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ÖZET 

 Bu bölümde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

2020 Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması sürecine yönelik temel bilgilere yer 

verilmiştir. Bu bağlamda Fakültemize ait Kurum İç Değerlendirme Raporu; öz değerlendirme 

çalışmalarımızı, stratejik eylem planlarımızı ve PUKÖ döngüsünü hedef alarak iyileştirme 

çalışmalarımızı olgunluk düzeyiyle birlikte gösteren performans izleme ve değerlendirme 

çalışmalarımızı takip ettiğimiz önemli bir rapordur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin eğitim-öğretim kalitesini artırabilmesi ve gerçekleşen hızlı 

değişimlere ayak uydurabilmesi için uygulaması gereken stratejik gereksinimleri, iç ve dış 

paydaşlardan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda değerlendirmek girişimci ve yenilikçi 

üniversitelerin başında yer almak, kurumsal akreditasyona sahip olmak amacıyla Fakültemiz 

Kalite Güvence Alt Komisyonu, bu Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamıştır.  

Raporun hazırlanma sürecinde kalite alt komisyonu çalışmalarında şeffaflık, eğitim ve 

bilgilendirme toplantıları da süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz genelinde 

KİDR sürüm 2.1 ölçütleriyle ilgili süreçler dahilinde Fakültemiz de izleme ve iyileştirmelerin 

nasıl gerçekleştirildiğini, iç kalite güvencesi sisteminde güçlü ve iyileşmeye açık alanların 

neler olduğunu aktarmaya çalışmıştır. Bu çerçevede bu raporun temel amacı; Fakültemizi 

günümüzün ve geleceğin rekabet koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda 

değerlendirmede bulunarak bölgesel anlamda tercih edilirliğimizi artırmak, Fakültemizin 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne anlamlı katkılar sağlamaktır. Bu dokümanda sunulan 

bilgiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademik ve 

idari birimlerini kapsamaktadır. Bu doküman Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite 

Güvencesi Alt Komisyonunun ilgili üyeleri tarafından iç ve dış paydaşların da görüş ve 

önerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

GİRİŞ 

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini 

izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas 

alınmak üzere, ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvence Alt Komisyonu 

tarafından her yılın sonunda hazırlanır. 
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Tablo 1. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvence Alt Komisyonu ve Temsilciler 

Unvanı, Adı Soyadı Görevi e-posta Adresi Dahili 

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI Başkan cengiztulay@comu.edu.tr 17132-17149 

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL Üye basaran@comu.edu.tr 17157 

Doç. Dr. Okan YILMAZ Üye okanyilmaz@comu.edu.tr 17151 

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN Üye tolgaozden@comu.edu.tr 17166 

Arş. Gör. Necla Ece ÖNCÜL Üye ecedevecioglu@comu.edu.tr 17143 

Arş. Gör. Merve TEMİZ Üye mervetemiz@comu.edu.tr 17145 

Melike ÇAKMAK Öğrenci Temsilcisi   

Adem ATEŞ Öğrenci Temsilcisi   

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN Peyzaj Mimarlığı Bölümü Temsilcisi aylin.celikturan @comu.edu.tr 17138 

Dr. Öğr. Üyesi Melda AÇMAZ ÖZDEN Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Temsilcisi meldaozden@comu.edu.tr 17158 

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN Mimarlık Bölümü Temsilcisi erdemsalcan@comu.edu.tr 17167 

 

AMAÇ VE KAPSAM  

 Bu raporun temel amacı; Fakültemizin günümüzün ve geleceğin rekabet koşullarıyla 

uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda kapsamlı değerlendirmede bulunarak bölgesel anlamda 

tercih edilirliğimizi artırmak ve Üniversitemizin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne anlamlı 

katkılar sunmaktır. Bu dokümanda sunulan bilgiler Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademik 

ve idari birimlerini kapsamaktadır. Bu doküman Fakültemiz Kalite Alt Güvence 

Komisyonunun ilgili üyeleri tarafından iç ve dış paydaşların önerileri dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

1. İletişim Bilgileri 

Kalite Güvence Alt Komisyonu 

Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI (Başkan)  

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17132-17149) e-posta: cengiztulay@comu.edu.tr 

Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL (Üye) 

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17157) e-posta: basaran@comu.edu.tr 

Doç. Dr. Okan YILMAZ (Üye) 

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17151) e-posta: okanyilmaz@comu.edu.tr 

Doç. Dr. Ali Tolga ÖZDEN (Üye) 

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17166) e-posta: tolgaozden@comu.edu.tr 

Arş. Gör. Necla Ece ÖNCÜL (Üye) 

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17143) e-posta: ecedevecioglu@comu.edu.tr 

mailto:ecedevecioglu@comu.edu.tr
mailto:ecedevecioglu@comu.edu.tr
mailto:ecedevecioglu@comu.edu.tr


 

 5 

Arş. Gör. Merve TEMİZ (Üye)  

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17145) e-posta: mervetemiz@comu.edu.tr 

Melike ÇAKMAK (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Temsilcisi)  

Adem ATEŞ (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Temsilcisi) 

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇELİK TURAN (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Temsilcisi) 

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17138) e-posta: aylin.celikturan@comu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Melda AÇMAZ ÖZDEN (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Temsilcisi) 

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17158) e-posta: meldaozden@comu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Erdem SALCAN (Mimarlık Bölümü Temsilcisi) 

Telefon: 0 (286) 218 0018 Dahili: (17167) e-posta: erdemsalcan@comu.edu.tr 

 

2. Tarihsel Gelişimi  

3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi'nden devredilen 

Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu 

ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Fen Edebiyat 

Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice Meslek Yüksekokulları ile Fen Bilimleri 

ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında Ziraat, Su Ürünleri, İlahiyat 

ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık 

Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Gökçeada 

Meslek Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2000-2001 Eğitim-Öğretim 

yılında da Lâpseki Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi eğitimine başlamıştır. 2008-2009 

Eğitim-Öğretim yılında Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2009-2010 Eğitim-

Öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İletişim Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu eğitim-öğretime başlamışlardır. 2012 yılında kurulan ve 2012-2013 Eğitim-

Öğretim yılında faaliyete başlayan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi (2016 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesine dönüştürülmüştür) ve Çanakkale Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu ile 2013 yılı içinde kurulan Çanakkale Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve 2015 yılında Bakanlar Kurulu 

Kararıyla kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, 2017 yılında Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Spor Bilimleri Fakültesi ve son olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte zaman içerisinde 
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üniversitemizde birçok akademik birim açılmış ve eğitim-öğretim çalışmalarına devam 

etmiştir. 

Ana yerleşkemiz, Çanakkale-İzmir karayolu 1. km’sinde yer alan Hüseyin Akif 

Terzioğlu Yerleşkesidir. Üniversitemizin pek çok fakülte, yüksekokul ve birimi Terzioğlu 

Yerleşkesinde bulunmaktadır. Yerleşke, denize sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, sırtını 

Radar Tepesi’ne vermiş, ormanların içine gömülü çok ayrıcalıklı doğal güzelliğe sahip bir 

konumdadır. Çanakkale kent merkezinde yer alan Anafartalar Yerleşkemiz, asıl olarak Eğitim 

Fakültesi, Devlet Konservatuvarına ev sahipliği yapmaktadır. Yerleşke kent üniversite 

kucaklaşmasının en güzel örneklerinden birini sergilemektedir. Diğer önemli bir yerleşkemiz 

olan Dardanos Yerleşkemizde, herhangi bir okulumuz bulunmamakta, alan daha çok 

uygulama sahalarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca Üniversitemizin ana sosyal tesisleri de bu 

yerleşkededir. Orman ve denizin iç içe girdiği yerleşke aynı zamanda tarihi Dardanos antik 

kentinin de kalıntılarını içermektedir. Kent merkezinde yer alan dördüncü yerleşkemiz, 

Çanakkale-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Sarıcaeli’dir. Bu alan üzerinde Teknopark 

faaliyetlerimiz ve Ziraat Fakültesinin uygulamaları sürmektedir. Çanakkale-Bursa Karayolu 

üzerinde yeni kurulan beşinci yerleşkemiz olan Çanakkale Şehitleri, İlahiyat Fakültesi ve 

İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezini içerisinde barındırmaktadır. Şehir merkezinde 

Kepez’de Diş Hekimliği Fakültemiz ve Nedime Hanım yerleşkesinde de bazı birimlerimiz 

bulunmaktadır. Ayrıca Terzioğlu Yerleşkesinin olduğu sırtın en zirve noktasında yer alan 

radar tepesinde, Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi bulunmaktadır. 

Gözlemevi Dünya literatüründe önemli bir yer tutan güçlü bir teleskopa sahiptir. Bunların 

dışında; Biga’da, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Biga Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksek Okulunun bulunduğu Ağaköy Yerleşkesi 

bulunmaktadır. Ayrıca; Biga, Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine (Yahya Çavuş Yerleşkesi), 

Yenice, Lâpseki, Gelibolu ve Gökçeada’da, genel olarak Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokullarımızın adıyla kurulu yerleşkelerimiz bulunmaktadır. 

Üniversitemiz 31.12.2020 tarihi itibariyle 118.376 mezun, 48.132 öğrenci, 2052 

uluslararası öğrenci, 1870 akademik personel, 2.181 (4d dahil) idari personel olmak üzere 

yaklaşık 471.000 m2 kapalı alan 5.000.000 m2 açık alanda hizmet vermektedir. 

Üniversitemize bağlı 23 yerleşke bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi kent merkezinde 14 

tanesi ise ilçelerde bulunmaktadır. 31.12.2020 tarihi itibariyle Üniversitemizde 1 Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü, 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 45 Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ile akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Rektörlük idari yapısında 
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ise, 8 Daire Başkanlığı, 3 Bölüm Başkanlığı ve Üniversitemiz Genel Sekreterliği bünyesinde 

ise 12 Koordinatörlük bulunmaktadır 

 

Üniversite Kalite Güvence Üst Komisyon Başkanı Rektör Prof. Dr. Sedat MURAT  

Kalite Güvence Üst Komisyonu Sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Süha ÖZDEN  

Rektörlük İletişim Bilgileri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Terzioğlu 

Yerleşkesi 17100 Çanakkale / Merkez  

Üniversite Telefonu: +90 286 218 0018  

Üniversite Kayıtlı E-postası: comu@hs01.kep.tr 

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz, geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, 

yaşam ve mekânı kavrayabilen; yeniliklerle kendisini geliştirebilen; çağın gerektirdiği 

niteliklere, teknolojiye hâkim; çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci 

ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim 

kurabilen planlamacılar ve tasarımcılar yetiştirebilmek hedeflenmektedir. Öğrencilere yeterli 

mesleki bilgileri vermek ve sosyal yönlerinin gelişmesine olanak hazırlayarak bağımsız 

düşünebilen, araştırma yapabilen ve doğru karar verebilen, yaratıcı düşünceye sahip çağdaş 

bir vatandaş olarak onları topluma kazandırmaktır.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 08 Mart 2012 

tarih ve 28227 Sayılı Resmî Gazete'nin 2012/2734 karar sayısı ile kurulmuş olup bünyesinde; 

 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

 İç Mimarlık Bölümü 

 Mimarlık Bölümü 

 Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü barındırmaktadır. 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 08.09.2000 tarihinde Ziraat Fakültesinde faaliyetlerine 

başlamıştır ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ek kontenjan ile ilk defa öğrenci almıştır. 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2009 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi altında tek 

öğretim üyesi ile kurulmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 62 kontenjan ile eğitim-

öğretime başlamıştır. Fakültenin; Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık 

Bölümlerine ilişkin akademik personel ve fiziki alt yapının oluşturulması işlemleri devam 

etmektedir. 

mailto:comu@hs01.kep.tr
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Uluslararası standartlarda mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, 

nitelikli mezunlar yetiştirmek misyonu doğrultusunda eğitimin kalitesini sürekli artırmayı 

hedefleyen fakültemiz, ulusal-uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, mesleki ve araştırma 

projelerine katılım ile sürekli kendisini geliştiren akademik bir yapıya sahiptir. Fakültemiz 

bünyesinde 29 öğretim elemanı, 1 öğretim görevlisi ve 2 yurt dışı burslu araştırma görevlisi 

olmak üzere 32 akademik personel görev yapmaktadır. 

Fakültemiz idari kadrosunda 8 idari personel ve 3 temizlik personeli görev 

yapmaktadır. Kurumun yönetim ve idari yapılanmasında, kurumsal yönetim ve toplam kalite 

uygulamaları esas alınmakta; organizasyon yapısı, yetki ve sorumluluklar buna göre 

tasarlanmakta ve olabildiğince yatay ve yalın bir model sunulmaktadır. 

2019-2020 Akademik yılında 405 aktif öğrencinin bulunduğu Mimarlık ve Tasarım 

Fakültemizde, kuruluşumuzdan günümüze kadar 702 öğrenci kaydı bulunmaktadır. Bölüm 

bazında detaylı mezun sayılarımız ile ilgili bilgiler ise bölümlerin hazırlamış olduğu öz 

değerlendirme raporları ve stratejik planlarda bulunmaktadır. Bölüm bazında hazırlanan bu 

stratejik planların dosyalarına fakültemiz web sayfasından da ulaşılabilmektedir. 

Fakültemize ait bina olmadığı için öğretim elemanlarımız ve idari personelimize ait 

ofisler Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yer almaktadır. Bazı öğretim üyeleri paylaşımlı oda 

kullanmaktadır. Bölüm Başkanlıkları, seminer, toplantı vb. kullanımlar için mekân 

bulunmamaktadır.  

