
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

 

2020 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

 

 

 

MART 2021 

 

 

 

 



KURUM HAKKINDA BİLGİLER  

İletişim Bilgileri  

Prof. Dr. Ahmet ÜNVER, Dekan  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Terzioğlu 

Yerleşkesi Çanakkale  

Tel: 0 286 218 00 18  

Faks: 0 286 218 37 38 

Komisyon Üyeleri 

Prof. Dr. Ahmet ÜNVER (Dekan) 

Dr. Öğr. Üyesi Sadi Turgut BİLGİ (Dekan Yardımcısı) 

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Volkan AKYÖN (Dekan Yardımcısı) 

Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru CAYMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Seda CANGÖL SÖGÜT 

Arş. Gör. Dr. Hüseyin KOÇAK 

Arş. Gör. Göksel ÖZTÜRK 

Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER 

Arş. Gör. Remziye GÜLTEPE 

Öğrenci Kübra BULAYIR 

Tarihsel Gelişimi 

2019 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi olan Sağlık Yüksekokulu, 1996 yılında 4 yıllık Lisans 

eğitimi vermek üzere kurulmuş olup Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim ve öğretime 

başlamıştır. 2005 yılında Yüksekokul bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans 

programı açılmış ve 2010-2014 yılları arasında ikinci öğretim programı aktif olmuştur. 

Günümüzde tüm bölümlerimiz örgün öğretimine devam etmektedir. 

Fakültemizde faaliyet gösteren Hemşirelik Bölümümüz; çağdaş mesleki bilgi ve beceri ile 

donatılmış, etik kurallara ve değerlerine sahip ve bu etik değerleri koruyan hemşireler 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümde; Uluslararası ilişkiler çerçevesinde, Portekiz, 

Hırvatistan ve Finlandiya hemşirelik okulları ile anlaşmalar imzalanmış olup, Hırvatistan ve 

Finlandiya'ya 2 öğrenci değişim programı ile gönderilmiştir. Ayrıca Farabi Değişim Programı 



çerçevesinde Ordu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Orhangazi Üniversitesi, Adnan Menderes 

Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Çoruh Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi ile 

öğrenci değişimi yapılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası çeşitli 

bilimsel aktivitelere, öğrenci kongrelerine katılmaları konusunda destek olunmakta, 

öğrencilerimiz akademik başarılarını bu platformlarda da ödül alarak göstermektedirler. 

Ülkemizde Ana-çocuk sağlığının korunması, aile planlaması ve tedavi hizmetlerinin etkin 

biçimde yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarının yetiştirildiği Ebelik Bölümümüzün 

amacı ise, gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapan, doğum öncesi, doğum sırasında 

ve doğumdan sonra anneyi ve bebeği izleyen, normal veya riskli doğumlar ve tüm bu aşamalarla 

ilgili kontrol, müdahale ve gerekli bakımı yapabilen, gebelikte dahili ve cerrahi sorunların 

bakımını yapabilen meslek elemanı yetiştirmektir. AYAY bölümü sağlık kuruluşu ve itfaiye 

teşkilatı ile ilgili müdürlükler bünyesinde ''uzman'' ve ''yönetici'' pozisyonlarında görev 

alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev 

aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, 

görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirme amacını 

gütmektedir. 

1996 yılından 2011 yılına kadar şehir merkezindeki eski binasında akademik faaliyetlerini 

sürdüren Yüksekokulumuz 2011 yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerine Terzioğlu 

Yerleşkesindeki yeni binasında devam etmektedir. Bölümlerin öğrenim dili Türkçe ve öğrenim 

süresi 4 yıldır. Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması 

verilmektedir. 

Misyonumuz 

Fakültemizin amacı, mesleğine gönülden bağlı, mesleğini ve insanlara yardım etmeyi seven; 

''her insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti alma ve yaşam hakkı vardır'' felsefesini özümsemiş, 

sürekli gelişime açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve toplum sağlığının ve 

niteliğinin iyileştirilmesinde liderlik rolü üstlenerek mesleğinde profesyonelleşecek sağlık 

uzmanları yetiştirmektir (https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-

r14.html). 

Vizyonumuz 

Ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla bağlarını geliştiren, kurumsal kimliği ve kültürü güçlü, 

nitelikli bir eğitim kurumu olmaktır (https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-

vizyon-r14.html). 



Temel Değerler  

Ortak Akıl ve Katılımcılık  

Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine 

katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.  

Etik Değerlere Bağlılık 

Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.  

Kurumsal Aidiyet  

Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı 

fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.  

Yenilikçilik ve Girişimcilik  

Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme 

süreçlerini desteklemek.  

