

koordine edilmektedir. 
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 2021 Yılında Burs ve Barınma Koordinatörlüğümüz 30 öğrencimize Burs 120 

öğrencimize konaklama imkanı sağlamıştır. Ayrıca 500 öğrencimiz yemek bursundan 

faydalanmakta olup, ana kampüs içerisinde öğrencilerimize yurt ve ring servis imkanı 

sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Üniversitemizin hizmet verdiği her alanda kısmi zamanlı 

olarak çalışabilmektedir.Bunlara ek olarak Üniversitemizde ÇOMÜ Butik adında bir sosyal 

market bulunmakta olup öğrencilerimiz bu birimden ücretsiz olarak kıyafet ve eşya 

yardımından faydalanmaktadır.  Ayrıca Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık birimi 2020 

yılında 15, 2021 yılında ise 12 etkinlik gerçekleştirmiştir. Birim tüm akademik, idari 

personelimiz ve ailelerinin yanı sıra ÇOMÜ Kreş ve Anaokulunda kısmi zamanlı psikolojik 

danışmanlık ve aile danışmanlığı çalışmalarını 1 psikolog ve 1 psikolojik danışman eşliğinde 

yürütmektedir. ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu ile Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi 

(ÇABACAM)’da ana kampüsümüzde Üniversitemiz personeli ve Çanakkale halkına aktif 

hizmet vermekte, bunların dışında Üniversitemiz personeline yönelik servis imkanı 

sunulmaktadır. 

 

 Pandemi şartlarına rağmen tanımlanmış süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında Devlet 

konservatuvarımız sadece Kasım 2021 de 17 etkinlik gerçekleştireceğini kamuoyuna 

duyurmuştur. Ardından 2021-2022 yıllarını kapsayan bilimsel ve sanatsal etkinlikler kitapçığı 

ile konservatuvar kataloğunu yayınlamıştır. Bu etkinlikler ile sosyal sorumluluk 

gerçekleştirmek, toplumsal ve  kültürel katkı sağlamak, kamu üniversite ve uluslararasılaşma 

ile ilgili ivme kazanmak, ÇOMÜ öğrencilerini bağımlılıktan uzak tutmak amaçlanmaktadır. 

 

 İklim Değişikliğine Uyum Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından 

eş finansman ile fonlanan ve ülkemizde ilk defa uygulanacak olan “İklim Değişikliğine Daha 

İyi Bir Uyum İçin Peynir Altı Suyunun Yeni Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi Projesi” ile 

ilgili protokol de Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT ve Çanakkale Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya ÜZEN tarafından imzalanmıştır. Ayrıca 

üniversitemizde 1915 Çanakkale Köprüsü çevresindeki deniz hayvanları vb. doğal hayatın 

korunması bağlamında da çeşitli projeler gerçekleştirilmekte ve müsilaj sorunun giderilmesine 

yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. 
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 150 Futbol sahası büyüklüğünde en az 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda 

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMAKA) tarafından 

desteklenen “Ezine Gıda İhtisas OSB Gıda Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Projesi” iş 

birliği kapsamında Üniversitemiz Ezine Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Mükemmeliyet 

Merkezi içerisinde yer alan akredite laboratuarlarda sektöre yönelik istihdam sağlanması için 

uygulamalı ve teorik eğitimler verecektir. 

 Doç. Dr. Barış Özalp’in, 2009 yılından bu yana üzerinde bilimsel çalışmalar yaptığı, 

Türk Boğazlar sisteminin tek ve en geniş sert mercan resif ekosistemi artık koruma altına 

alınmıştır. 27 Ağustos 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2021/31 su ürünleri ek 

tebliğlerine göre “Çanakkale Dardanos Mercan Resifleri” denizel koruma alanlarına 

eklenmiştir. Bu kapsamda, nesli tehlike altındaki “Cladocora caespitosa” mercan kolonilerinin 

yaşam sürdüğü, sınırlı koloni sayısı ile temsil edilen Dardanos Resif alanında, 720-2000 

metrekare sınırlı alan dahilinde yer alan koruma şamandırasının çevresinde tüm balıkçılık 

faaliyetlerine yasak getirilmiştir. Dardanos mercan resifleri, genç koloniler ile birlikte yaşı 

100’ün üzerinde olan yetişkin kolonilere de yaşam ortamı oluşturması bakımından, 

Türkiye’nin denizel koruma alanları içerisinde paleobiyolojik önemi yüksek bölgelerden 

birini temsil etmektedir.   Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) ve 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) yakından takip ettiği mercanlar aynı 

zamanda Türkiye'nin ilk sert mercan resifi koruma alanıdır. Türk boğazlar sisteminin en geniş 

sert mercan resifi olan Çanakkale Dardanos Cladocora resifleri, 92 yetişkin koloni ile birlikte 

sayısı 560’ın üzerinde yavru ve genç sert mercan kolonisine yaşam ortamı oluşturmakta ve 

büyük önem arz etmektedir.  

 Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezinde KADEM Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye ERDOĞAN BAYRAKTAR'IN konuk olarak katıldığı 

bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söyleşiye ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, KADEM 

Çanakkale Şube Başkanı Aynur Tuna YAVAŞ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin 

BACAK, ÇOMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU katılmıştır. 

 ÇOMÜ Deniz Teknolojileri MYO ile Çanakkale Liman Başkanlığı, Çanakkale Liman 

İşletmesi San. ve Tic. A.Ş. (Kolin Gurup) ve Eksen Cem Eken Tekne İmalatı Şirketleri 

arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır.  
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 Bu sayede Üniversite-Sanayi iş birliğinin yanı sıra Deniz Teknolojileri Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerine staj önceliği konularını kapsayan protokol ile ÇOMÜ mezunu 

öğrencilere istihdam kolaylığı sağlanmış olacaktır. 

 

 Çanakkale Belediyesi Çanakkale Seramik Müzesi  ile Üniversitemiz Çanakkale 

Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi arasında Gelenek ile Geleceğin 

Çanakkale Seramikleri Buluşması adlı proje kapsamında işbirliği protokolü yapılmıştır. 

Ayrıca yine Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Karina Deniz Kültürü 

Merkezi'nde Üniversitemiz ile birlikte ortak yürütülecek projeler için protokol imzalanmıştır. 

Böylelikle Çanakkale bölgesine ait denizel ekosistem tanıtılarak, deniz ve rüzgâr sporlarını 

daha görünür kılmak ve sosyo-kültürel gelişime katkı sağlamak hedeflenmiştir.  

 Toplumsal katkı projelerine öğrencilerimizi de kattığımızın bir göstergesi olarak TRT 

Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda Üniversitemiz öğrencisi Yağmur Bektaş’ın ‘Dijital 

Kampanya’ kategorisinde ‘Bir Avuç Mama’ isimli projesiyle üçüncülük ödülü kazanmasını 

örnek gösterebiliriz. Yağmur Bektaş’a ödül getiren ‘Bir Avuç Mama’ projesi; Öğr. Gör. Seçil 

Düztepe'nin yürüttüğü Halkla İlişkiler Örnek Olaylar ve Uygulamalar ile Öğr. Gör. Onur 

Bayram'ın yürüttüğü Araştırma Projesi dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi ve halkla 

ilişkiler kampanyası olarak hazırlanmıştır. 

 Üniversitemizde tüm birimler tarafından benimsenmiş toplumsal katkı politikası, 

hedefleri ve stratejisi ile ilgili uygulamalar, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçlarına 

göre tüm alanları ve programları kapsayan önlemler alınmaktadır. Statejik hedeflerimizden 

birisi Toplum yararına sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasıdır 

(http://hastane.comu.edu.tr/). Bunun yanısıra topumun ihtiyaç duyduğu eğitimler, sanayi ile 

ortak projeler yaparak yöresel kalkınmaya destekler sağlanmaktadır. Çanakkale yöresindeki 

tarım, özellikle zeytin, peynir ve süt ürünleri, hayvancılık alanlarında 

(http://comusam.comu.edu.tr/) bunun yanısıra turizm (http://turam.comu.edu.tr/), arkeoloji 

(http://sualti.comu.edu.tr/) ve tarih (http://beuam.comu.edu.tr/) alanlarında birçok faaliyet 

yürütülmektedir. Sağlık alanında ve özellikle yaşlı bakımı konusunda atılımlar yapılmıştır. 