Laboratuvar ve Stüdyolar 

 Çizim Stüdyosu (3 adet) 

 Bilgisayar laboratuvarı (2 adet) 

Dersliğimiz 48 kişilik olup çizim stüdyolarımız 15-20 ve 70 kişiliktir. Bilgisayar 

laboratuvarlarımızda toplam 25 adet bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde bulunan eğitim 

öğretim için kullanılan tüm alanlar, idari alanlar ve akademik personel odaları toplam 1065 m² 

kapalı alana sahip olup, eğitim öğretim için kullanılan alanlar 578 m², idari personel odaları 

132 m², akademik personel odaları 355 m²’dir. Öğretim elemanı odalarında bilgisayar 

yetersizliği mevcuttur. Fakültemizin öğrenci sayısının artması ve mevcut imkânlarının 

güncelliğini yitirmesinden kaynaklı fiziki yetersizlikler bulunmakta olup yeterli eğitimi 

verecek sınıflar bulunmamaktadır. Dolayısı ile yeni bina ihtiyacı mevcuttur. 

Yüksek Lisans ve Doktora dersleri derslik bulunamadığı zamanlarda öğretim 

üyelerinin odalarında yürütülmektedir. Fakülte öğretim üyelerinin katkı sağladığı diğer 

lisansüstü dersleri de öğretim üyelerinin odalarında ve enstitünün sağladığı mekânlarda 

yürütülmektedir. 
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Öğretim elemanlarımız da çalışma odalarından internet hizmetinden yararlanarak 

rahatlıkla araştırma yapabilmektedir. Çok sayıda elektronik veri tabanı erişimi vasıtasıyla 

süreli yayın, e-dergi, etez, e-gazete ve e-kitaplara ulaşabilmektedir. Ayrıca, Turnitin, 

iThenticate, Flow ve Mendeley gibi programlar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 

Elektronik veri tabanları ve çeşitli yazılım programlarına yönelik üniversite bünyesinde yüz  

yüze ve çevrim içi eğitimler düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra fakülte genelinde bilgisayar 

ve teknik donanım ihtiyacı mevcuttur.  

Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ortak 

kullanımında bulunan binanın toplam kapalı alanı 18636 m² olup ortak fakültelerin ortak 

kullandığı bir kantin (745 m²) mevcuttur. Fakültemizin fiziki alan yetersizliğinden dolayı 

konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği konferans 

salonu bulunmamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin boş vakitlerini geçirebilecekleri bir iç avlu 

ve fakülte etrafında konumlandırılmış kameriyeler bulunmaktadır. Kampüste geniş bir yayın 

koleksiyonu ve okuma salonları olan bir kütüphane öğrencilere hizmet vermektedir. Ayrıca 

Terzioğlu Kampüsü içinde spor alanları, açık alanlar ve öğrenci merkezleri mevcuttur. 

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İletişim Adresi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rektörlüğü Terzioğlu Yerleşkesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 17100 Çanakkale / Merkez 

Kurum Telefonu: 0 (286) 218 3272- 0 (286) 218 0018 (Dahili: 17134) 

Kurum E-posta: mtf@comu.edu.tr  

Kurum Faksı: 0 (286) 218 0534 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri, Hedefleri ve Kalite Güvence Politikası   

ÇOMÜ Misyonu 

Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler 

yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok 

disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri 

gözeten; bilgiyi, sevgiyi ve saygıyı Çanakkale’nin tarihi ve zengin dokusuyla harmanlayan; 

“kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak”tır. 

 

ÇOMÜ Vizyonu 

Genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; 

kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; 



 

 10 

bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle; “bölgenin en iyi 

üniversitesi olmak, ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek”tir.  

 

Değerlerimiz 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde 

kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir 

üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Bu değerlerimiz; 

 Aidiyet  

 Bilimsellik  

 Düşünce ve İfade Özgürlüğü  

 Eğitilmiş Vatandaşlar  

 Etik  

 Girişimcilik  

 Hareketlilik  

 İş birliği, Dayanışma ve Paylaşma  

 Kalite ve Verimlilik  

 Katılımcılık  

 Kentle Bütünleşme  

 Mükemmeliyetçilik  

 Şeffaflık  

 Tanınırlık  

 Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma  

 Yaşam Boyu Öğrenme  

 Yenilikçilik ve Yaratıcılık 

 

Hedeflerimiz; Üniversitemiz kalite odaklı girişimci ve yenilikçi bir üniversite 

anlayışıyla bulunduğu bölgenin en iyi üniversitesi olmayı ülkesinin ve dünyanın güçlü bir 

bilim kurumu haline gelmeyi hedeflemiştir.  

 

Bu hedefler doğrultusunda kalite politikamız; Mevcut insan kaynaklarının akademik 

beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin artırılmasını, eğitim öğretim 

faaliyetlerinde memnuniyet düzeyinin yükseltilmesini, üniversitemizi tercih eden uluslararası 

öğrenciler ve üniversitemiz ile yurtdışı üniversiteler arasındaki ikili iş birliği anlaşmalarını 
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artırarak uluslararasılaşma çalışmalarının geliştirilmesini, araştırma faaliyetlerinde ar-ge 

çalışmalarına öncelikli ve interdisipliner araştırma alanlarına yönelik çalışmaların 

desteklenmesini, ulusal ve uluslararası akademik değerlendirmelerde üniversitemizi üst 

sıralara çıkarmayı, kurumsal akreditasyon çalışmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesini, 

kurumsal kültürün geliştirilmesini, paydaşlarımızla olan ilişkilerin güçlendirilmesini ve 

üniversitemiz tarafından topluma sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını ilke edinmiştir. 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

Üniversitemizin kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda 

oluşturulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedefleri 

aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

Fakültemizin Misyonu 

“Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda lider ve 

etkin konumda olmak, yenilikçi, yaratıcı ve paylaşımcı kadrosu ile kendisini sürekli 

geliştirebilen, teknolojiye hâkim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci 

ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim 

kurabilen planlamacı ve tasarımcılar yetiştiren bir fakülte olmaktır.” 

 

Fakültemizin Vizyonu 

 Fakülte olarak ulusal ve uluslararası düzeyde mekân tasarlama, bilim, teknoloji ve 

sanat ağırlıklı önder çalışmaların odağı olmak, 

 “Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte eğitim, öğretim ve 

araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; bu konuda ulusal ve 

uluslararası alanlardaki tercihlerde önlerde yer almak, 

 Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek olmak, 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile 

ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik 

önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve 

sürdürmek, 

 Mekân tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak 

araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları oluşturmak, 
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 Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, 

 Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı, kaliteli çalışma hayatı oluşturmak, 

 Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyetini sağlamak, 

 Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli 

gelişen bir fakülte olmak, 

 Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekânı kavrayabilen, 

yeniliklerle kendisini geliştirebilen planlamacı ve tasarımcılar ile bilim adamları 

yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına 

toplumsal yaşama aktarmaktır. 

 

Fakültemizin Temel Amaçları 

 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye’de ilk sıralarda tercih edilen, 

 Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine 

uygun insan kaynağı yetiştiren, 

 Uluslararası akademik çalışmalarda Üniversitemizi etkin şekilde temsil eden, 

 Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan, 

 Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı ve özgüveni yüksek bireyler yetiştiren, 

 Uluslararası değerlere saygılı, çevreyi koruyan ve kendini sürekli yenileyen bir bölüm 

olmaktır. 

 

Fakültemiz Hedefleri 

Öncelikle öğrencilerinin, nitelikli biçimde yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, 

çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip 

eden, yenilikçi, yaratıcı, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, çevreyi, doğayı, yaşam ve 

mekânı kavrayabilen ve yeniliklerle kendisini geliştirebilen uzmanlar olarak hizmet 

vermelerini hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda meslek kurumlarını ve mesleğin 

tanınmış akademisyen ve uygulayıcılarını tanımaya yönelik etkinlikler, saha araştırmaları, 

teknik ve kültürel geziler, seminer ve söyleşiler de bölümlere entegre edilmiştir. Öğrencilerin 

mezun olduklarında çalışmalarını yürütecekleri ortamların benzerleri bir anlamda eğitim 

sürecinde canlandırılmaktadır. Öğrencilerin mezun olduklarında temel mesleki bilgilerin yanı 

sıra, yabancı dil, bilgi-iletişim teknolojileri, konuşma-sunum teknikleri, finansal kaynak 

yönetimi, zaman yönetimi, girişimcilik gibi pek çok alanda bilgi ve beceri geliştirmesi 

gereklidir. 
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Bölümlerimiz ve Fakültemiz kalite güvencesi kapsamında 5 yıllık 2021-2025 yılları 

kapsayan Stratejik Eylem Planlarını hazırlamış ve fakültemiz web sayfasında sunmuştur. 

Stratejik eylem planları, ilgili dekan, yardımcısı ve fakültede ders veren öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin önerileri ışığında hazırlanmıştır. Ayrıca, ekip danışmanları 

tarafından ileriye yönelik politikalar tartışılmış ve stratejik plan kapsamında bu politikaların 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

 

Fakültemiz Kalite Güvencesi Kapsamında Organizasyon Şeması 

 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ misyon, vizyon 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

https://www.comu.edu.tr/misyon-vizyon
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 

A.1.2. Kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; toplumsal 

katkı ve yönetim politikaları  

Fakültemiz araştırma sürecinin değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma süreci, 

kurumun sürekli gelişim odağı olan Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

olarak ön plana çıkmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve 

nicelik olarak takibi proje koordinasyon ve kalite güvence komisyonları ile kurum yönetimi 

tarafından ayrı ayrı takip edilmekte sonuçlar birlikte değerlendirilmektedir. Araştırmada 

öncelikli alanlarımızı iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda geliştirmekteyiz. Bu 

kapsamda eğitim-öğretim, nitelikli ara eleman yetiştirilmesi, nitelikli bilimsel araştırma ve 

çalışmaların yapılması, topluma ve bölgesel kalkınmaya hizmet öncelikli alanlarımızdır. Bu 

kapsamda gerekli iş birliği ve protokoller gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç halinde topluma 

katkı sağlamak amacıyla sergi, kongre, fuar, konferans vb. etkinliklere katılım teşvik 

edilmekte ve bilimsel faaliyetlere katılım da desteklenmektedir. Araştırmaların çıktıları (proje 

raporu, yayın, patent vb.) akademik teşvik puanı karşılığı ile ödüllendirilmekte olup 

gerektiğinde teşekkür belgesi verilmektedir. Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli 

bilgi paylaşımı elektronik posta, ÜBYS ve üniversitemizin ana web sitesi üzerinden 

yapılmaktadır. Araştırma ve etkinlik çıktıları ise faaliyet raporlarıyla izlenmektedir. 

Fakültemize ait Kalite Güvencesi, iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda 

hazırlanmış ve fakültemiz web sayfasında paylaşılmıştır.  

 

 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
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Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

Üniversitemiz ve Fakültemiz performans yönetimi süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla 

ele almakta ve stratejik amaçları doğrultusunda sürekli gelişim hedefine yönelik olarak 

kullanmaktadır. Performans yönetimi süreçleri, kalite güvence süreçleriyle ilişkilendirilmiş 

olup bilgi yönetim sistemleriyle desteklenmektedir. Üniversitemizde ve fakültemizde 

kurumsal performans yönetimi süreçleri izlenmekte, değerlendirilmekte ve sürekli olarak 

iyileştirilmektedir.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=201811834&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
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 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.1. Birim Kalite Güvence Komisyonu 

Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonu ve Fakültemiz Kalite Güvence Alt 

Komisyou'nun yetki, görev ve sorumlulukları ÇOMÜ Kalite Güvence Yönergesinde 

tanımlanmıştır. Bu esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı Yükseköğretim 

Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. Kalite komisyonu; Rektör 

başkanlığında, Senato tarafından belirlenen aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere seçilen 6 üye 

ile birlikte Rektör, ÇOBİLTUM Müdürü, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve 

Öğrenci Temsilcisinden oluşan 11 üyeden oluşmaktadır. Fakültemiz Kalite Güvence Alt 

Komisyonu ise Dekan, Dekan Yardımcısı, Öğretim Elemanları, öğrenci temsilcileri ve bölüm 

temsilcilerinden olmak üzere 11 kişiden oluşmaktadır. 2020 yılı içerisinde, geçirmekte 

olduğumuz Covid-19 Pandemi dönemi şartlarına uygun şekilde yüz yüze veya çevrim içi 

olmak üzere 1 adet alt komisyon toplantısı, 6 adet iç-dış paydaş toplantısı gerçekleştirmiştir. 

Komisyonun çalışma esaslarını belirleyen yönerge ve yapılan toplantılara ait kararlar 

fakültenin web sayfasında paylaşılmıştır.  

https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
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Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin 

yapısı)   

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve 

uygulamalarda lider ve etkin konumda olmak, yenilikçi, yaratıcı ve paylaşımcı kadrosu ile 

kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hâkim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, 

yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı 

disiplinler ile iletişim kurabilen planlamacı ve tasarımcılar yetiştirmek misyonu ve PUKÖ 

döngüsü kapsamında kalite güvencesi kültürünü benimsemek, eğitim-öğretim kalitesini 

artırmak amacıyla dönem dönem iç ve dış paydaşlarımızla toplantı ve faaliyetler 

gerçekleştirmektedir.  PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı içinde gerçekleştirilecek 

çalışmalar planlanmış ve uygulanması denetlenmektedir. Tüm bu uygulamalar Fakültemiz 

bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmekte ve bu uygulamaların sonuçları 

memnuniyet anketleriyle izlenmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Yapılan tüm 

çalışmalar fakültemiz web sayfasında sunulmuştur. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/yonetmelik-r2.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

Fakültemiz kalite güvence süreçleri, iç değerlendirme süreçleri ve stratejik eylem 

planları tasarlanmıştır. Kurumun kalite güvence süreçleri ve iç değerlendirme süreçleri 

kapsamındaki ölçme ve izleme sistemi kurulmuş ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 

Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını 

koruyabilmek üzere gerekli bölümlerin öğretim planları güncellenmiş, aktif olmayan 

bölümlerin aktive edilmesi için çalışma yürütülmüş, norm kadrolar planlanmıştır. 