Çevreye Saygı ve Duyarlılık  

Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak.  

Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı  

Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve 

toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak.  

Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek  

Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal 

kalkınmaya destek olmak. 

Fakültemizin Amaçları; 

• Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirirken gerekli bilgi, tutum ve beceriye ve etik 

değerlere sahip, 

• Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, 

• Kanıtlara ulaşabilen ve kanıtları kullanabilen, 

• Ekip ile iş birliği içinde çalışabilen yetkin mezunlar yetiştirmektir.  



Kaynak Oluşturma  

Bilimsel araştırma ve kaynak oluşturma kültürünü devam ettirebilmek için ulusal ve 

uluslararası kaynakları değerlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.  

Kurumsallaşmak 

Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için kalite yönetim standartlarına göre paydaşların 

yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kurum 

aidiyetinin artırılması. 

. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

Sağlık Bilimleri Fakültemiz Kalite Güvence Politikası; ülkesinin milli çıkarları doğrultusunda 

YÖK ve YÖKAK standartları gereğince üniversitemiz adına mesleki rol ve işlevlerini yerine 

getirirken gerekli bilgi, tutum ve beceriye ve etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini 

benimseyen, kanıtlara ulaşabilen ve kanıtları kullanabilen, ekip ile işbirliği içinde çalışabilen 

yetkin mezunlar yetiştirmek amacı ile Kalite Güvence Politikası’nı bu yönde dizayn etmiştir. 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığımız ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla 

bağlarını geliştiren, kurumsal kimliği ve kültürü güçlü, nitelikli bir eğitim kurumu olma 

vizyonuyla sağlık eğitiminde kalite güvencesi çalışmaları kapsamında sürekli iyileştirme 

yaklaşımıyla PUKÖ Döngüsü yönetim sistemini benimsemiş ve yönetimsel anlamda bu 

döngüyü içselleştirerek sistemli biçimde uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir.  

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı sürekli iyileştirme odaklı 

bu yönetim sistemini Kalite Geliştirme Komisyonu aracılığıyla iç ve dış paydaşların katılımıyla 

etik değerler başta olmak üzere fakültemizin temel değerlerini dikkate alarak ortak bir akıl ile 

üniversitemizin ve dekanlığımızın stratejik planına ve ülkemizin 11. Kalkınma Planındaki milli 

çıkarlarına bağlı olarak kurgulamıştır. Bu çerçevede Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığımız 

Yönetim, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı süreçlerinde PUKÖ 

döngülerini kararlılıkla ve sistemli bir biçimde uygulamayı taahhüt etmiştir.  

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

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

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin misyonu ve vizyonu web sitesinde açık olarak ifade 

edilmiştir ve kurum çalışanlarınca bilinir hale getirilmiştir. Fakültemizin 2017-2021 yıllarını 



kapsayan 5 yıllık stratejik planı vardır. Oluşturulan stratejik amaç, hedefler geliştirilen 

performans göstergeleri ile takip edilmektedir. Fakültemizin sürekli iyileştirme felsefesi ile 

üniversitemizin araştırma üniversitesi olma hedefine uygun olarak stratejik planını yenileme 

çalışmalarına alt yapı oluşturması gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı Puanı: 3 

Kanıtlar:  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Politikası 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/universite-birim-kalite-politikasi-r92.html  

• SWOT Analizi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Misyon ve Vizyon 

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-r14.html  

• Kurumsal Bilgiler 

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/tarihcemiz-r13.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fakulte-amac-ve-hedefleri.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-r14.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html  

• ÇOMÜ Stratejik Eylem Planı 

https://kalite.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol-ornek-menu/stratejik-eylem-plani-

r24.html  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Eylem Planı 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html  

• PUKO Döngüsü 

https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html  

• İç ve Dış Paydaşlarla İlişkiler 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/universite-birim-kalite-politikasi-r92.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-r14.html
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https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fakulte-amac-ve-hedefleri.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-r14.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html
https://kalite.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol-ornek-menu/stratejik-eylem-plani-r24.html
https://kalite.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol-ornek-menu/stratejik-eylem-plani-r24.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html


https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-paydaslarla-iliskiler.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html 

• Faaliyet Raporu 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/2016-faaliyet-raporu.html  

A.1.2. Kalite Güvencesi, Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı ve 

Yönetim Sistemi Politikaları 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi uygulayacağı “Kalite güvencesi Politikası’nı belirlemiş ve 

fakültenin web sayfasında (https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/universite-birim-

kalite-politikasi-r92.html) duyurmuştur. ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurumsal 

amaçları tanımlanmış ve fakültenin Web sayfasında (https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-

bilgiler/fakulte-amac-ve-hedefleri.html) yayınlanarak tüm paydaşlara duyurulmuştur ÇOMÜ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim öğretimde uluslararası standartlara ulaşmak amacıyla 2019 

yılında Hemşirelik, Ebelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri bazında 

Özdeğerlendirme Raporu’nu hazırlamıştır.  