Dezavantajlı gruplarla ilgili yoğun faaliyetler sunulmaktadır 

(http://cokamaclimerkez.comu.edu.tr/). Sürekli eğitim merkezi üzerinden eğtimler 

verilmektedir (http://sem.comu.edu.tr/). Kadın, çocuk ve gençlere yönelik projeler 

yürütülmektedir (http://kam.comu.edu.tr/, http://comucem.comu.edu.tr/). 
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 Bununla birlikte, çevre ve deprem konularında bölgesel katkılar gözetilmektedir 

(http://daum.comu.edu.tr/, http://cevsam.comu.edu.tr/). Yaşadığımız Dünyaya duyduğumuz 

hassasiyeti de ele almaktayız (http://dekum.comu.edu.tr/). Diğer araştırma ve uygulama 

merkez ve faaliyetlerimize (https://www.comu.edu.tr/arastirma-merkezleri) ulaşılabilir. Özetle 

üniversitemiz toplumsal katkı politikası kurumun yaklaşımını bütüncül olarak ifade 

etmektedir. Sosyal sorumluluk (ücretsiz hizmetler; sosyal ve kültürel yaşama katkı, 

üniversitenin şehir hayatına katkısı; bilimin topluma tanıtılması, sevdirilmesi, bütçeli-bütçesiz 

eğitim, seminer ve sosyal sorumluluk projeleri), bilgi ve teknoloji transferi (endüstriye yapılan 

sözleşmeli araştırma, danışmanlık, hizmet, proje; kamu kurumlarına yapılan sözleşmeli 

araştırma, danışmanlık, hizmet, proje; politika geliştirmeye katılım, uzmanlık paylaşımı), 

girişimcilik, yenilikci şirketler, fikri mülkiyet, patent, marka, tesis yönetimi (kira gelirleri, 

laboratuvar hizmetleri, vb), sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde eğitim, 

kurslar, sertifikalar, diplomalar, kuruma özgü diğer konuları ele alarak bunların kurumdaki 

yerini, hedeflerini, stratejilerini, mekanizmalarını, organizasyon yapısını, yıllık bütçelerini 

veya oranları, yıllar içindeki eğilimi, geliştirme çerçevesini özetleyen genel bir kalite 

politikamız vardır. Göstergeleri, izleme ve hedeflerle karşılaştırma, iyileştirme 

mekanizmalarımız ekte web adresleri verilen ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. 

 

 Üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar birimler arası denge gözetilerek sağlanmakta, 

kaynakların kullanımına yönelik veriler Kalite Güvence Ofismiz aracılığıyla düzenli olarak 

izlenmektedir. Ayrıca ilgili merkezlerimiz için yıllık genel bütçeden pay ayrılmaktadır. Bu 

faaliyetlere Kamu ve özel sektör de destekler verebilmektedir. Özetle üniversite içi ve 

üniversite dışı kaynaklar yaratılmaya çalışılmakta bütçeli ve bütçesiz sosyal sorumluluk 

projeleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin toplumsal 

katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak Kalite 

Güvence Ofisimiz tarafından izlenmekte, ilgili birimler ve Rektörlüğümüz ile gerçekleştirilen 

toplantılar çerçevesinde sürekli olarak iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Üniversitemizin 

toplumsal katkı politikası kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel 

yapısı kurumsallaşmıştır. 

 
KANITLAR 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/sosyal-sorumluluk-ve-toplumsal-katki-

faaliyetleri-r68.html 
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https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/uygulama-ve-arastirma-merkezleri-

faaliyet-sunumlar-r57.html 

https://www.comu.edu.tr/haber-20841.html 

https://konservatuar.comu.edu.tr/devlet-konservatuari-kasim-2021-etkinlikleri-r103.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/konservatuar/files/262-2022-etkinlik-kitapcigi.pdf 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/konservatuar/files/263-2022-katalog.pdf 

https://www.comu.edu.tr/haber-20805.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/sosyal-sorumluluk-ve-toplumsal-katki-

faaliyetleri-r68.html 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/694-toplumsal-katki-haberleri.xlsx 
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 YÖNETİM SİSTEMİ 

 

 Üniversitemizde tüm birimler görev tanımlarını, iş akış şemalarını, kamu hizmet 

standartları tablolarını ve iç kontrol eylem planlarını oluşturmuştur. Kurumunda tüm birimleri 

ve alanları kapsayan yönetim modeli ve idari yapılanması ile ilişkili uygulamalardan elde 

edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir. Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili 

politikası ve stratejik hedefleri stratejik planında yer almaktadır 

(http://kalite.comu.edu.tr/dokumanlar.html). Bu politikaların uygulamaları her alanda mevcut 

olup tüm idari birimlerimizin web ve son 10 yıla ait idare faaliyet raporlarından izlenebilir. 