Kurumsal iç ve dış değerlendirme, SWOT analizi ve PUKÖ çalışmaları vardır. Ayrıca 

bu çalışmalara tüm bölümlerin stratejik eylem planlarıyla da katkı sunmaları sağlanmıştır. Dış 

paydaş denetimlerinden Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendirmesine göre kalite güvence 

sistemimiz ile ilgili yapılan dış değerlendirme üzerinde durulan hususlar iyileştirmeye 

çalışılmıştır. Bunun için ilgili komisyonlar oluşturulmuş bunların aktif hale gelmesi sağlanmış 

kalite süreçlerine bölüm, akademik ve idari personelin tam katılımı sağlanmıştır. Hizmet 

kalitesini geliştirmek üzere tüm süreçlerimizde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesi (TYYÇ), Bologna Süreci, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 

EFQM Modeli, Akreditasyon Standartları gibi çeşitli kalite yönetimi ve güvencesi 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
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yaklaşımlarını bütünleşik olarak uygulayarak iç ve dış paydaşlarla yönetim, eğitim öğretim, 

araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet üretmekte ve sunmaktadır. Bu nedenle iç ve dış 

paydaşlarımızın görüşlerini almak üzere anketler yapılmaktadır. 

Kurumsal performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

ilgili komisyon kurulmuş olup her yıl faaliyet raporu, öz değerlendirme raporları 

hazırlanmaktadır. Fakültemiz Kalite Komisyonu Alt Üyeleri, bu alanda yetkin öğretim üyesi 

ve öğretim elemanlarından oluşturulmuştur. Birimin Kalite Alt Komisyonunun kalite 

güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları 

tüm sürecin eksiksiz biçimde kurgulanmasını ve tam katılımla işlevsellik kazanmasını 

sağlamaktır. Bu kapsamda bu komisyon düzenli olarak toplantılar gerçekleştirerek kalite 

süreçlerinin iyileştirmesini sağlamak adına gerekli (faaliyet raporu, öz değerlendirme raporları 

stratejik eylem planı, SWOT analizi, PUKÖ çalışması vb.) çalışmaları yürütmektedir. İç 

paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, 

meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine 

katılımı sağlanmıştır. Fakültemizin web sayfası çerçevesinde ilgili anketler düzenli olarak 

gerçekleştirilmekte ve sunulmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
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 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

Fakültemiz kalite güvencesi çalışmaları kapsamında yapmış olduğu anketler, 

etkinlikler ve çalışmalar ile iç ve dış paydaşların önerilerini almakta ve onların da önemli 

katkılarıyla hareket etmektedir. 

 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve 

geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

Fakültemizde kalite güvencesi sistemi, paydaş katılımı ve katkısıyla şekillenmektedir. 

Fakültemiz iç ve dış paydaşların “kalite güvencesi”, “uluslararasılaşma”, “eğitim-öğretim”, 

“araştırma-geliştirme”, “topluma katkı” ve “yönetim” süreçlerine katılımı için çalışmalar 

yürütülmektedir. Dönem içerisinde özel sektör ve kamu sektöründen oluşan temsilcilerin 

katılımlarıyla gerçekleşen toplantılarla 2021-2025 Stratejik Eylem Planlarımız revize edilmiş 

ve eğitim-öğretimin daha kaliteli olabilmesi için kararlar alınmıştır. İç kalite güvencesi 

sisteminin sürekliliğinin ve hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla iç ve dış paydaşlara 

yönelik çeşitli anket çalışmaları düzenlenmektedir. Bu bağlamda, iç paydaşlar olarak 

öğrencilere, akademik ve idari personele; dış paydaşlar olarak ise mezunlara, işverenlere ve 

diğer dış paydaşlara belirli aralıklarla düzenli olarak anketler uygulanmaktadır. Fakültemizde 

iç ve dış paydaş katılımının daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

güncelleme ve iyileştirmeler yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
http://tyyc.yok.gov.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
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 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası  

Üniversitemizin programlarındaki öğrenciler, yabancı dil, mülakat, not ortalaması vb. 

gibi istenen şartları yerine getirdikleri takdirde lisans eğitimlerinin belirli bir döneminde 

başka bir yükseköğretim kurumunda Farabi, Mevlana, Erasmus öğrenci programları ile eğitim 

görebilirler. Üniversitemizin ise bu konuda birçok anlaşmalı olduğu üniversite bulunmaktadır. 

Bunlara akademik birimlerdeki akademik danışmanlarımız ve Dış ilişkiler Koordinatörlüğü 

web sitemizden aktif olarak ulaşılmaktadır. Özellikle Erasmus programı, ise Avrupa’daki 

yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye 

yönelik Avrupa Birliği’nin bir eğitim programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile 

ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, öğrenci, idari ve akademik personel eğişimi 

yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus öğrenim 

hareketliliği, Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin 

bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim 

kurumunda gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl 

birinci sınıfta okuyan lisans öğrencilerimiz Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda 

bulunabilmekte, ancak değişim başladığında öğrencilerimizin 1. sınıf öğrencisi olmamaları 

gerekmektedir. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve 

mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Ancak, 1. sınıfta 

olan öğrenciler, birinci sınıfta iken başvuru yapabilir ve 2. sınıfta gidebilirler. Erasmus 

değişim programına başvurabilmesi için öğrencilerimizin yükseköğretim kurumu bünyesinde 

https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
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örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir 

yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Program 

öğrencilerimizin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.00/4.00 olması 

gerekmektedir. Başvuru dönemlerinde öğrencilerimiz başvurularını Üniversitemizin web 

sayfasında yayınlanan link aracılığı ile yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi 

için bölümümüz ile Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir AB Yükseköğretim Kurumu 

arasında ilgili akademik yılda (örn. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için) geçerli olan bir 

Erasmus İkili Anlaşması olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Doktora sonrası 

yabancı burs programlarına, Freemover, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Yabancı Ülke ve 

Hükümetlerce verilen burslar ve Fulbrigth değişim programına da başvuru 

yapabilmektedirler. 

Fakültemiz bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama 

bölümlerindeki öğrenciler, yabancı dil, mülakat, not ortalaması gibi istenen şartları yerine 

getirdikleri takdirde lisans eğitimlerinin belirli bir döneminde başka bir yükseköğretim 

kurumunda yurt içi (Farabi) ve yurt dışı (Erasmus) öğrenci programları ile eğitim görebilirler. 

Fakültemiz Tablo 1’de sunulan üniversiteler ile aktif ikili anlaşmalarda bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Aktif İkili Anlaşma Listesi 

N

No 
Üniversite Ülke 

Anlaşma 

Tarihi Bölüm / 

Alan 

Öğrenci 

Değişimi Öğrenim 

Öğretim 

Elemanı Ders 

Verme 

Personel 

Eğitimi 

Baş. Bitiş Sayı 
Min Dil 

Seviyeleri 

S

Sayı 

Min Dil 

Seviyeleri 

S

Sayı 

Min Dil 

Seviyeleri 

I

A71 

Czech 

University of 

Life Sciences 

Prague 

Çek 

Cumhuriyeti 
2014 2021 

Peyzaj 

Mimarlığı 
4 L,M,D 

B1/B2 

English 

0

1 

B2 

English 

1

1 

B2 

English 

I

A72 

Wroclow 

University of 

Environmental 

and Life 

Sciences 

Polonya 2014 2021 
Peyzaj 

Mimarlığı 
2 L, M 

B2 

English 

1

1 

B2 

English 

1

1 

B2 

English 

I

A160 

University of 

Ljubljana 
Slovenya 2018 2020 

Şehir ve 

Bölge 

Planlama 

- - 
1

1 

B2 

English 
- - 

I

A60 

University of 

Aegean 

Yunanistan 2018 2021 

Şehir ve 

Bölge 

Planlama 

2 L,M, D 
B2 

English 

2

2 

B2 

English 
- - 

http://www.czu.cz/
http://www.czu.cz/
http://www.czu.cz/
http://www.czu.cz/
http://www.student.up.wroc.pl/lista/
http://www.student.up.wroc.pl/lista/
http://www.student.up.wroc.pl/lista/
http://www.student.up.wroc.pl/lista/
http://www.student.up.wroc.pl/lista/
http://www.czu.cz/
http://erasmus.aegean.gr/en_GB/
http://erasmus.aegean.gr/en_GB/
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I
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Şehir ve 
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Planlama 

2 L,M, D 
B2 
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2 

B2 

English 

-

- 
- 

I

A71 

Czech 

University of 
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Prague 

Çek 

Cumhuriyeti 
2019 2021 

Şehir ve 

Bölge 

Planlama 

5 L,M, D 
B2 

English 

1

1 

B2 

English 
- - 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

 ÇOMÜ MTF İkili İşbirlikleri ve Protokoller 

 ÇOMÜ Erasmus Değişim Programı 

 ÇOMÜ Farabi Değişim Programı 

 ÇOMÜ Erasmus Aktif İkili Anlaşmalar Listesi 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Üniversitemizde uluslararasılaşma çalışmaları, “eğitim-öğretim” ve “araştırma-

geliştirme” temelinde yürütülmektedir. Üniversitemizde “Dış İlişkiler Koordinatörlüğü” 

üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlamak, uluslararası eğitim-araştırma 

kuruluşlarıyla mevcut iş birliğini sürdürüp geliştirmek, uluslararası program ve etkinliklere 

katılımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Eğitim-öğretim alanındaki uluslararasılaşma 

faaliyetlerine yönelik olarak birim koordinatörleri ve fakülte koordinatörleri ile toplantılar 

düzenlenerek sorunlar ve öneriler tartışılarak değerlendirilmekte ve özellikle Erasmus 

kapsamındaki hareketliliklerin artırılması için stratejiler oluşturulmaktadır. Fakültemizde 

Erasmus için 1 fakülte koordinatörü iki bölüm temsilcisi bulunmakta, yurtdışı programlara 

gidecek ve yurt dışından programlara gelecek öğrencilere danışmanlık yapmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

http://www.uth.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.czu.cz/
http://www.czu.cz/
http://www.czu.cz/
http://www.czu.cz/
https://mtf.comu.edu.tr/
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://iro.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ikili-isbirlikleri-ve-protokoller-r61.html
https://erasmus.comu.edu.tr/
https://farabi.comu.edu.tr/
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
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 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

 ÇOMÜ MTF İkili İşbirlikleri ve Protokoller 

 ÇOMÜ Erasmus Değişim Programı 

 ÇOMÜ Farabi Değişim Programı 

 ÇOMÜ Erasmus Aktif İkili Anlaşmalar Listesi 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Üniversitemizde değişim programları Dış İlişkiler Koordinatörlüğünce yazılan proje 

kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her yıl hibelendirilmektedir. Değişim 

programları için kullanılan bütçe Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca 

muhasebeleştirilmektedir. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel 

yapılanması izlenmekte ve iyileştirilmeye çalışılmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 Türkiye Ulusal Ajansı 

 ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

 ÇOMÜ MTF İkili İşbirlikleri ve Protokoller 

 ÇOMÜ Erasmus Değişim Programı 

 ÇOMÜ Farabi Değişim Programı 

 ÇOMÜ Erasmus Aktif İkili Anlaşmalar Listesi 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansı 

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Erasmus programı ile 2 

öğrencimiz, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde ise 1 öğrencimiz yurtdışında eğitim 

görmüştür. MEB bursuyla giden 2017 yılında 2 Araştırma Görevlimiz yurtdışına eğitim 

amaçlı gitmiştir. Erasmus ve Farabi Programlarındaki öğrenci sayılarının azalması COVİD 19 

Pandemi süreci ile ilişkilidir. Üniversitemiz ve Fakültemizce süreç izlenmekte ve gerekli 

iyileştirmeler yapılmaktadır. 

https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://iro.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ikili-isbirlikleri-ve-protokoller-r61.html
https://erasmus.comu.edu.tr/
https://farabi.comu.edu.tr/
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://www.ua.gov.tr/
https://iro.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ikili-isbirlikleri-ve-protokoller-r61.html
https://erasmus.comu.edu.tr/
https://farabi.comu.edu.tr/
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
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Kanıtlar: 

 ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

 ÇOMÜ MTF İkili İşbirlikleri ve Protokoller 

 ÇOMÜ Erasmus Değişim Programı 

 Milli Eğitim Bakanlığı Hükümet Bursları 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Fakültemizin programlarının tasarımında ve eğitim programlarında Üniversitemizin ve 

Fakültemizin kurumsal hedefleri ve önceliklerinin yanı sıra güncel yerel, bölgesel, ulusal 

ihtiyaçları ve hedefleri dikkate almaktadır. Fakültemiz bünyesinde olan bölümlerin eğitim 

amaçlarının ve müfredatın belirlenmesinde iç ve dış paydaş görüşleri alınmaktadır. 

Bölümlerin yeterlilikleri bölüm danışmanlarının da görüşü alınarak bölüm başkanlarınca 

belirlenmektedir. Bölümlerin yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. Bölümlerin yeterlilikleriyle 

ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme, ÜBYS üzerinden dersin koordinatörü 

tarafından yapılmaktadır.  Kurumda bölümlerin onaylanma süreci öneriler dikkate alınarak 

aşama aşama gerçekleştirilmektedir. Bölümlerin eğitim amaçları ve kazanımları fakültemiz 

web sayfasında açık bir şekilde ilan edilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ MTF Görev Tanımları 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

https://iro.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ikili-isbirlikleri-ve-protokoller-r61.html
https://erasmus.comu.edu.tr/
https://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://cdn.comu.edu.tr/cms/mtf/files/295-mimarlik-fakultesi-gorev-tanimlari.pdf
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
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 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

Üniversitemize ait eğitim kataloğunda; dersin yerel kredisi ve AKTS kredisi, teorik ve 

uygulama saatleri, amacı, içeriği, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, dersin 

öğrenim kazanımları, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve usulleri, 

ölçme/değerlendirme bilgileri, bunların başarı notuna katkı payları ve benzeri bilgiler yer alır. 