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı Puanı: 3 

Kanıtlar:  

• Kalite Güvence Politikası 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/universite-birim-kalite-politikasi-r92.html 

• İç ve Dış Paydaşlarla İlişkiler 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-paydaslarla-iliskiler.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurumsal Bilgiler 

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/tarihcemiz-r13.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fakulte-amac-ve-hedefleri.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-r14.html  
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https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html  

• PUKÖ Döngüsü 

https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html  

• Hemşirelik, Ebelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerine Ait Oryantasyon 

Eğitimleri 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/bolumlere-gore-oryantasyon-

programlarimiz.html  

A.1.3. Kurumsal Performans Yönetimi 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi stratejik amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi geliştirilen 

performans kriterleri ile takip edilmektedir. 2020 yılında performans göstergesindeki hedeflere 

ulaşılamamıştır. Pandemi hedeflere ulaşılmamasında önemli bir engel teşkil etmiştir. Bununla 

birlikte hazırlanacak yeni stratejik planda bu konu ile ilgili yeni stratejilere yer verilmesi 

gerektiği düşünülmüştür. Fakültede gerçekleştirilen faaliyetler; hazırlanan ve fakültenin web 

sayfasında duyurulan “İş akış şemaları” (https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-

semalari.html) ve “Görev tanımlamaları” (https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-

tanimlari-r91.html) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Fakültenin faaliyet sürecinde yapılan 

işler tanımlanmış, sorumluluk paylaşımı ve denetlenebilirlik açısından tanımlanan işleri 

yürütmek üzere çok sayıda kurul ve komisyon kurulmuştur (https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-

guvencesi/komisyonlar-r46.html). Fakültede gerçekleştirilen faaliyetlerin belirlenen amaç ve 

hedeflere uygunluğunun kontrolünde PUKÖ Döngüleri (https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-

dongusu.html) kullanılmaktadır.  

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı Puanı: 2 

Kanıtlar:  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Eylem Planı 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html 

• Örnek İş Akış Şemaları 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html  

• Örnek Görev Tanımları 
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https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/bolumlere-gore-oryantasyon-programlarimiz.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/bolumlere-gore-oryantasyon-programlarimiz.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html


https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html  

• Faaliyet Raporu 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/2016-faaliyet-raporu.html  

• Öz Değerlendirme Raporları 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/oz-degerlendirme-raporlari-r40.html  

• Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kamu-hizmet-standartlari-tablosu-r90.html  

• SWOT Analizi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html  

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

Birimin Kalite Komisyonunun süreç ve uygulamaları tanımlıdır ve öğrenci 

barındırmaktadır. Birim kalite komisyonu birim paylaşanlarınca bilinir. Komisyon iç kalite 

güvencesi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol alır, program akreditasyonu 

süreçlerine destek verir. Komisyon gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarını değerlendirir. Bu 

değerlendirmeler karar alma mekanizmalarını etkiler. 2020 yılı içerisinde, geçirmekte 

olduğumuz pandemi dönemi şartları dolayısıyla yüzyüze toplantılar gerçekleştirilememiştir. 

Kalite geliştirme komisyonunun tüm toplantılarına dekan ve/veya dekan yardımcısı 

katılmaktadır.  

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı Puanı: 2 

Kanıtlar: 

• ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası 

https://kalite.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol-ornek-menu/kalite-guvence-politikasi-

r22.html  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Politikası 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/universite-birim-kalite-politikasi-r92.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/2016-faaliyet-raporu.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/oz-degerlendirme-raporlari-r40.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kamu-hizmet-standartlari-tablosu-r90.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://kalite.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol-ornek-menu/kalite-guvence-politikasi-r22.html
https://kalite.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol-ornek-menu/kalite-guvence-politikasi-r22.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/universite-birim-kalite-politikasi-r92.html


• Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurumsal Bilgiler 

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/tarihcemiz-r13.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fakulte-amac-ve-hedefleri.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-r14.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html 

• İç ve Dış Paydaşlarla İlişkiler 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-paydaslarla-iliskiler.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html  

A.2.2. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

PUKÖ çevrimleri itibari ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, mekanizmaların 

devreye gireceği planlanmış, akın temaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. 