 

 

 Üniversitemizdeki tüm idari birimlerin kalite güvence sekmesi bulunmaktadır. Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığımız ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine 

sahiptir. Buna ek olarak tüm idari teşkilatımız için ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgelendirmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Üniversitemiz genelinde ISO 50001: 

2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi için gerekli çalışmalar Yapı İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu yatırımların tamamı için yüklenici firma ile 

anlaşmaya varılmış süreç başlatılmış olup ISO geçiş dokümanları Kalite Güvence Ofisi 

tarafından hazırlanmıştır. Tüm ISO çalışmaları Kalite Güvence Ofisi üzerinden koordine 

edilmektedir. 06.07.2019 Tarih 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 

hazırlanan ‘‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’’ 24.07.2020 tarihinde onaylanmış ve Kamu 

kurumlarınca uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirleri yayınlanmıştır. İletişim 

ve Bilgi Güvenliği alanında ise Üniversitemiz Rektörlüğü yayınlanan bu güvenlik tedbirlerine 

uyulması kapsamında Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı prensibiyle Turkcell Veri 

Merkezi mühendislerinin geliştirdiği, kaliteli ve güvenli hizmet veren YaaniMail altyapısı ve 

YaaniMail e-posta hizmeti için Turkcell ile işbirliği protokolü imzalamıştır. 

 

 Üniversitemizin Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi ve İç Kontrol Yönergesi de 

revize edilmekte olup ilgili komisyon kurulmuş süreç tamamlanma aşamasına gelmiştir.  
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 Kalite Güvence Komisyonumuzun önerdiği iyileştirmeler ve Üniversitemize tahsis 

edilen kadro imkanları doğrultusunda 2020 yılında 317 2021 yılında 153 idari personel 

alınmıştır. Yine Kalite Güvence Komisyonumuzun önerdiği iyileştirmeler ve Üniversitemize 

tahsis edilen kadro imkanları doğrultusunda 2020 yılında 102 2021 yılında 90 araştırma 

görevlisi alınmıştır. 

 

 Kalite Güvence Komisyonumuzun iyileştirme önerileri gereğince 2021 yılında göreve 

ilk defa başlayan akademik personelimiz için 32, idari personelimiz için 23 olmak üzere 

toplamda 55 adet akademik ve idari personel oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir. Ayrıca idari 

personel ve destek hizmetleri (yemekhane, kantin, güvenlik, temizlik) personeline 40 

akademik personele 40 olmak üzere 2021 yılında kayıtlı 77 + kayıtsız 3 toplam 80 hizmet içi 

eğitim organize edilmiştir.  

 

 Ayrıca Üniversitemizde akademik ve idari personelimizin yetkinliklerini arttırmaya 

yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin online eğitimlerinden de 

faydalanılmaya başlanmıştır.  

 

 Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonu Üyesi Genel Sekreter Cüneyt ERENOĞLU 

Kalite Güvence Ofisi Sorumlusu Öğr.Gör.Ergül SÖYLEMEZOĞLU ile birlikte birim birim 

gezerek idari personelin talep, ihtiyaç şikayet ve önerilerini dinlemiştir.  

 
 Sıfır atık çalışmalarımız devam etmiş 2021 yılı Kasım ayı içerisinde de Üniversitemiz 

personeline yönelik sıfır atık uygulama prosedürlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme 

toplantısı organize edilmiştir.  

  

 ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu ile Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi 

(ÇABACAM)’da ana kampüsümüzde Üniversitemiz personeli ve Çanakkale halkına aktif 

hizmet vermekte, bunların dışında Üniversitemiz personeline yönelik servis imkanı 

sunulmaktadır. Tanımlı süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında ders ücretli eğitim veren öğretim 

elemanları ile ilgili tanımlı süreçler görünür hale getirilerek uygulanmaya 

başlamıştır.Yemekhane hizmet alımı kalitesi kurulan SKS Daire Başkanlığınca bir 

komisyonla takip edilmekte süreç içerisinde gerekli iyileştirmelerin yapılması sağlanmaktadır. 

İlgili tutanaklar kanıt olarak sunulmuştur. Tedarik edilen ürün ve hizmetlerin uygunluğuna 

dair İdari Mali İşler Daire başkanlığımız uygunluk ve depo kayıt tutanakları mevcuttur.  
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 Hukuk müşavirliğimizden aldığımız bilgiye göre Üniversitemiz genelinde açılan 

soruşturma oranı bir önceki yıla oranla yaklaşık %30 azalmıştır. 