Üniversitemiz eğitim kataloğunda ve web sayfamızda kamuoyuna açık bir şekilde 

sunulmuştur. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Ders Planları 

 ÇOMÜ MTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 ÇOMÜ MTF Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 Eğitimle İlgili Senato Kararları 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Fakültemizde tasarlanan dersler ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin 

uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Öğrencilerimize uygulanan 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
http://tyyc.yok.gov.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ogrenci/ders-planlari-r27.html
http://peyzaj.mtf.comu.edu.tr/
http://sbp.mtf.comu.edu.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/senato-kararlari-r116.html
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anketler sayesinde dersleri, öğrenim çıktıları ve ders kazanımları üzerinden değerlendirmekte 

ve % 50’nin altında kalan sonuçları öğretim elemanlarının ders iyileştirmeleri olarak ele 

almaktadır.  

Program çıktılarının öğrenme çıktıları ile ne derece uyumlu olduğu ve program 

çıktılarının ne kadarının sağlandığı eğitim-öğretim bilgi sisteminde program çıktıları 

matrisinde açıkça görülmekle birlikte hangi öğrenme çıktısının hangi program çıktısına 

karşılık kaldığı ve ne derece katkı sağladığı takip edilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere 

mesleki ya da meslekler arası iş birliğine dayalı organizasyonlara yönelik teorik bilgiler 

verilmekte, uygulamalı derslerle de bu bilgiler desteklenmekte ve öğrenciler meslek pratiğine 

yönelik yetiştirilmektedir. 

Eğitim süresi içinde verilen teorik ve uygulamalı dersleri desteklemek için ise 

öğrencilerimiz 60 günlük zorunlu staj gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca 

ilgili sektörlerle iş birliği yapılarak seminer, panel, fuar ve konferanslar düzenlenmekte ve 

ofis/uygulama sahası ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Böylelikle program çıktıları 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumları Üniversitemiz 

eğitim kataloğunda ve fakültemiz web sayfasında açık bir şekilde ilan edilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
http://tyyc.yok.gov.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
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B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

Bölümlerin yürütülmesinde öğrencilerin önerileri alınmakta olup, ancak fiziki 

yetersizlikler nedeniyle zaman zaman uygulamada problemler çıkmaktadır. Başarı ölçme ve 

değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak 

için nasıl bir yöntem (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/mezuniyet 

koşullarının) olacağı önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanmaktadır. Öğretim 

elemanları dönem başında ilk derste öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi yapmakla birlikte 

birinci sınıf öğrencileri için her yıl oryantasyon programı düzenlenmekte ve öğrencilerin buna 

katılımı sağlanmaktadır.  

Tüm programlarda uygulanan öğrenci iş yükü uygulaması, sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Her seviyedeki programın iş yükleri (AKTS) haftalık ders saati, kredi ve iş yükü dağılımları 

hesaplanmıştır. Ayrıca staj, ödev, sunum, uygulama ve değişim programlarının içerik ve 

kredileri de ilan edilmiş ve uygulanmaktadır. ECTS diploma eki etiketi verilmektedir. İş 

yükleri ihtiyaç halinde güncellenmektedir 

Öğretim programı (müfredat) yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dışı ders 

dengesini gözetmekte, kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders 

sayısı ve haftalık ders saati öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği 

şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve 

işlerliği izlenmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Covid-19 Pandemi sürecinde ise 

Üniversitemizin uzaktan eğitim çalışmaları COMUZEM (ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Araştırma 

ve Uygulama Merkezi) ve ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülmeye 

devam etmektedir. Fakültemizde bulunan tüm bölümlerin sekiz yarıyıllık ders planları ve ders 

içerikleriyle birlikte her bölümüm kendi hazırladığı stratejik plan fakültemiz web sayfasında 

bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca bölümlerin sekiz yarıyıllık derslerinin Bologna çıktılarına 

UBYS üzerinden erişilebilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMUZEM 

 ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 

B.1.5. Ölçme ve değerlendirme sistemi 

Program çıktıları düzenleneceği zaman bölüm danışmanlarının bölüm başkanına 

önerisiyle toplantı gündemi oluşturulmakta ve gerekirse akademik kurul organize edilmekte 

ve tüm ilgililerin görüşü alınmaktadır. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde ve/veya öğretim 

planı güncellendiğinde çıktıları da mutlaka güncellenmektedir. Bu kapsamda program 

çıktılarının sağlanma düzeyinin dönemsel olarak belirlenmesi, eğitim-öğretim bilgi 

sisteminden ve öğrenci bilgi sisteminden takip edilmektedir. Program çıktıları öğrencinin 

herhangi bir dönem (güz/bahar) içerisinde aldığı derslerdeki başarı seviyesi ile de ilgilidir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 28. maddesine göre öğrencilerin başarı durumları, derslerden almış oldukları 

notlar ve derslerin AKTS kredileri yoluyla hesaplanan Dönem Not Ortalaması (DNO) ve 

Genel Not Ortalaması (GNO) değerleriyle izlenmektedir. DNO bir yarıyılda alınan derslerin 

her birinin AKTS kredisi ile bu derslerden alınan notların katsayısının çarpımları toplamının, 

aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilmektedir. 

Bunların dışında program çıktılarının sağlanma düzeyi ölçülürken iç ve dış paydaşların 

katılımına da önem verilmektedir. Bu kapsamda ilgili öğretim elemanlarının katılımının yanı 

sıra anketlerle de öğrencilerimizden geri dönüş alınmaya çalışılmaktadır. Yılda iki kez yapılan 

öğrenci ders değerlendirme anketi yapılmaktadır.  
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Yılda iki kez yapılan öğrenci ders değerlendirme anketi ile öğrencilerin almış 

oldukları derslerin program çıktılarını ne derece sağladığı, dersin ne gibi becerileri 

kazandırdığı, içerik ve kapsamının yeterliliği ile ilgili bilgiler sorgulanmaktadır. Yılda iki kez 

öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmeye yönelik yapılan öğretim üyesi ders 

değerlendirme formu kullanılarak, bölümlerimizde yer alan tüm dersler için hedeflenen 

öğrenme çıktıları ile ilişkili olan program çıktıları ders tanıtım formları baz alınarak 

belirlenmektedir. Bu program çıktılarını öğrencilerin ne derecede kazanabildiği ise sınav, 

ödev, proje, vb. gibi ölçme araçları üzerinden değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler 

sonucu bölümlerin belirlenen program çıktılarını ne ölçüde sağladığına ilişkin en önemli 

veriler elde edilmektedir. Böylece öğrenci çalışmalarının esas alındığı sistematik bir ölçüm 

gerçekleştirilebilmektedir.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ MTF Görev Tanımları 

 ÇOMUZEM 

 ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

B.2.1. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Üniversitemize öğrenci kabulleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve 

akademik takvim ile ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeler ile birlikte öğrenci işleri 

kayıt bürosu tarafından yapılmaktadır. Tüm yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

https://mtf.comu.edu.tr/
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Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. ÇOMÜ’ye bağlı fakülte, 

yüksekokul ve bölümler arası yatay geçişler ise, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversite Senatosunca kabul 

edilen esaslara göre yapılmaktadır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin 

hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. 

Toplam süre, kanunla belirtilen süreyi aşamaz. Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans 

programına kabulleri (Dikey Geçişler), 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının 

Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ve ilgili Yönetim 

Kurullarınca kararlaştırılır. 

Diğer bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken, ÖSYM tarafından yapılan merkezi 

yerleştirme sınavı veya başarı duruma göre yatay geçiş ile Fakültemize kayıt yaptırdığı 

takdirde daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda CC ile başarılı oldukları 

dersler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında öğrenci işlerine başvurarak, bu 

derslerin muafiyeti talebinde bulunabilirler. Fakültemiz muafiyet talebinde bulunan 

öğrencinin, daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölüm danışmanının görüşünü alarak hangi 

derslerden denklik nedeni ile geçmiş kabul edileceğini onaylar. Bu şekilde kaydı yapılan bir 

öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıla ait olan ve muaf olmadığı dersleri 

tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin üniversite dışındaki örgün öğretim programlarında 

daha önceden başardığı ve muaf olduğu ders/dersler ÇOMÜ Önlisans- Lisans Eğitim, 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. ve 26. maddelerinde yer alan sınavların 

değerlendirilmesi ve başarı notlarına göre dönüştürülerek DNO ve GNO hesabına katılır. Bu 

süre azami süreden düşülür ve öğretim programında derslerini bu kalan süre içerisinde 

tamamlar. 

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan, kayıt sildiren, bir 

yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 

yapılan sınavlar sonucu veya özel yetenek sınavları sonucu Üniversitemize kayıt yaptıran ve 

muafiyet talebinde bulunanların, ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilmesi yapılır ve 

muafiyet talebi uygun görülen öğrencilerin muaf tutulduğu derslerinin başarı notları, bu 

Yönetmeliğin 26. maddesindeki başarı notuna dönüştürülür. Bunun sonucunda genel not 

ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerden üst yarıyıldan ders almak isteyenlerin, 

bulunduğu yarıyıldan muaf tutulduğu derslerin toplam kredisinin bölümdeki o yarıyılın 

toplam kredisinin en az yarısı olması halinde; intibak ettirildiği yarıyıl ve önceki yarıyıllarda 
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almadığı ve başarısız olduğu dersler ile birlikte bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri konusunda 

fakülte yönetim kurulumuz yetkilidir. Muafiyet kararının alındığı yarıyılda başvurması 

halinde, muaf olduğu dersi/dersleri almak isteyen öğrenci tekrar alabilir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF Görev Tanımları 

 ÇOMÜ MTF Teşkilat Şeması 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 YÖK Kurumlar Arası Geçiş Yönetmeliği 

 

B.2.2. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Fakültemiz diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

ile ilgili olarak uygulama ilkelerini tanımlanmış ve yayımlanmıştır. 207.05.2014 tarihli ve 

28993 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddelerine göre öğrencilerin 

bölümlerimizden mezun olabilmek için öğretim programında yer alan tüm derslerden 4.00 

üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca her bir 

kredili dersten en az DD veya üzeri not almış olmaları, her bir kredisiz dersten YE notu almış 

olmaları ile zorunlu ve seçmeli tüm derslerin AKTS kredisi toplamının 240 AKTS olup 60 

günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları zorunludur. Öğrenim programlarını başarı ile 

tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda 

diplomaları verilmektedir. Ayrıca;  
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a) Bir öğretim yılı boyunca tüm dersleri almak, devam koşulunu yerine getirmek, tüm 

derslerde en az (CC) almak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak şartıyla genel not 

ortalamasına (GNO) göre kayıtlı bulunduğu programın/bölümün her sınıfının birinci, ikinci ve 

üçüncüsü onur öğrencileri olarak kabul edilir ve bu öğrenciler ilgili Dekanlıkça/Müdürlükçe 

öğretim yılı sonunda teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.  

b) Normal öğrenim süresi içerisinde tüm dersleri almak, devam koşulunu yerine 

getirmek, tüm derslerde en az (CC) almak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak 

şartıyla GNO’na göre kayıtlı bulunduğu okulunu birinci olarak bitiren öğrenciler 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yüksek onur öğrencisi kabul edilir ve bu öğrenciler 

Rektörlükçe fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yüksek onur öğrencisi takdir belgesi ile 

ödüllendirilir.  

c) Normal öğrenim süresi içerisinde tüm dersleri almak, devam koşulunu yerine 

getirmek, tüm derslerde en az (CC) almak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak 

şartıyla GNO’na göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini birinci olarak bitiren 

öğrenci/öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yüksek onur öğrencisi kabul edilir ve 

bu öğrenci/öğrenciler Rektörlükçe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yüksek onur 

öğrencisi takdir belgesi ile ödüllendirilir. Üniversiteden mezun olan öğrencilere diplomaları 

2020 Ocak ayından itibaren elektronik imza ile verilmeye başlanmıştır. Konu ile ilgili gerekli 

yönetmelik ve yönerge değişiklikleri yapılmıştır. Öğrenci belgesi, transkript, öğrenci disiplin 

belgesi, öğrenci ders içeriği raporu ve öğretim planı raporlarının elektronik talep ile 

yönlendirilmesi yapılmıştır.  

Öğrencinin mezuniyetine ilgili akademik birimlerin bölüm kurullarının kararları 

doğrultusunda alınan Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Bölümü mezuniyet koşulları 

kanıtlarla eklerde bilginize sunulmuştur. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF Görev Tanımları 

 ÇOMÜ MTF Teşkilat Şeması  

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Fakültemiz öğretim elemanları tarafından uygulanan eğitim yöntemleri aşağıda 

maddeler halinde özetlenmiştir. 

Yüz yüze Anlatım: Dersi veren öğretim elemanı tarafından ele alınan konular tahtada 

veya slaytlar eşliğinde yüz yüze öğrenciye anlatılmaktadır. Bu süreçte projeksiyon cihazı aktif 

olarak kullanılmaktadır. Anlatım çoğunlukla öğretim elemanı tarafından yapılsa da zaman 

zaman konuyu öğrenci ile tartışarak, beyin fırtınası yaparak da yapılmaktadır. Ayrıca dönem 

dönem öğrencilere araştırma konuları verilip öğrenciler tarafından da bu konuların sınıfta 

anlatılması öğrenciye özgüven kazandırmak ve konuyu kavramasını sağlamak açısından 

yapılmaktadır. Anlaşılmayan konular öğretim elemanları tarafından tekrar edilmektedir. 