Gerçekleşen uygulamalar irdelenmektedir. Takvim yılı temelinde verilen işlem, süreç, 

mekanizmaların üst yönetim, fakülteler, öğretim elemanları, idari personel, öğrenciler, gibi 

katmanları nasıl kapsadığı belirtilmiştir. 

Takvim yılı temelinde tasarlanmayan diğer kalite döngülerinin ise tüm katmanları 

içerdiği kanıtları ile belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar irdelenmektedir. Kuruma ait kalite 

güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen ve güncellenen bir doküman 

bulunmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 2 

Kanıtlar:  

• PUKÖ Döngüsü 

https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html  

• İş Akış Şemaları 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html  

• Görev Tanımları 

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/tarihcemiz-r13.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fakulte-amac-ve-hedefleri.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/misyon-ve-vizyon-r14.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-paydaslarla-iliskiler.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/puko-dongusu.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html


https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html  

• Akademik Takvim 

https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/2021-2022-egitim-ogretim-yili-akademik-takvimi-r125.html  

• Staj Yönergesi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/mevzuatlar.html  

• İç kontrol standartları 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-eylem-plani-r93.html  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Eylem Planı 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html 

• SWOT Analizi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html  

• Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kamu-hizmet-standartlari-tablosu-r90.html  

• Görev Tanımları 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html  

• Dış Paydaş Toplantısı 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html  

A.2.3. Liderlik ve Kalite Güvencesi Kültürü 

Dekanın ve süreç liderlerinin kalite güvencesi bilinci, sahipliği ve kurum iç 

kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasına liderlik etmesi gelişmiş düzeydedir. Aynı şekilde 

birimlerde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Akademik ve idari birimler 

ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Kurumsal süreklilik ve nasıl çalıştığı, 

deneyim birikimlerinin oluşma hızı, kalite kültürü geliştirme hızı takip edilmekte ve 

irdelenmektedir. Geri bildirim, izleme, içselleştirme fırsatları ve üst yönetimin bunlara katkısı 

sürekli değerlendirilmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 3 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/2021-2022-egitim-ogretim-yili-akademik-takvimi-r125.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/mevzuatlar.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-eylem-plani-r93.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kamu-hizmet-standartlari-tablosu-r90.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/gorev-tanimlari-r91.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html


Kanıtlar:  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki komisyonların listesi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html  

• İç Kontrol 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-eylem-plani-r93.html  

• İç ve Dış Paydaş Toplantıları 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html  

A.3. Paydaş Katılımı 

Birim, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini 

sağlamalı buna yönelik toplantı ve anket kanıtları sunmalıdır. 

A.3.1. İç ve Dış Paydaşların Kalite Güvencesi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma Ve 

Geliştirme, Yönetim Ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Katılımı 

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme süreçlerine katılım 

mekanizmaları örneklerle ve kanıtlarla tanımlanmalıdır. Gerçekleşen katılımın etkinliği, 

kurumsallığı ve sürekliliği irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde 

özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve 

bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 3 

Kanıtlar: 

• İç ve dış paydaş listesi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-paydaslarla-iliskiler.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html 

• Mezun Memnuniyet Anketi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html  

• Öğrenci Memnuniyet Anketi 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol-eylem-plani-r93.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-ve-dis-paydas-toplantilari-r94.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-paydaslarla-iliskiler.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html


• İç Paydaşlar Memnuniyet Anketleri 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html  

• Dış Paydaşlar Memnuniyet Anketleri 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html  

• Mezun Çalıştıran İşveren Memnuniyet Anketleri 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Eylem Planı 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html 

A.4. Uluslararasılaşma 

Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri 

periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

A.4.1. Uluslararasılaşma Politikası 

ÇOMÜTF uluslararasılaşma politikası tıp fakültesinin uluslararası düzeyde tanınırlığını 

sağlamak, Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamındaki etkinlikler, AKTS kredilendirme 

çalışmaları ile Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıyla ilgili her türlü etkinliği ilgili 

programların mevzuatına uygun olmak üzere bütünlüklü bir sistem anlayışıyla programlı 

biçimde ele alıp tasarlamak ve yürütmek, program anlaşmalarının güncellenmesi hususunda 

faaliyetleri yürütmektir. Eğitim programını da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) içinde 

tanımlamıştır ve halen uygulamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Mevlana, Farabi ve 

Erasmus programlarından öğrencilerin yararlanma olanağını artırmak için gerekli duyurular 

yapılmaktadır. Üniversitemizin uluslararası öğrenci ofisi bulunmakta ve fakültemizde 

uluslararası öğrenciler için kontenjan ayrılmaktadır. COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 

yılında uluslararası öğrenci hareketliliği tüm dünyada olduğu gibi fakültemizde de sekteye 

uğramıştır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar:  