 

 Yapı İşleri Daire Başkanlığımız tarafından 2021 yılında Derslik ve Merkezi Birimlerin 

Bakımları, Anafartalar ve Terzioğlu Yerleşkesi Labaratuar Derslikleri Yapılması, Fen 

Edebiyat Fakültesi Ofis Yapımı, İlçe MYO tadilat işlerinin yapılması, Ağız ve Diş Sağlığı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek İmalatlar, ÇOMÜ Hastanesi Asansörlerinin 

Modernizasyonu, Bale-Tiyatro-Gösteri ve Çok Amaçlı Salon Binası, ÇOMÜ Hastanesi Ofis 

Bölmeleri ve Ana Giriş ile Enfeksiyon Girişlerinde Rüzgarlık Yapılması ve Cephe Onarımı, 

binalarımızın muhtelif çatı onarımları, Mühendislik Fakültesi mantolaması, Terzioğlu 

Kampüsü Anayol Hattı Fore Kazık ve İstinat Duvarı Yapılması, Lapseki MYO Kalorifer 

Kazanının Doğal Gaz Dönüşümü, Tıp Fakültesi Ek Bina, Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Bina, 

Spor Toto Desteğiyle ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi BESYO Kapalı Spor Salonu Yapımı 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 Ayrıca Yeşil Kampüs Projesi kapsamında Rüzgar Enerjisi Üretim Tesisi (RES 1 

MWp) ve ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu Çatısına 60 KWe Güneş Enerjisi Santrali Yapılması 

devam eden projelerimiz arasında yer almaktadır.  

 

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın Kaynaklarının yönetimi kapsamında 

Üniversitemize ait güncel veriler: Merkezi Bütçe 539.922.000,00 TL - Öğrenci Gelirleri 

12.112.576,52 TL - Araştırma Gelirleri 6.460.611,02 TL - Bağışlar 456.869,87 TL - Personel 

Giderleri 325.614.881,17 TL - Eğitim Giderleri 364.893.177 TL - Araştırma Giderleri 

47.500.000 TL - Topluma Hizmet Giderleri 28.550.093 TL - Yönetim Giderleri 71.558.284 

TL - Yatırım Giderleri 29.041.404 TL’dir. Bunlara ek olarak Strateji Geliştirme ve İdari Mali 

İşler Daire Başkanlıkları tarafından Üniversitemizin kalite güvence süreçlerinin 

güçlendirilmesi için 120.000 TL harcama yapılmıştır.  

 

 Tüm bu veriler ışığında 2021-2025 Stratejik Plan İlk 6 Ay Performans Göstergeleri ve 

2021-2025 Stratejik Plan Değerlendirme Anketi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kalite Liderliği 

ve Kalite Kültürü Anketi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin 

kalite güvenece süreçlerinin işletilmesinden duyduğu memnuniyet oranı %89 Rektörlüğün 

süreçte gösterdiği liderlikten duyduğu memnuniyet oranı %87’dir.  
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 Bunların dışında ayrıca akademik ve idari personel memnuniyet anketleri 

uygulanmıştır. Üniversitemiz personelinin kurumdan memnuniyet oranı ortalama %78’dir. 

İdari personel memnuniyet anketi sonucuna göre idari personelin %73’ü ÇOMÜ’lü olmaktan 

memnundur, yaklaşık %70’i kalite güvencesi kapsamında yapılan çalışmaları faydalı 

görmektedir. Akademik personel memnuniyet anketine göre akademik personelin %82’si 

ÇOMÜ’lü olmaktan memnundur, %76’sı Üniversitemizin kalitenin arttığını düşünmektedir. 

 

 Üniversitemiz ve ilgili tüm birimleri tüm performans verilerini şeffaf bir yönetim 

anlayışıyla web sitesi üzerinden kamuya açık bir biçimde paylaşmaktadır. 

 

KANITLAR 

https://kalite.comu.edu.tr/faaliyetler-ve-dokumanlar/olcme-degerlendirme-sonuclari-r10.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/tanimli-sureclerin-iyilestirilmesi-ornek-kanitlar-

r66.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/personel-oryantasyon-faaliyetleri-r65.html 

https://kalite.comu.edu.tr/iyilestirme-kanitlari/personel-destek-hizmet-faaliyetleri-r67.html 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/kurum-kalite-guvence-dokumanlari-ve-raporlari-

r16.html 

 

 

 

 

 