Proje – Ödev: Derste anlatılan bilgilerin öğrenci tarafından daha iyi anlaşılması 

amacıyla proje veya ödevler kullanılmaktadır. Proje ve ödevler ile öğrencinin öncelikle 

problemi tanıması, kavraması, gerekli literatürü tarayabilmesi, tasarlama ve çözüm üretme 

becerisini geliştirmesi ve çalışmalarını sunabilme/anlatabilme becerisini kazandırmayı 

amaçlanmaktadır. 

Alıştırma ve Uygulama: Derste verilen konunun problemler ile pekiştirilmesi 

amacıyla uygulamalar, konu anlatımını takiben ya da farklı bir zamanda ders esnasında 

yapılmaktadır. Uygulama çalışmaları için uygulanmış projeler, tasarım dergileri ve çeşitli 

yazılı kaynağın yanı sıra teknik gezilerden (fuar, fidanlık, vb.) de yararlanılarak 

yapılmaktadır.  

Soru – Cevap: Konu anlatımı esnasında veya sonrasında, uygulama esnasında veya 

sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlamak şeklinde uygulanmaktadır. Verilen ödevlerde de 

soru-cevap uygulaması yapılmaktadır. 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://cdn.comu.edu.tr/cms/mtf/files/295-mimarlik-fakultesi-gorev-tanimlari.pdf
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Laboratuvar - Deney: Derslerde anlatılan konuların ve ödevlerin bilgisayar destekli 

tasarım programları, üç boyutlu tasarım programları, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan 

algılama programları kullanılarak daha iyi pekiştirilmesi sağlanmaktadır. 

Problem Çözme: Derste anlatılan konuları içerecek şekilde problemler öğretim 

elemanları tarafından hazırlanmakta ve bu problemleri çözerken izlenilecek yolun, 

kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonuçların yorumlanmasına dayanmaktadır. 

Arazi Çalışması: Dersler kapsamında teknik geziler yapılarak öğrencilerin derslerde 

öğrenmiş oldukları konuların uygulama sahasında görülmesi şeklindedir. 

Uygulama Çalışmalarının İncelenmesi: Derslerde anlatılan konularla ilgili gerçek 

ortamlarda daha önceden yapılmış çalışmaların ders esnasında anlatılması ve yorumlanması 

şeklinde yapılmaktadır. 

Seminer-Konferans: Bunlar dışında sektörün önde gelenleri Fakültemize davet 

edilerek seminer, panel ve konferans organizasyonları düzenlenmektedir. 

Dünya genelinde ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 Pandemi nedeniyle Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun 19.03.2020 tarihli yazısı ve 18.03.2020 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme 

Kurulu kararları doğrultusunda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi yeterli 

altyapısı olan üniversitelerin Covid-19 salgını geçene kadar “Uzaktan Eğitim” ile eğitim-

öğretim faaliyetlerine devam edebilecekleri karara bağlanmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi olarak, uzaktan eğitim-öğretim için gerekli altyapı imkânlarımız bulunduğu için 

Üniversitemiz Senatosunun 20.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği 23.03.2020 

tarihinden itibaren teorik dersler ve derslerin teorik kısımları asenkron (eş zamanlı olmayan) 

ve 30.03.2020 tarihinden itibaren ise senkron (eş zamanlı) olarak uzaktan eğitim-öğretim 

faaliyetleri yürütülmüştür. 05.05.2020 Tarihli Senato Toplantısında 2019-2020 Eğitim-

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan dijital olarak ödev, proje, çevrim içi sınav vb. şekilde 

yapılmasına karar verilmiştir. Uzaktan eğitim sistemi ile verilen derslerin değerlendirmeleri, 

ilan edilen tarihlerde uygulanacak değerlendirme (gözetimli ya da gözetimsiz olarak 

uygulanacak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa 

sınavlar, projeler (dijital olarak teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) ve Üniversitemiz tarafından senkron (canlı) 

derslerde kullanılan Microsoft Teams etkinlikleri, ÜBYS ve Microsoft Teams analitikleri 

kullanılmasına karar verilmiştir. 08.09.2020 tarihli Üniversitemiz Senatosu Kararlarında 

lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda; uzaktan, yüz yüze veya 

her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini 

gerçekleştirmesine, Uzaktan yapılacak derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan 



 

 36 

çevrim içi veya ödev şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda 

2020 yılında yürütülen derslerimiz ve değerlendirmelerimiz uzaktan eğitim sistemi ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Ders Planları 

 ÇOMÜ MTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 ÇOMÜ MTF Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 Eğitimle İlgili Senato Kararları 

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme  

Üniversitemiz ders bilgi formunda, her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara 

sınav, kısa sınav, ödev, proje, seminer, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, şekli, başarı 

notuna katkı oranları toplamda % 40 ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarının başarı notuna 

katkı oranları % 60 olacak şekilde öğretim elemanın teklifi ve ilgili bölüm başkanlığının 

onayıyla belirlenir. Öğretim elemanları değerlendirme ve notlandırmada ders bilgi 

formundaki beyanlarına uymakla yükümlüdürler. 

Sınavlarımız; 

a) Ara Sınavlar / Vizeler: her ders için en az bir kez yapılır. Ara sınav programı; her 

yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak 

yönetim tarafından organize edilir ve tarihler buna göre ilan edilir. Ara sınav notları dönem 

sonu sınavlarından en az iki hafta önce ilan edilmektedir. 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ogrenci/ders-planlari-r27.html
http://peyzaj.mtf.comu.edu.tr/
http://sbp.mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/senato-kararlari-r116.html
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b) Yarıyıl Sonu / Final Sınavları: En az on dört haftalık eğitim-öğretim döneminden 

sonraki iki hafta içerisinde yapılır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu 

sınavına katılmayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. 

Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerin önerileri alınarak Üniversite Senatosu 

tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri 

tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavı için 

mazeret sınavı açılmaz. 

c) Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara 

sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin 

mazeretlerinin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi halinde, öğrencinin katılmadığı ara 

sınavlar o yarıyıl içinde öğretim elemanının belirlediği tarihte yazılı olarak yapılır. Mazeret 

sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı açılmaz. 

d) Bütünleme sınavları: Dönem sonu sınavları sonucunda başarısız olanlar başarısız 

oldukları derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavına girmeyenler 

başarısız sayılırlar ve bu öğrencilere ayrıca bir sınav açılmaz. Bütünleme sınavları dönem 

sonu sınavlarının bitiminden itibaren üçüncü haftada yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret 

sınavı açılmaz. 

Bunların dışında başarılı olamayan öğrencilerimiz 2 farklı sınav hakkı daha 

bulunmaktadır: 

a) Tek ders sınavları; diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten 

başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilere bir yarıyılda sadece bir defa olmak 

üzere, akademik birimlerin ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem sonunda yapılan sınavdır. 

Bu sınava öğrencilerin girebilmeleri için sınavın yapılacağı dönemde kayıt yenilemeleri ve 

ilgili dersin ödev, devam gibi gerekliliklerini yerine getirmiş olmaları gerekir. 

b) Ek sınavlar; azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf 

öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar 

sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları 

almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara 

ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına 

girme hakkı tanınır. 

Başarı notu 

 (1) 100 puan üzerinden verilen dönem içi eğitim öğretim etkinliklerinden (ara 

sınav/sınavlar, uygulama, staj, seminer, proje, ödev, laboratuvar vb.) alınan notların 

ortalamasının %40’ı ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınıp toplanarak 
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öğrencinin başarı notu hesaplanır. “Başarı Notu Değerlendirme Tablosu”na göre harf notu ve 

AKTS notu verilir. 

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu 

veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir, bu puanı alamayan öğrencilerin 

başarı notu 40’ın altında ise FF, 40 ve üzerinde ise FD harf notu olarak takdir edilir. 

(3) 2547 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen 

ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları 

ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin 

karşılığı 0.00 sayılır. 

(4) Öğrencilere, aşağıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan 

daha aşağıda başarı notu verilmez. Başarı notu değerlendirmesinde tabloda belirtilen notlara 

karşılık gelen harf/AKTS notlarından daha yüksek bir harf/AKTS notu da verilemez. 

(5) Başarı notu değerlendirme tablosuna göre kredili bir dersten bir öğrenci; 

a) (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış 

sayılır. 

b) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ve GNO’su 2.00 ve üzeri ise koşullu 

başarılı sayılır. 

c) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ve GNO’su 2.00’ın altında ise koşullu 

başarısız sayılır. 

ç) (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise başarısız sayılır. 

d) Derse devam koşulunu yerine getirmediyse devamsız (DS) sayılır. 

e) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) 

yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır. 

f) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal 

edilir. 

Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları, 

100 puan üzerinden ele alınarak başarı notu değerlendirme tablosuna uygun olarak dersin 

yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki şekliyle takdir edilir: 

90-100 Puan - AA (Katsayı 4.0, AKTS notu A) 

85-89 Puan - BA (Katsayı 3.5, AKTS notu B) 

80-84 Puan - BB (Katsayı 3.0, AKTS notu B) 

70-79 Puan - CB (Katsayı 2.5, AKTS notu C) 

60-69 Puan - CC (Katsayı 2.0, AKTS notu C) 

55-59 Puan - DC (Katsayı 1.5, AKTS notu D) 
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50-54 Puan - DD (Katsayı 1.0, AKTS notu E) 

40-49 Puan - FD (Katsayı 0.5, AKTS notu F) 

0-39 Puan - FF (Katsayı 0, AKTS notu FX) Yeterli - YE (Katsayı -, AKTS notu S) 

Yetersiz - YS (Katsayı -, AKTS notu U) 

Devamsız - DS (Katsayı 0 (Kredili dersler için), AKTS notu NA) 

 

Fakültemiz bünyesinde Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde 

yürütülen proje dersleri poje jüri değerlendirmesi ile notlandırılır. Bölümlerimize ait zorunlu 

stajlar ise bölüm staj komisyonu tarafından öğrencilerin staj döneminde hazırladıkları ve 

komisyona sundukları staj defterleri ile birlikte tek tek değerlendirilir. Covid-19 Pandemi 

sürecinde dersler çevrim içi yapıldığı için çevrim içi ortamda Üniversitemizin belirlediği 

esaslar çerçevesinde ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Ders Planları 

 ÇOMÜ MTF Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 ÇOMÜ MTF Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 Eğitimle İlgili Senato Kararları 

 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri  

Fakültemiz tüm bölümlerinde öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin 

olgunlaşmış uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Öğrencilerimizin ders 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ogrenci/ders-planlari-r27.html
http://peyzaj.mtf.comu.edu.tr/
http://sbp.mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/senato-kararlari-r116.html
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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. Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri 

sistemleri geliştirilmiş ilgili anket sonuçları takip edilmekte ve gerekli iyileştirmeler 

fakültemiz yönetiminde gerçekleştirilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF Görev Tanımları 

 ÇOMÜ MTF Teşkilat Şeması 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

Danışmanlar, öğrencilerin staj yeri kabul onay, staj değerlendirme ve sözlü sınav 

komisyonu oluşturma, kayıt yenileme, ders ekleme bırakma işlemlerine onay vermekle ve 

öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümü izlemelerinde; eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite 

yaşamıyla ilgili sorunlarının çözümünde rehberlik yapmakla görevlidirler. Bölüm 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 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://cdn.comu.edu.tr/cms/mtf/files/295-mimarlik-fakultesi-gorev-tanimlari.pdf
https://mtf.comu.edu.tr/yonetim/teskilat-semasi-r35.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
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zamanda danışman öğretim elemanı öğrencileri birinci sınıftan itibaren her konuda 

bilgilendirmek, yönlendirmek ve takip etmek durumundadır. Fakültemizde tüm bölüm 

başkanlıklarına bağlı bölümlerin, bölüm danışmanı öğretim elemanları bulunmaktadır. Bölüm 

danışmanı olan öğretim elemanları ise öğrencilerin sadece staj, kayıt yenileme, ders kayıt 

veya ders danışmanlık işlemleriyle değil aynı zamanda bir mentor veya koç gibi öğrenciler 

yönlendirilmeye çalışılmakta ve destek görmektedirler. Bunun yanı sıra Fakültemizdeki tüm 

öğretim elemanları öğrencilerle yakın ilişkiler içerisinde olup onları yönlendirmektedir. 

Öğretim elemanlarıyla bu şekilde rahat iletişim kurup destek görmek de öğrencilerimizin 

motivasyonunu artırmakta ve memnuniyet düzeylerini ciddi oranda etkilemektedir. 

Fakültemizdeki danışmanlık bilgileri kanıtlarla eklerde bilginize sunulmuştur. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF Görev Tanımları 

 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Danışman Listesi 

 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Danışman Listesi 

 

B.4. Öğretim Elemanları 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

A- Profesör kadrolarına başvurmak için; 

Profesörlüğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde 

tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak Üniversitenin belirlediği ilgili temel alan 

koşulları aranır. 

 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://cdn.comu.edu.tr/cms/mtf/files/295-mimarlik-fakultesi-gorev-tanimlari.pdf
https://mtf.comu.edu.tr/ogrenci/peyzaj-mimarligi-bolumu-danisman-listesi-r5.html
https://mtf.comu.edu.tr/ogrenci/sehir-ve-bolge-planlama-bolumu-danisman-listesi-r40.html
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B- Doçent kadrolarına başvurmak için; 

Doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde 

tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak Üniversitenin belirlediği ilgili temel alan 

koşulları aranır. 

C- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak için; 

Doktor Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atama işlemleri 2547 sayılı Kanun’un 23. 

maddesinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Bunlara ek olarak ilgili temel alan koşulları 

aranır. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna İlk Defa Atanma İçin 

1) Doktora tezi kapsamında uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir 

dergide en az 1 adet makale yayımlamış olmak, 

2) Doktora sonrası lisansüstü tezlerden üretilmemiş en az bir tanesi uluslararası 

indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide olmak üzere en az 2 bilimsel yayın yapmış 

olmak ve bu yayınlardan en az birinde ilk isim ya da sorumlu yazar olmak, 

3) Akademik etkinlik değerlendirmesinden en az %65’i 1-12. arası maddelerden 

olmak üzere en az 500 puan almış olmak, 

4) En az 50 puanı doktor unvanının alınmasından sonra olmak üzere akademik etkinlik 

değerlendirmesinin 22-23. maddelerinden en az 100 puan almış olmak. 

Yeniden atanma için: Tamamlanan atanma dönemi içinde gerçekleştirilmiş olan 

etkinlikler dikkate alınarak; 

1) Akademik etkinlik değerlendirmesinden 2 yıllık görev uzatımı için toplam en az 

200 puan, 3 yıllık görev uzatımı için toplam en az 300 puan veya 4 yıllık görev uzatımı için 

400 puan almak, bu puanın en az %65’ini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası 

maddelerinden, en az %15’ini de 20-23. arası maddelerinden almış olmak, 

2) Uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergide en az 1 adet makale 

yapmış olmak. 

Doçent Kadrosuna Atanma İçin 

1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en 

az puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak (YÖK tarafından kabul edilen güncel 

yabancı dil sınavı eşdeğerlik tablosu geçerli kabul edilecektir). 

2) Doktora sonrasında akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası 

maddelerinden 1000 puan almış olmak ve bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik 

değerlendirmesinin 1-5. arası maddelerinden almak, 
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3) Doktora sonrasında akademik etkinlik değerlendirmesinin 22 ve 23. maddelerinden 

en az 150 puan almış olmak, 

4) Toplam en az 1500 puan almış olmak. 

Profesör Kadrosuna Atanma İçin 

1) Profesörlük başlıca eseri olarak doçent unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında 

uygulamaya yönelik çalışmalar veya uluslararası düzeyde araştırmaya dayalı özgün bir eser 

yayımlamak, başlıca eserin makale olması halinde eserin SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI 

veya AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanması, 

2) Başlıca eserin yanı sıra doçentlik sonrasında en az iki tanesi uluslararası indeksler 

tarafından taranan hakemli dergilerde olmak üzere toplamda en az 3 adet bilimsel yayın 

yapmış olmak, 

3) Doçentlik sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden 

en az 1000 puan almış olmak, bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 

1-5. arası maddelerinden almış olmak, 

4) Doçentlik sonrası akademik etkinlik değerlendirmesinin 22 ve 23. maddelerinden 

en az 200 puan almış olmak, 

5) Doçentlik sonrası kendi bilim alanında en az bir tanesi uluslararası olmak üzere, en 

az 2 bilimsel toplantıya/gösteriye katılmış ve sunum yapmış olmak, 

6) Toplam en az 2000 puan almış olmak, 

veya yukarıdaki kriterler yerine Doçent unvanını aldığı tarihten itibaren profesör 

kadrosuna başvurduğu tarihe kadar geçen sürede; yürürlükte olan Üniversitelerarası Kurulun 

geliştirdiği doçentlik kriterlerini bir kez daha sağlamış olmak. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Personel Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri 

https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://personel.comu.edu.tr/
https://personel.comu.edu.tr/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html
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B.4.2. Öğretim yetkinliği  

Öğretim elemanlarımızın öğretme üzerine ve özelikle eğiticilerin eğitimi konusunda 

uygulamalar yapılmaktadır. Kurumun öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek 

üzere gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve 

izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Eğiticilerin 

eğitimine ilişkin eğitim fakültesi, proje koordinasyon merkezi ve sürekli eğitim merkezi 

bünyesinde birçok uygulama yapılmaktadır. Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, 

atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmuştur. 

Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli iyileştirmek için olanaklar 

sunulmuştur. Kuruma yeni atanan personele oryantasyon eğitimi verilmekte olup bu yöntemin 

kurum genelinde yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirmeler konusundaki çalışmalar 

planlama aşamasındadır 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları  

B.5.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları 

Fakültemize ait bina olmadığı için öğretim elemanlarımız ve idari personelimize ait 

ofisler Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yer almaktadır. Bazı öğretim üyeleri paylaşımlı oda 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://sem.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
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kullanmaktadır. Bölüm Başkanlıkları, seminer, toplantı vb. kullanımlar için mekân 

bulunmamaktadır.  

Laboratuvar ve Stüdyolar 

 Çizim Stüdyosu (3 adet) 

 Bilgisayar laboratuvarı (2 adet) 

Dersliğimiz 48 kişilik olup çizim stüdyolarımız 15-20 ve 70 kişiliktir. Bilgisayar 

laboratuvarlarımızda toplam 25 adet bilgisayar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Üniversitemiz 

bünyesinde bulunan kütüphanemizden faydalanmaktadır. Öğretim elemanlarımız da çalışma 

odalarından internet hizmetinden yararlanarak rahatlıkla araştırma yapabilmektedir. Çok 

sayıda elektronik veri tabanı erişimi vasıtasıyla süreli yayın, e-dergi, etez, e-gazete ve e-

kitaplara ulaşabilmektedir. Ayrıca, Turnitin, iThenticate, Flow ve Mendeley gibi programlar 

kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Elektronik veri tabanları ve çeşitli yazılım 

programlarına yönelik üniversite bünyesinde yüz yüze ve çevrim içi eğitimler 

düzenlenmektedir. 

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Kütüphane 

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Fakültemizde Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde iki adet 

öğrenci topluluğu vardır. Bu topluluklar, ÇOMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

Öğrenci Topluluğu Yönergesi doğrultusunda faaliyet göstermektedirler ve programlarını dönem 

başında ilgili birime bildirmektedir. Üniversitemizde her yıl gerçekleşen Bahar şenlikleri 

Dardanos Yerleşkemizde, ve dönem dönem ÖSEM’de yapılan etkinlikler ile öğrencilerimiz çeşitli 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://lib.comu.edu.tr/
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faaliyetler sürdürmektedir. 2020 eğitim-öğretim döneminde Covid-19 Pandemi nedeniyle 

Ülkemiz gibi Üniversitemiz ve Fakültemiz genelinde de bu gibi faaliyetler yapılamamıştır. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ ÖSEM 

 ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi 

 

B.5.3. Tesis ve altyapılar  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

20.10.1993 tarihinde Anafartalar Kampusu içerisinde faaliyete başlamış ve 2005–2006 eğitim 

öğretim yılından itibaren Terzioğlu Yerleşkesindeki 5.000 m² kapalı alana sahip mevcut 

binasına taşınmıştır. 2014 yılında kullanıma açılan ek binası ile birlikte şu an 8000 m2 kapalı 

alanda 1000 kişilik oturma alanı 17 km. raf uzunluğuna sahip zengin basılı ve elektronik 

koleksiyonu ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmektedir. 

ÇOMÜ Kütüphanesi gerek zengin basılı ve elektronik koleksiyonu gerekse fiziksel 

donanım ve imkânları ile Türkiye’nin sayılı araştırma kütüphaneleri arasında yer almaktadır. 

ÇOMÜ kütüphaneleri 1 merkez kütüphane, 3 Fakülte kütüphanesi ve 9 kitaplıktan 

oluşmaktadır: 

 Merkez Kütüphane (Terzioğlu Yerleşkesi) 

 ÇOMÜ Biga Kütüphanesi (Ağaköy, Biga) 

 Eğitim Kütüphanesi (Anafartalar Yerleşkesi) 

 ÇOMÜ İlahiyat Kütüphanesi (Şekerpınar Yerleşkesi) 

 Tıp Fakültesi Kütüphanesi (Geçici olarak Merkez Kütüphane’de) 

 İlçe kütüphaneleri (Yenice, Ezine, Bayramiç, Gökçeada, Ayvacık, Lapseki, Gelibolu, 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://sks.comu.edu.tr/
https://sks.comu.edu.tr/galeriler/ogrenci-sosyal-etkinlik-merkezi-osem
https://dardanos.comu.edu.tr/
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Çan, Bozcada) 

Ayrıca Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı M. Osman Kütüphanesi ile Üniversitemiz 

kütüphanesi arasında yapılan iş birliği anlaşmasıyla 10.000 cildin üzerindeki özel koleksiyon 

Üniversitemiz kullancılarının hizmetine sunulmuştur. 

Kütüphaneler, açık raf ve Dewey Decimal Classification konusal sınıflama sistemi ile 

kullanıcılarına hizmet vererek araştırmacılarının aradıkları kaynaklara erişimini 

kolaylaştırmaktadır. Kütüphanede bulunan yayınlara ait künye bilgilerine katalog tarama 

terminali vasıtasıyla erişilebilmektedir. Öğrenci ve öğretim elemanlarımız Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi’nde yer alan 7/24 kütüphane hizmetlerinden, çalışma 

salonu ve odalarından, online hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi kütüphaneleri koleksiyonunda bulunmayan yayınların, kullanıcıların akademik 

bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki yurtiçi bilgi merkezleri ve 

kütüphanelerinden getirtilmesi de “Kütüphaneler arası Ödünç” hizmeti ile mümkün 

olabilmektedir. 

Üniversitemiz Terzioğlu Kampüsünde Fakültemiz öğrencilerinin barınması için 2 devlet 

yurdu 1 tane de özel yurt bulunmaktadır. Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde bulunabilmeleri 

için, Terzioğlu Kampüsümüz ve Dardanos Yerleşkemizdeki sosyal tesis imkânları 

öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrenciler ayrıca, Terzioğlu Yerleşkesinin açık spor 

alanlarından ve yerleşkemizdeki Hasan Mevsuf Spor Salonundan faydalanabilmektedirler. 

Merkez ilçemizde bulunan kültür merkezlerinde de öğrencilerimiz etkinlik ve faaliyetlerini 

gerçekleştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, sağlıkla ilgili sorunlarında Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurabilmektedir. Öğrencilerin 

mezuniyet törenleri Necip Fazıl Kısakürek tiyatro salonunda ve Çanakkale 18 Mart 

Stadyumunda gerçekleştirilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

https://www.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ ÖSEM 

 ÇOMÜ Kütüphane 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

ÇOMÜ’de engelsiz öğrenci birimi bulunmakta ve her fakültede bu birimin temsilcisi 

görev yapmaktadır. Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi Yönergesine Üniversitemiz web 

sayfasından ulaşılabilmektedir. Engelsiz ÇOMÜ öğrenci birimi her dönem birçok etkinlik 

düzenlemektedir. ÇOMÜ’de özel gereksinimli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği 

yönergesi 2019 yılının son ayında senato tarafından kabul edilmiştir. 

 

Kanıtlar: 

 Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi 

 Engelsiz ÇOMÜ Birim Kordinatörlükleri 

 Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi Yönergesi 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

B.5.5. Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta olup, 

her akademik yıl en az bir kez bu hizmete nasıl ulaşabilecekleri ile ilgili bölüm 

danışmanlarınca bilgilendirmeler gerçekleştirilmektedir.  Eğitim- öğretim dönemi 

başladığında yapılan oryantasyonlar ile öğrencilere gerekli bilgiler verilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi 

 ÇOMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü 

 ÇOMÜ MTF Öğrenciler İçin Oryantasyon 

 

 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://sks.comu.edu.tr/
https://sks.comu.edu.tr/galeriler/ogrenci-sosyal-etkinlik-merkezi-osem
https://lib.comu.edu.tr/
https://ekb.comu.edu.tr/
https://ekb.comu.edu.tr/fakulte-ve-yuksekokul-koordinatorleri-r1.html
https://ekb.comu.edu.tr/engelsiz-comu-ogrenci-birimi-yonergesi.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://pdrbr.comu.edu.tr/
https://sks.comu.edu.tr/
https://omik.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ogrenciler-icin-oryantasyon-r63.html
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B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi  

İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve 

meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak bölümlerin gözden 

geçirilmesi ve değerlendirilmesi dönem dönem gerçekleştirilen toplantılar ile yapılmakta, 

ihtiyaç duyulan ders ve öğretim planı güncellemeleri her akademik yıl bahar döneminde nisan 

ayına kadar gerçekleştirilmektedir.  

Bölümlerin eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri Bologna 

sistemiyle TYYÇ program ve öğrenme çıktısı matrisleriyle UBYS sistemi üzerinde güvence 

altındadır. Gözden geçirme faaliyetleri, ilgili bölüm öğretim elamanlarının bölüm başkanları 

ile gerçekleştirilen toplantılar sonucu yapılmaktadır. Fakültemiz yönetim kurulu 

toplantılarında iç ve dış paydaşların önerileri dikkate alınarak gereken kararlar alınmaktadır.  

Bölümlerin eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verdiğini staj koordinatörlüğü, dış paylaşlarla iletişim içerisinde olan 

komisyonlar ve mezunlar koordinatörlüğü izlemektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://avesis.comu.edu.tr/
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 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

Fakültemiz tüm bölümlerinden mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim 

programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip 

olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Ayrıca stajlarını belirtilen sürede ve 

özellikte tamamlamaları gerekmektedir. Genel not ortalaması ise yerel krediye göre 

hesaplanmaktadır. 