• Dış ilişkiler Koordinatörlüğü Kuruluş ve Amaçları Yönergesi 

https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf  

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html
https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf


• ÇOMÜ AKTS Yönerge 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/ogrenciisleri/files/406-canakkale-onsekiz-mart-universitesi-

avrupa-kredi-t.pdf  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinin dönemlerine göre AKTS 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR  

• Erasmus anlaşma 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html  

• İkili iş birliği anlaşma listesi 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html  

A.4.2. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi ve Organizasyonel Yapısı 

ÇOMÜ “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. ÇOMÜ 

uluslararası öğrenci ofisi de yurtdışından öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde görev 

yapmaktadır. Üniversitede Mevlana ve Farabi programları ile ulusal düzeyde, Erasmus 

programı ile uluslararası düzeyde öğrenci değişim programı yürütülmektedir. Fakültemizde 

Erasmus temsilcisi bir öğretim üyesi bulunmakta, yurtdışı programlara gidecek ve yurtdışından 

programlara gelecek öğrencilere danışmanlık yapmaktadır. Üniversitenin Erasmus 

koordinatörlüğüne bağlı bir Fakülte Erasmus koordinatörü mevcuttur 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar:  

• Dış ilişkiler koordinatörlüğü kuruluş ve çalışma yönergesi 

https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf  

• Erasmus anlaşması 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html  

A.4.3. Uluslararasılaşma Kaynakları 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/ogrenciisleri/files/406-canakkale-onsekiz-mart-universitesi-avrupa-kredi-t.pdf
https://cdn.comu.edu.tr/cms/ogrenciisleri/files/406-canakkale-onsekiz-mart-universitesi-avrupa-kredi-t.pdf
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html


Uluslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş görev, 

yetki ve sorumluluklar paylaşılmış ve kurumsallaşmıştır. Bu kaynaklar nicelik ve nitelik 

bağlamında izlenmekte ve değerlendirilmekte ve her yıl rektörlüğün ilgili birimleriyle ortaklaşa 

çalışmalar yürütülerek arttırılmaya paylaşılmaktadır. Örnek kanıtlar için Rektörlük Dış İlişkiler 

Ofisi web sitesinden faydalanılabilir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar:  

• Dış ilişkiler koordinatörlüğü kuruluş ve çalışma yönergesi 

https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf  

• Erasmus anlaşması 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html  

• İkili iş birliği anlaşma listesi 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html  

• Uluslararası öğrenci ofisi 

https://student.comu.edu.tr  

A.4.4. Uluslararasılaşma Perfomansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

Uluslararasılaşma performansı izlenmektedir. İzlenme mekanizma ve süreçleri 

yerleşiktir, sürdürülebilirdir, iyileştirme adımlarının kanıtları vardır. Erasmus ve Farabi 

Programlarındaki öğrenci sayılarının azalmasının COVID-19 Pandemi süreci ile ilişkili olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar:  

• Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi 

https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf  

• Erasmus Anlaşması 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html  

https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://student.comu.edu.tr/
https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-6.pdf
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html


• İkili İş Birliği Anlaşma Listesi 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html  

• Uluslararası Öğrenci Ofisi 

https://student.comu.edu.tr  

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Eylem Planı 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html 

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı  

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mezuniyet Öncesi 

Eğitim Programları; Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile 

yapılandırılmıştır. Hemşirelik lisans eğitim programı ise Fakülte, Üniversite, Türk Hemşireler 

Derneği Etik İlkeleri, Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP), Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) hedefleri, sosyo-demografik dönüşüm ve 

küreselleşme sürecine uygun olarak şekillenmiştir. Programlar, ardışık ve yeri geldikçe 

konuların genişleyerek tekrarını prensip alan sarmal program yaklaşımına göre 

oluşturulmuştur. Ayrıca kurumsal hedefler ve toplumun ihtiyaçlarını öncelikler biçimde 

topluma dayalı, bilgiyi arama, öğrenme ihtiyaçlarını belirleme, sürekli öğrenme ve gelişime 

açık bir yapı göstermektedir. Programın oluşturulmasında eğitim bilimlerinin program 

geliştirme alanının bilimsel birikimine uygun olarak, programda dört temel ögeye (amaç, içerik, 

öğrenme-öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme) yer verilmiş ve 

bu ögelerin birbirleriyle etkileşimi açıkça belirtilmiştir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://student.comu.edu.tr/
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR


Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Paydaş ve Dış Paydaş Toplantıları 

Dış Paydaşlarla İlişkiler 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Dış Paydaş Toplantısı 

