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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
KALİTE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ YÖNETİCİ ÖZETLERİ 

 
 
İşbu rapor Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık 

Yönetimi Bölümünün Özdeğerlendirme Raporu ile Stratejik Eylem Planına yönelik incelemeler 

sonucunda oluşan kanaatler ile tavsiyeleri içerir yönetici özetini kapsamaktadır. Rapor boyunca 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  “ Üniversite” Sağlık Yönetimi Bölümü “Bölüm”, Çanakkale 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi “Fakülte”, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi 

Bölümü Kalite Komisyonu “Birim Kalite Komisyonu” adlarıyla anılacaktır. 

 

Sayın Birim Kalite Komisyonu Üyeleri, 

 

Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda, eğitimde hizmet kalitesinin arzu edilen standartlara ulaşması ve 

bu standartların tescili amaçlarıyla başlatılan YÖKAK kalite akreditasyon adaylık sürecinde 

güncellenmiş olan, Fakültemiz Bölümleri tarafından sürekli hazırlanması ile şartlara göre güncellenmesi 

konularının stratejik hedef olarak belirlendiği, Birim Öz değerlendirme Raporu (ÖDR) ile 2021-2025 

Stratejik Eylem Planınıza yönelik gerçekleştirilen değerlendirmeyi, ekteki değerlendirme raporunda 

görebilirsiniz. Bu noktalardan öne çıkanları şu şekilde ifade edilebilir; 

 

1. Bölümünüzde kalite biriminin bulunması güçlü yan olarak belirlenmiştir. 

2. Birim kalite komisyonunuzun raporlamaları ve bildirimleri güçlü yön olarak görülmüştür. 

3. Hizmet binasının yeni olmasına karşın, eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesine yönelik çabaların varlığı güçlü yön olarak öne çıkmaktadır. 

4. Kalite odaklı çalışmalar ile iyi örneklerin uygulanmaya çalışılması güçlü yön olarak 

değerlendirilmektedir.  

5. Bölümünüz öğretim kadrosunun nitelikli akademisyenlerden oluşuyor olması ve kadronun 

gelişime açıklığı güçlü yön olarak öne çıkmaktadır. 

6.  Akademik kadronun bilimsel faaliyetleri gerçekleştirme (proje vb.) etkinliği ve yeterliliği güçlü 

yön olarak görülmüştür. 

 

Bunun dışında; 

1. Mezun ilişkileri konusunda mezun öğrencinizin bulunmayışından ötürü yeterli etkinliğin 

olmadığı gözlemlenmiştir. 

2. Geçmiş dönemlere ait geniş kapsamlı plan ve/veya programların sayısının Bölümün yeni 

yapılanmada olması nedeniyle fazla sayıda olmadığı gözlemlenmiştir. 

3. Rapor içerisinde yatay dikey geçiş, yan dal, çift anal dal gibi hususlar ayrıntılı olarak 

tanımlanmış, süreçlere ilişkin mevcut belgelerin mevcudiyeti sağlanmıştır. Fakat Fakültemizde 

henüz örnekleri mevcut olmadığından ötürü örneklere ilişkin belgelendirme yapılamamıştır. 

 

Raporlar özelinde Bölümünüze yönelik önerilerden bazıları şu şekilde ifade edilebilir; 

1. Öğrencilerin projelere katılımının (TÜBİTAK, AB vb.) teşvik edilmesi.  

2. İyi uygulamaların sürdürülerek, çarpan etkilerinin arttırılması. 

3. Sektörel iş birliklerinin arttırılması ve protokollerin yapılması. 

4. Ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin sektörel ihtiyaçlara yönelik güncel tutulması 

şeklindedir. 

 

Konular ile ilgili ayrıntılı değerlendirmeleri içeren hususları gerekçeli değerlendirme raporunda takip 

edebilirsiniz. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

Prof. Dr. Tuğba TÜMER 

ÇUBF Dekan V. 

 