Bugüne kadar ülkemize kazandırdığı, yetişmesine katkı sağladığı binlerce mezunu ile 

kurumsal düzeyde iletişim kurmak ve mevcut öğrencilerimizin eğitim hayatlarına 

gelişimlerine katkı sağlamak üzere Rektörlüğümüze bağlı bir birim kurulmuştur. Öğrenci 

Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü ismi ile kurulan birimde, hem 

mezunlarımız ve mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimiz ile daha sağlıklı bir iletişim 

kurmak hem de mevcut öğrencilerimizin üniversite eğitimlerini ve burada geçirdikleri süreyi 

daha nitelikli hale getirmek amacıyla kendilerine destek olmak üzere çalışmalar yürütülmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca fakültemizde kalite güvencesi kapsamında belirli dönemlerde 

yapılan dış paydaş toplantıları ve düzenlenen mezun seminerleri ile mezunlarımızın 

memnuniyetleri ve istihdamları izlenmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
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 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 ÇOMÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Stratejisi 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

Fakültemiz misyonunda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve uygulamalar 

yapmayı ifade etmiş ayrıca fakülte temel politika ve öncelikleri içinde de akademik araştırma 

politika ve amaçlarını detaylı olarak tanımlamıştır. Bu politikalar akademisyenleri bilimsel 

çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek, uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen 

akademik eserler vermelerini sağlamak şeklinde özetlenebilir.  

Ayrıca amaçlara ulaşmak için de birim stratejik eylem planında hedefler 

oluşturulmuştur. Hedeflere ulaşma düzeyini ise araştırma ile ilgili performans göstergeleri ile 

takip edilmektedir. Fakültemize ait SWOT analizi ve PUKÖ döngüsüne web sitemiz 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://omik.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
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 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

C.1.2. Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Akademik kadronun gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, fakülte genelinde hazırlanan 

faaliyet raporları aracılığıyla takip edilmektedir. Fakültemiz öğretim elemanlarının 

yürütücülüğündeki TÜBİTAK, AB, GMKA, BAP gibi kurumların desteklediği projeler ilgili 

kurumların mevzuatları kapsamında takip edilmektedir. Araştırma yönetiminin etkinliği ve 

başarısı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://avesis.comu.edu.tr/


 

 53 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi  

 ÇOMÜ TÜBİTAK Uygulama ve Yönergeler 

 GMKA 

 European Cooperation in Science & Technology 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi  

Fakültemizde yürütülen araştırmalar yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine 

katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla akademisyenlerimiz alanlarında toplum yararına bilimsel 

ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.  

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii Peyzaj Projesi 

 

 

https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://arastirma.comu.edu.tr/mevzuat/yillar-bazinda-bap-yonergeleri-r26.html
https://arastirma.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuatlar-tubitak-projeleri.html
https://www.gmka.gov.tr/
https://www.cost.eu/
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/18-mart-icdas-ulu-camiinin-peyzaj-projesi-fakultem-r290.html
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C.2. Araştırma Kaynakları 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik ve mali 

Fakültemizin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları bilimsel araştırmaları yapmak 

için kısmen yeterlidir. Mali kaynaklar arasında BAP en büyük paydayı oluşturmaktadır. 

ÇOMÜ Kütüphanesi 17 km raf uzunluğuna sahip, 8000 m2 alana kurulu gerek zengin basılı 

ve elektronik koleksiyonu gerekse fiziksel donanım ve imkânları ile Türkiye’nin sayılı 

araştırma kütüphaneleri arasında yer almaktadır. Ayrıca akademik personelin araştırma ve 

geliştirme çalışmalarının artırılması için kurum dışından kaynak teminini teşvik amacıyla 

gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir 

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ Kütüphane 

 ÇOMÜ Kurumsal Değerlendirme Sistemi 

 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://lib.comu.edu.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Home/Index
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C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

2020 yılında üniversite içi Bağımsız Araştırma Projeleri için 30000 TL’ye kadar 

destek sağlanmaktadır. ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde 2020 yılında tamamlanmış 

veya devam eden bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan toplam 14 BAP bulunmaktadır. 

 

Tablo 3. 2020 Yılı Bilimsel Araştırma Projele Sayıları 

Projeler 

 

2020 (Rapor Yılı) 

Önceki Yıldan 

Devreden Proje 

Yıl İçinde 

Eklenen Proje 
Toplam 

Yıl İçinde 

Tamamlanan 

Proje 

2020 Yılı Toplam 

Harcama 

(TL) 

BİLİMSEL 

ARAŞTIRMA 

PROJELERİ 

4 7 11 3 - 

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi  

 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı kaynaklara yönelme 

desteklenmektedir. ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi stratejik eylem planında da 

üniversite dışı kaynaklarla desteklenen bilimsel projeler yapılması hedeflenmiştir. 2020 

yılında 5 adet TÜBİTAK, 1 adet AB projesi ve 4 adet diğer (kamu projeleri) kurumlardan 

destekli proje yapılmıştır. Birimde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde üniversite dışı 

kaynakların kullanımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://arastirma.comu.edu.tr/mevzuat/yillar-bazinda-bap-yonergeleri-r26.html
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Tablo 4. 2020 Yılı Dış Kaynaklarla Desteklenen Bilimsel Proje Sayıları 

Projeler 

2020 (Rapor Yılı) 

Önceki 

Yıldan 

Devreden 

Proje 

Yıl İçinde 

Eklenen 

Proje 

Toplam 

Yıl İçinde 

Tamamlanan 

Proje 

2020 Yılı Toplam 

Harcama 

(TL) 

DPT - - - - - 

TÜBİTAK 1 3 4 1 - 

A.B HİBESİ 1 - 1 - - 

SANTEZ 

PROJELERİ 
- - - - - 

DİĞER (KAMU 

PROJELERİ) 
1 3 4 4 - 

TOPLAM 3 6 9 5 - 

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ TÜBİTAK Uygulama ve Yönergeler 

 GMKA 

 European Cooperation in Science & Technology 

 

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve Post-Doc imkanları 

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Peyzaj Mimarlığı anabilim dalı doktora 

programı 2015 yılında öğrenci almaya başlamış ve 1 adet mezun vermiştir. Fakültemiz Peyzaj 

Mimarlığı bölümünde görev yapmakta olan 3 araştırma görevlisi de bu programda doktora 

eğitimlerine devam etmektedir.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

 Akademik Performans Göstergeleri 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://arastirma.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuatlar-tubitak-projeleri.html
https://www.gmka.gov.tr/
https://www.cost.eu/
https://lee.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
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 Lisansüstü Öğrenci Sayıları 

 ÜBYS Eğitim Kataloğu 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin 

geliştirilmesi 

Fakültemizde 20 öğretim elemanı doktorasını tamamlamış olup, fakültemizdeki 

öğretim elemanlarına oranı %64,5’tir. Üniversitemiz atanma ve yükseltilme kriterlerinde 

araştırma performansında artışın sağlanması amacıyla bilimsel araştırma projesinden yeterli 

puan almak kriterlerden biri haline getirilmiştir. Ayrıca akademisyenlerin araştırma ve 

geliştirme yetkinliğini artırmak için eğitim, proje pazarları vb. gibi faaliyetler 

uygulanmaktadır.  

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ Personel Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri 

 

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

İkili iş birliklerini, protokolleri, disiplinler arası faaliyetleri özendirecek mekanizmalar 

mevcut ve etkindir. Öğrencilerin ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası akademik 

deneyimlerini artırmak fakültemiz stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla yurt 

içindeki ve dışındaki üniversiteler, planlama ve tasarım atölyeleri ile kurumsal iş birliklerini 

https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Students/LisansUstu
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://personel.comu.edu.tr/
https://personel.comu.edu.tr/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html
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oluşturmak ve artırmak için temaslarda bulunma politikasını ve FARABİ ile ERASMUS 

değişim ve staj programlarındaki anlaşmaların artırılması politikasını benimsemiştir.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

 ÇOMÜ MTF İkili İşbirlikleri ve Protokoller 

 ÇOMÜ Erasmus Değişim Programı 

 ÇOMÜ Farabi Değişim Programı 

 ÇOMÜ Erasmus Aktif İkili Anlaşmalar Listesi 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 

C.4. Araştırma Performansı 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Yıl sonunda dekanlık tarafından öğretim elemanlarının o yıl içinde yapmış oldukları 

bilimsel proje, ulusal/uluslararası kongrelerde sundukları bildiri ve dergilerde yayınlanan 

makale sayıları birim faaliyet raporlarında kullanılmak üzere talep edilmektedir. Çıktılar 

şeffaf olarak paylaşılmaktadır. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması 

sağlanmaktadır. YÖK tarafından uygulanan Akademik Teşvik Ödeneği ile de ödüllendirme 

yapılmaktadır.  

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

https://iro.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/ikili-isbirlikleri-ve-protokoller-r61.html
https://erasmus.comu.edu.tr/
https://farabi.comu.edu.tr/
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
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 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 

 

C.4.2. Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve 

değerlendirilmektedir. Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu 

ve bu hedeflerin sağlanması bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla desteklenmektedir. 

Araştırmaların izlenmesinde SCI, SSCI, AHCI ve alan indeksli yayınlar ve bu yayınlara 

yapılan atıflar da yıllık olarak takip edilmektedir. Öğretim elemanlarından ilgili veriler her yıl 

talep edilmektedir. Fakültemizde 2020 yılına ait ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan 

makaleler ve projelere ait sayılar aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve performans göstergelerinde 

hedeflenen sayıların üzerine çıkılmıştır.  

 

Tablo 5. 2020 Yılı Akademik Performans Göstergeleri 

Performans Göstergeleri 2020 Hedeflenen 2020 Başarılan 

Yurtiçi destekli proje sayısı 10 23 

Yurtdışı destekli proje sayısı - 1 

Makale sayısı 13 62 

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://lee.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=201811834&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Komisyonu 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ TÜBİTAK Uygulama ve Yönergeler 

 GMKA 

 European Cooperation in Science & Technology 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi 

Araştırma bütçesinin yıllar içindeki değişimi ve toplam bütçedeki payının değişimi 

izlenmektedir. Kurum misyon ve hedefleriyle bu değişimlerin uyumu, başarılar/ 

başarısızlıklar değerlendirilmektedir. ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ndeki bilimsel 

araştırma projeleri için 2020 yılında üniversitemizin bütçesinden 44.559,59 TL destek 

sağlanmıştır. 

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-komisyonu-r32.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://arastirma.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuatlar-tubitak-projeleri.html
https://www.gmka.gov.tr/
https://www.cost.eu/
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, vizyonunda toplumsal katkı politikasını 

araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmak 

şeklinde ifade etmiş ayrıca bölgesel politikalar başlığında da detaylı olarak açıklamıştır. 

Ayrıca toplumsal hizmetleri geliştirmek stratejik amaçları içerisinde yer almaktadır. 

Gerçekleştirilen projeler ve araştırmaların bazıları iç ve dış paydaşlarla beraber 

yürütülmektedir.  

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 

 İdari Personel Memnuniyet Anketi 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYwuAX44IUz290mIQ4uLDvnJgqWNCic5YugB9EFKRrYks3Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqlUXcgfBT-xBnPI4AOqjGftQQrrLkSSTYrlmvTRdC2m4Kw/viewform
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 Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 Dış Paydaşlar Memnuniyet Anketi 

 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde toplumsal katkı Dekan, Dekan Yardımcısı, 

bölüm başkanları ve bölüm öğretim üyeleri tarafından izlenmekte, değerlendirilmekte ve 

gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel 

yapısı kurumun toplumsal katkı politikası ile uyumludur, görev tanımları belirlenmiştir. 

Yapının işlerliği izlenmekte ve buna bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 

 İdari Personel Memnuniyet Anketi 

 Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 Dış Paydaşlar Memnuniyet Anketi 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhUVNRRPOReUvYeXiHcCz7gUtSvfca6U9yoLD4R_30VuhmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgv6HdTsLcLU3_kyf1CEbhXAPJUca7UhxkNnjvaVDpbN3VAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhUVNRRPOReUvYeXiHcCz7gUtSvfca6U9yoLD4R_30VuhmQ/viewform
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYwuAX44IUz290mIQ4uLDvnJgqWNCic5YugB9EFKRrYks3Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqlUXcgfBT-xBnPI4AOqjGftQQrrLkSSTYrlmvTRdC2m4Kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhUVNRRPOReUvYeXiHcCz7gUtSvfca6U9yoLD4R_30VuhmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgv6HdTsLcLU3_kyf1CEbhXAPJUca7UhxkNnjvaVDpbN3VAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhUVNRRPOReUvYeXiHcCz7gUtSvfca6U9yoLD4R_30VuhmQ/viewform
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D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.2.1. Kaynaklar 

Fakültemiz bulunduğu şehirden beslenen ve şehri besleyen bir yapıdadır. Tarafımızca 

gerçekleştirilen sergi, konferans, seminer ve söyleşiler gibi aktiviteler paydaşlara ve 

vatandaşların katılımına açık ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Fakülte öğretim elemanlarımız 

Üniversite Döner Sermaye aracılığıyla proje ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca 

topluma katkı sağlamak amacıyla yerel dış paydaşlara (MEB, Valilik, Orman Bölge 

Müdürlüğü, STK’lar vb.) talep olduğu takdirde gönüllü hizmetler verilmektedir.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 T.C. Çanakkale Valiliği 

 Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

D.3.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

2021-2025 Stratejik Planında toplumsal katkı performansının iyileştirilmesine yönelik 

amaç ve hedefler bulunmaktadır. Buna ilişkin uygulamalar düzenli olarak izlenmektedir. 