Hemşirelik Bölümü Program Danışma Kurulu 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Danışma Kurulu 

Ebelik Bölümü Program Danışma Kurulu 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim programlarında alanlarında uzman akademisyenler 

görevlidir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde, TYYÇ ve HEPDAK standartları 

alınmaktadır. Bu doğrultuda entegre bir yapı içerisinde öğrencilere sunulan eğitim programında 

yer alması gereken çerçeve çizilmekte, öğrenim hedefleri ve ders saatleri bu doğrultuda 

belirlenmektedir. Öğretim programında zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesi 

gözetilmektedir. Her üç bölümün eğitim programlarında temel derslerin yanı sıra öğrencilerin 

ilgi alanlarına yönelik, tamamlayıcı nitelikte, alanında yetkinlik verecek seçmeli dersler de 

bulunmaktadır. Programlarda bulunan Seçmeli Dersler Komisyonları, seçmeli derslerle ilgili iş 

ve işlemleri düzenlemektedir. Geliştirilen ders bilgi paketleri amaca uygunluğu ve işlerliği 

bakımından izlenmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Fakülte Eğitim Komisyonu 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Paydaş ve Dış Paydaş Toplantıları 

Hemşirelik Bölümü Seçmeli Ders Komisyonu  

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://saglikbf.comu.edu.tr/galeriler/saglik-bilimleri-fakultesi-ic-paydas-ve-dis-paydas
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/2019-2020-egitim-ogretim-yili-hemsirelik-bolumu-di-r921.html
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http://ayay.saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/
http://ebelik.saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/program-danisma-kurulu.html
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://saglikbf.comu.edu.tr/galeriler/saglik-bilimleri-fakultesi-ic-paydas-ve-dis-paydas
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/komisyon-ve-koordinatorlukler/akademik-personel-r5.html


B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim programlarında yer alan derslerin öğrenme 

kazanımları tanımlanmış̧ ve program çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. 

Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça 

belirtmektedir.  Ders öğrenme kazanımlarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama 

yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı 

belirtilmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Lisans Eğitim Programının Amaçları ve Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi-Hemşirelik 

Lisans Eğitim Programının Amaçları ve Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi-Ebelik 

Lisans Eğitim Programının Amaçları ve Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi-Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı  

Sağlık Bilimleri Fakültesinde yer alan tüm derslerin AKTS değerleri bölümlerin eğitim 

kataloglarında yer almakta ve web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. Staj ve mesleğe ait 

uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği irdelenmektedir. Uygulama 

derslerinde öğrencilere dersin ilgili sorumlu öğretim elemanları ve alanlarında lisans mezunu 

rehberler eşlik etmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://cdn.comu.edu.tr/cms/saglikbf.hem/files/158-matris.pdf
http://ebelik.saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ders-program-cikti-matriksi-r10.html
http://ayay.saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/
http://ayay.saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR


Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Paydaş ve Dış Paydaş Toplantıları 

Dış Paydaşlarla İlişkiler 

Staj Değerlendirme Formları 

Bahar Dönemi Güncel Klinik/Alan Rehber Hemşire Oryantasyon Programı 

B.1.5. Ölçme ve değerlendirme sistemi 

Kurumda bütüncül bir ölçme-değerlendirme sistemi vardır. Ölçme-değerlendirme için ana ilke 

ve kurallar tanımlıdır. Öğrenme kazanımı, öğretim programı, eğitim hizmetinin verilme biçimi, 

öğretim yöntemi ve ölçme değerlendirme uyumu gözetilmektedir. Kurum, ölçme-

değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı 

biçimde iyileştirmektedir. Kurumumuzda ölçme-değerlendirme komisyonu bulunmaktadır. 

Ayrıca öğretim elemanlarımız Eğitim Fakültesi iş birliği ile “Eğitim Becerileri Kursu”na ve 

“Ölçme ve Değerlendirme Kursu”na katılmışlardır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu 

Ölçme ve Değerlendirme Kursu 

Eğitim Becerileri Kursu 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

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

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://saglikbf.comu.edu.tr/galeriler/saglik-bilimleri-fakultesi-ic-paydas-ve-dis-paydas
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/ogrenci/staj-degerlendirme-formlari-r27.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/bahar-donemi-guncel-klinik-alan-rehber-hemsire-ory-r823.html
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuat-r11.html
https://ubys.comu.edu.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/saglik-yuksekokulunda-olcme-ve-degerlendirme-kursu-r579.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/egitim-becerileri-kursu-r803.html


Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallar tanımlanmış ve ilan edilmiştir. Bu ilke ve kurallar 

birbiri ile tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır ve Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi aracılığıyla 

online ortamda paylaşılmaktadır. Aynı sistem üzerinden diploma, sertifika gibi belge talepleri 

titizlikle takip edilmekte, önceki öğrenme tanımlanmakta ve kredilendirilmektedir. 

Uluslararasılaşma politikasına paralel hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı 

önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır. 

Erasmus ve Farabi değişim programı anlaşmalarımızla öğrenci ve öğretim elemanlarımız 

değişim programlarımızdan faydalanabilmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Paydaş ve Dış Paydaş Toplantıları 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Aktif İkili Anlaşmalar Listesi 

Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

B.2.2. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış ve Üniversite Bilgi Yönetimi Sisteminde paylaşılmaktadır. 

Sertifikalandırma ve diploma işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte,  

izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi 

https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuat-r11.html
https://ubys.comu.edu.tr/
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://saglikbf.comu.edu.tr/galeriler/saglik-bilimleri-fakultesi-ic-paydas-ve-dis-paydas
https://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html
https://erasmus.comu.edu.tr/giden-ogrenci/ogrenim-amacli-r55.html
https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuat-r11.html
https://ubys.comu.edu.tr/


Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri içerisinde o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, yetkinlik temelli, süreç ve 

performans odaklı disiplinlerarası, bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi önceleyen 

yaklaşımlara yer verilmektedir. Öğrenci sayımızın fazla olması nedeniyle öğretim 

elemanlarının uygulama alanlarında sayıca yetersiz kaldığı durumlarda uygulama alanlarında 

ilgili bölümde en az lisans mezunu olan deneyimli klinik/alan rehberleri görevlendirilmektedir. 

Fiziki ve teknik yönden laboratuvarlarımızın iyileştirilmesi, simulasyon laboratuvarı kurulması 

eğitim amaçlarımızın gerçekleştirilmesine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bilgi aktarımından 

çok derin öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. Öğrencilerinin 

araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir. Her üç 

bölümün eğitim planında araştırma ile ilgili dersler verilmektedir. Ayrıca çeşitli kongreler 

düzenlenmekte ve öğrenciler kongrelere katılım yönünden desteklenmektedir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Fiziki İmkanlar ve Olanaklar 

Eğitim Becerileri Kursu 

Hemşirelik Bölümü’nün Düzenlediği Etkinlikler 

Ebelik Bölümü’nün Düzenlediği Etkinlikler 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün Düzenlediği Etkinlikler  

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme  

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/egitim-becerileri-kursu-r803.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/hemsirelik-kalite-guvencesi/bilimsel-etkinlikler.html
http://ebelik.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler
http://ebelik.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler
http://ayay.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler


Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. Ölçme ve 

değerlendirmenin sürekliliği sağlanmakta, çıktı temelli değerlendirme yapılmaktadır. Ders 

kazanımlarına ve eğitim türlerine uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. 

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve güvenirliği 

sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-öğretim 

elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Kurumumuzda ölçme-değerlendirme 

komisyonu bulunmaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarımız Eğitim Fakültesi iş birliği ile “Eğitim 

Becerileri Kursu”na ve “Ölçme ve Değerlendirme Kursu”na katılmışlardır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar 

Eğitim Kataloğu-Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Ebelik Bölümü 

Eğitim Kataloğu-Hemşirelik Bölümü 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu 

Ölçme ve Değerlendirme Kursu 

Eğitim Becerileri Kursu 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri  

Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet 

seviyesi, vb) sistematik olarak ve çeşitli yollarla alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları 

paylaşılmaktadır. Öğrenciler dönem sonunda Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla 

dersler ve dersin öğretim elemanları ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır. 

Komisyonlarda öğrenci temsilcisi bulunmaktadır. Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için 

muhtelif kanallar vardır ve bunlar öğrenciler tarafından bilinmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi 

RİMER 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7171&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7172&culture=tr-TR
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7173&culture=tr-TR
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html
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Mezun anketi 

Mezun sistemi 

Komisyonlar 

Dış Paydaş Memnuniyet Anketlerimiz 

B.3.4. Akademik danışmanlık  

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları bulunmaktadır. Fakültede her 

öğrenciye bir akademik danışman atanmakta, üniversite bilgi yönetim sistemi yardımıyla da 

hizmetin düzenli bir şekilde verilmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerin akademik danışmanları 

çalışma programlarında haftada bir saati öğrencilere verecekleri danışmanlık hizmeti için 

ayırmakta ve bu zamanı eğitim öğretim yılının başında ilan etmektedir. Ayrıca her yıl mezun 

olacak öğrencilerimiz için kariyer günü etkinlikleri planlanmaktadır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Öğrenci Danışmanlık Yönergesi 