Sonuçların iç ve dış paydaşlarla beraber değerlendirilerek önlemler alınması ve iyileştirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
http://www.canakkale.gov.tr/
https://canakkale.meb.gov.tr/
https://canakkaleobm.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx
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Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 T.C. Çanakkale Valiliği 

 Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 

 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Dekan, Dekan 

Yardımcısı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir 

ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlıklarından oluşan bir yönetim modeline sahiptir. Bölüm 

başkanlıklarının altında anabilim dalı başkanlıkları yer almaktadır. Dekan, Dekan Yardımcısı, 

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri, atanma ve çalışma esasları 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununda tanımlanmıştır. Fakülte Sekreteri idari ve akademik 

faaliyetlerle ilgili büro işlerini koordine etmektedir. Organizasyon bünyesinde görev ve 

sorumluluklar tanımlıdır. Kalite standartlarının yerine getirilmesi amacıyla hizmet kalitesi 

performansının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi PUKÖ 

Döngüsünün ortaya çıkardığı sonuçlar doğrultusunda Kamu Hizmet Standartları Tablosu, İç 

Kontrol Standartları Eylem Planı, Görev Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Faaliyet Raporu, 

Öz Değerlendirme Raporu ve Kurum İçi Değerlendirme Raporunu sürekli iyileştirme 

kapsamında hazırlamaktadır. İç ve dış paydaşların katkılarıyla iç birimimizi denetleyerek 

gerekli iyileştirmeler sağlanmakta ve takip edilerek güncellenmektedir. 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
http://www.canakkale.gov.tr/
https://canakkale.meb.gov.tr/
https://canakkaleobm.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx
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Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF Görev Tanımları 

 ÇOMÜ MTF Teşkilat Şeması 

 ÇOMÜ İş Akış Şemaları 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 ÇOMÜ Personel Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Kurumsal Değerlendirme Sistemi 

 

E.1.2. Süreç yönetimi 

Fakültemizde süreç yönetimi, konu ile ilgili komisyonlarda değerlendirilip 

geliştirildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu veya Fakülte Kurulunda değerlendirilmek üzere 

gönderilmektedir. İlgili kurulda değerlendirildikten sonra oylama ile gereken durumlarda 

Üniversite Senatosuna gönderilmektedir. Üniversitemiz kalite standartlarını geliştirmek için 

Kalite Güvencesi Alt Komisyonunda alınan kararları iç ve dış paydaşlarla toplantılar yaparak 

bu toplantılar sonucunda gelen dönüşlerle ilgili ders içeriklerinin güncellenmesi ve toplumsal 

katkı sonuçları elde edilmektedir. Bunun sonucunda eğitim-öğretim ile araştırma ve geliştirme 

kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.  

 

Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://cdn.comu.edu.tr/cms/mtf/files/295-mimarlik-fakultesi-gorev-tanimlari.pdf
https://mtf.comu.edu.tr/yonetim/teskilat-semasi-r35.html
https://mtf.comu.edu.tr/is-akis-semalari-r36.html
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://personel.comu.edu.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Home/Index
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF SWOT Analizi 

 ÇOMÜ MTF PUKÖ Döngüsü 

 ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvence Politikası 

 ÇOMÜ MTF Kalite Güvencesi Alt Komisyonu Faaliyetleri 

 ÇOMÜ MTF Duyurular 

 ÇOMÜ MTF Haberler 

 ÇOMÜ MTF 2020 İç - Dış Paydaş Toplantıları 

 

E.2. Kaynakların Yönetimi 

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

İnsan kaynaklarının yönetimi stratejileri kurumumuz personel daire başkanlığı ve 

strateji daire başkanlığı bünyesinde birimlerin oluşturdukları norm kadro sayılarına ve atama 

kriterlerine göre planlanmakta olup takibi Rektörlüğümüz ve Genel Sekreterliğimizce 

yapılmaktadır. Akademik ve idari ve destek hizmetleri veren birimlerde görev alan tüm 

personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere hizmet 

içi eğitimler ve oryantasyon düzenlenmektedir. Akademik ve idari personelin 

memnuniyetini/şikayetlerini/önerilerini belirlemek ve takip etmek amacıyla oryantasyon vb. 

uygulamalar gerçekleştirilmekte ve bunların sonuçları düzenli olarak değerlendirilmektedir. 

İnsan kaynakları yönetimi konusundaki uygulamalar tanımlı süreçlere uygun biçimde 

yürütülmektedir.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/kurum-swot-analizi.html
https://mtf.comu.edu.tr/puko-dongusu-r44.html
https://kalite.comu.edu.tr/kurumsal-bilgiler/universitemiz-kalite-guvence-politikasi-r15.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-politikasi-r56.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi-alt-komisyonu-faaliyetleri-r62.html
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://mtf.comu.edu.tr/2020-ic-dis-paydas-toplantilari-r57.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
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 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 Akademik Personel Memnuniyet Anketi 

 İdari Personel Memnuniyet Anketi 

 Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 Öğrenci Memnuniyet Anketi 

 Dış Paydaşlar Memnuniyet Anketi 

 ÇOMÜ MTF Komisyonlar-Koordinatörlükler 

 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 

 ÇOMÜ MTF Personel İçin Oryantasyon 

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 yılı bütçe giderleri aşağıdaki çizelgede 

verilmiştir.  

 

https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYwuAX44IUz290mIQ4uLDvnJgqWNCic5YugB9EFKRrYks3Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqlUXcgfBT-xBnPI4AOqjGftQQrrLkSSTYrlmvTRdC2m4Kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhUVNRRPOReUvYeXiHcCz7gUtSvfca6U9yoLD4R_30VuhmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgv6HdTsLcLU3_kyf1CEbhXAPJUca7UhxkNnjvaVDpbN3VAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhUVNRRPOReUvYeXiHcCz7gUtSvfca6U9yoLD4R_30VuhmQ/viewform
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/komisyonlar-koordinatorlukler-r15.html
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=201811834&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
https://mtf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/idari-personel-oryantasyon-toplantisi-r392.html
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Kanıtlar:  

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF Kurumsal Bilgiler 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ MTF Kamu Hizmet Standartları Tablosu 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol Standartları Eylem Planları 

 ÇOMÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 

E.3.1. Entegre bilgi sistemi 

Üniversitemizde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) kullanılmakta olup 

ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı olarak UBYS destek birimi bulunmaktadır. 

ÇOMÜ destek birimi, bilgisayar teknik destek, e-posta destek, UBYS destek ve üniversitemiz 

birimlerinden gelen yazılım taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanması konularında destek 

verilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (Bapsis) ile 

tamamlanmış veya yapılması planlanan projelerin süreçleri takip edilmektedir.  ÇOMÜ 

Kütüphanesi sayesinde çok sayıda elektronik veri tabanı erişimi vasıtasıyla süreli yayın, e-

dergi, e-tez, e-gazete ve e-kitaplara ulaşabilmektedir. Ayrıca, Turnitin, iThenticate, Flow ve 

Mendeley gibi programlar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Elektronik veri tabanları ve 

çeşitli yazılım programlarına yönelik üniversite bünyesinde yüz yüze ve çevrim içi eğitimler 

düzenlenmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ Destek Birimi 

 ÇOMÜ Kütüphane 

 

https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/kurumsal-bilgiler-r51.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/kamu-hizmet-standardi.html
https://mtf.comu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari-eylem-plani-r64.html
https://imid.comu.edu.tr/
https://dsi.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://destek.comu.edu.tr/
https://lib.comu.edu.tr/
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E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

09.01.2019 tarihli ÇOMÜ Senato kararında ISO27001:2013 Kalite Yönetim Sertifikası 

kapsamında Üniversitemiz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası oy birliği ile kabul 

edilmiştir. TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana konusu: ÇOMÜ 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş 

bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği 

yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği 

yöntemi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla 

olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası 

 ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 

E.4. Destek Hizmetleri 

E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

Birim dışından temin edilen hizmetlerin tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri 

tanımlanmış ve uygulanmaktadır. Performans ve memnuniyet kontrolleri yapılmakta ve buna 

bağlı olarak iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından 

fiziki mekânlarla ilgili bakım ve onarım işlerine yönelik hizmetler alınmaktadır. Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığından veri iletişim altyapısı, bilgi işlem desteği sağlayan hizmetler 

alınmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından öğrencilere yönelik beden ve ruh 

sağlığımı korumak, beslenme, çalışma ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını 

değerlendirebilecekleri mekânsal olanakları sağlayan hizmetler alınmaktadır  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi 

 ÇOMÜ Proje Süreçleri Yönetim Sistemi 

 Akademik Performans Göstergeleri 

 ÇOMÜ Personel Daire Başkanlığı 

https://bidb.comu.edu.tr/iso-27001/bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-politikasi
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/kayit-yenilemelerle-ilgili-bilgiler-r34.html
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://avesis.comu.edu.tr/
https://bapsis.comu.edu.tr/Default2.aspx
https://mtf.comu.edu.tr/personel/akademik-personel-r14.html
https://personel.comu.edu.tr/
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 ÇOMÜ Kurumsal Değerlendirme Sistemi 

 ÇOMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

 ÇOMÜ Kütüphane 

 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Birimimiz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ilke olarak benimsenmiş, topluma 

karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de 

içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

Kamuoyuna sunulan kalite güvence sistemi ile ilgili tüm bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve 

güvenilirliği kalite güvence alt komisyonu üyeleri ve kalite güvence web sorumlusu Arş Gör. 

Mehmet İlkan BAYRAK tarafından kontrol edilmektedir. Tüm bilgilendirmeler sistematik 

olarak ilerlemektedir. Birim web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi 

vermektedir; bunun sağlanması için gerekli sistemler mevcuttur. Ayrıca Rektörlüğümüz 

bünyesinde Rektörlük İletişim Merkezi kurularak, gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik süreçleri PUKÖ Döngüsü, Kamu Hizmet 

Standartları Tablosu, İç Kontrol Standartları Eylem Planı, Görev Tanımları, Birim Faaliyet 

Raporu, ÖDR ve KİDR ile izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

 

Kanıtlar: 

 ÇOMÜ MTF 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2021-2025 Stratejik Eylem Planı 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020 Birim Faaliyet Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Öz 

Değerlendirme Raporu 

 ÇOMÜ MTF Teşkilat Şeması 

https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Home/Index
https://yapiisleri.comu.edu.tr/
https://sks.comu.edu.tr/
https://bidb.comu.edu.tr/
https://lib.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/ic-kontrol-r42.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/stratejik-eylem-plani-r41.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-birim-faal-r55.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/2020-yili-oz-degerlendirme-raporlari-r50.html
https://mtf.comu.edu.tr/yonetim/teskilat-semasi-r35.html
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 ÇOMÜ MTF Kamu Hizmet Standartları Tablosu 

 ÇOMÜ MTF İç Kontrol Standartları Eylem Planları 

 ÇOMÜ MTF Paydaş İlişkileri 

 ÇOMÜ MTF Memnuniyet Anketleri 

 ÇOMÜ RİMER 

 

SONUÇLAR 

Üniversitemizin Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında Fakültemiz, gerekli görülen 

çalışmalara devam etmektedir. Bu bağlamda ilgili komisyon ve koordinatörlükler 

oluşturulmuş, organizasyon şemaları yapılmış, görev tanımları ve iş akış şemaları 

tamamlanmıştır. Yıllık olarak Bologna Eğitim-Öğretim Bilgi Paketi çalışmaları, yıllık faaliyet 

raporları ve öz değerlendirme raporları ilgili birim yöneticiliğine sunulmaktadır. 

Ayrıca beş yılda bir stratejik eylem planı hazırlanmaktadır. Bu bağlamda SWOT analizi 

yapılmış, PUKÖ döngüsü ise Fakültemizce geliştirilmiştir. En son 2021-2025 olarak 

hazırlanan Stratejik Eylem Planımız Üniversitemizin yeni vizyonu kapsamında 

güncellenmiştir. Bölümümüzde sürekli bir akademik ve idari performans ölçüm, izleme ve 

değerlendirme mekanizması kurulmuştur. 

Kalite Güvence, Eğitim-Öğretim ve Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar halen devam 

ederken kurumun fiziki imkân yetersizliğinden Araştırma-Geliştirme faaliyetleri yeterli 

değildir. Ancak fiziki imkânsızlıklardan dolayı ar-ge ve kalite güvencesi anlamında 

iyileşmeye açık yönleri giderilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca Eğitim-Öğretim faaliyetleri açısından aktif bir fakülte olmamızın yanı sıra, 

kentimiz ve paydaşlarımızdan kaynaklı avantajlarımızı da bir araya getirerek disiplinler arası 

uyumu yakalamış nitelikli öğretim elemanlarımızla uygun bir ivme yakalamaya 

çalışmaktayız. Yönetim sistemindeki hesap verebilirlik, şeffaflık, idari ve akademik 

personelin yetiştirilmesinin desteklenmesi de oluşan bu sinerji ortamını kuvvetlendirmektedir. 

Fakültemizde ilgili program çıktılarının sağlanma düzeyini daha net belirlemek 

amacıyla öğrenci ve mezunlara yönelik anket çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca dış paydaşların 

sürece katılımı konusunda da daha yoğun çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 

Programımız öğrencilerin yalnızca bilim alanının gerektirdiği teknik ve mesleki bilgileri 

almalarını değil, aynı zamanda iletişim ve sosyal becerileri gelişkin, toplumsal sorunlara karşı 

farkındalıkları yüksek bireyler olmalarını da hedeflemektedir. Bu bağlamda Fakültemiz 

kurulduğu günden itibaren öğrencilerle akademik düzeyde olduğu kadar sosyal etkinlikler, 

https://mtf.comu.edu.tr/kamu-hizmet-standardi.html
https://mtf.comu.edu.tr/ic-kontrol-standartlari-eylem-plani-r64.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://mtf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/paydas-iliskileri-r53.html
https://www.comu.edu.tr/
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gönüllü projeler, kültürel geziler aracılığı ile sosyal düzeyde de başarılı bir etkileşim 

kurulmuştur. Bu etkileşimin Covid-19 salgını sürecinde de sürdürülmesi için azami gayret 

gösterilmektedir. Raporda yer verilen programla ilgili tüm yargılar, raporun alt başlıklarına 

eklenen kanıtlar ile desteklenmektedir. Bütün bunlar şeffaf ve katılımcı bir yönetim tarzıyla 

birimimizin web sayfasında kamuya açık bir biçimde tüm paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. 

 

 