Akademik Kadromuz 

Akademik Danışmanlar 

Bölümlere Göre Oryantasyon Programlarımız 

Hemşirelikte Kariyer Günleri 2020 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri  

Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç̧ ve kriterleri belirlenmiş̧ ve 

kamuoyuna açıktır. İlgili süreç̧ ve kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak 

niteliktedir. Uygulamanın kriterlere uygun olduğu kanıtlanmaktadır. Öğretim elemanı ders 

yükü ve dağılım dengesi şeffaf olarak paylaşılır. Kurumun öğretim üyesinden beklentisi 

bireylerce bilinir. Kadrolu olmayan öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda 

performanslarının değerlendirilmesi şeffaf, etkin ve adildir; kurumda eğitim-öğretim ilkelerine 

ve kültürüne uyum gözetilmektedir. 

http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/hemsirelik-bolumu-mezun-anketi.html
https://ubys.comu.edu.tr/GTS/Portal/home/index
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar-r46.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html
https://mevzuat.comu.edu.tr/files/yonergeler/yonerge-26.pdf
https://saglikbf.comu.edu.tr/personel/akademik-kadromuz-r23.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/ogrenci/akademik-danismanlar-r35.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/bolumlere-gore-oryantasyon-programlarimiz.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/hemsirelikte-kariyer-gunleri-hk-r63.html


YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Akademik Kadro Atama Kriterleri 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İçin Aranan Ek Kriterler 

Akademik Performans 

İş Akış Şemaları 

B.4.2. Öğretim yetkinliği  

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun öğretim yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir. Ayrıca öğretim 

elemanlarımız Eğitim Fakültesi iş birliği ile fakültemizde düzenlenen “Eğitim Becerileri 

Kursu”na ve “Ölçme ve Değerlendirme Kursu”na katılmışlardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 

Doçent atama kriterleri arasında Eğitim Becerileri Kursu alma şartı yer almaktadır.   

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Akademik Kadromuz 

Akademik Performans 

Kurum SWOT Analizi 

Ölçme ve Değerlendirme Kursu 

Eğitim Becerileri Kursu 

Akademik Kadro Atama Kriterleri 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İçin Aranan Ek Kriterler 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme  

https://personel.comu.edu.tr/
https://personel.comu.edu.tr/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html
https://personel.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/universitemiz-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukselti-r182.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/akademik-performans.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/personel/akademik-kadromuz-r23.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/akademik-performans.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/saglik-yuksekokulunda-olcme-ve-degerlendirme-kursu-r579.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/egitim-becerileri-kursu-r803.html
https://personel.comu.edu.tr/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html
https://personel.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/universitemiz-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukselti-r182.html


Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının; yetkinlik temelli, adil ve şeffaf biçimde 

oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 2 

B.5. Öğrenme Kaynakları  

B.5.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, ders kitapları, çevrimiçi kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar 

uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Öğrenme 

ortamı ve kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrenme ortamı ve 

kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal etkileşimini 

geliştirmeye yönelmektedir. Öğrenme kaynaklarının yönetimi alana özgü koşullar, 

erişilebilirlik ve birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirilmekte, gerekli izleme ve 

iyileştirilme yapılmaktadır. İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir 

uygulamalar mevcuttur.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar 

Fiziki İmkanlar ve Olanaklar 

Mesleki Beceri Laboratuvarı 

Anatomi Laboratuvarı 

Kadın Doğum Hastalıkları Uygulama Laboratuvarı 

Kurum SWOT Analizi 

Dış Paydaşlarla İlişkiler 

Bölümlere Göre Oryantasyon Programlarımız 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 

Uzaktan Eğitimde En Başarılı İkinci Üniversite: ÇOMÜ 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/laboratuvarlar/mesleki-beceri-laboratuvari.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/laboratuvarlar/anatomi-laboratuvari.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/laboratuvarlar/kadin-dogum-hastaliklari-uygulama-laboratuvari.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/bolumlere-gore-oryantasyon-programlarimiz.html
https://ubys.comu.edu.tr/
https://www.comu.edu.tr/haber-20041.html


yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçeklesen uygulamalar takip edilmekte ve 

irdelenmektedir. Birim genelinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler erişilebilirdir ve 

bunlardan fırsat eşitliğine dayalı olarak yararlanılmaktadır. İhtiyaçlar/talepler doğrultusunda 

faaliyetler çeşitlendirilmekte ve iyileştirilmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim 

elemanları danışmanlığında Sinemaskop Sağlık Medya Topluluğu, Oryantiring Topluluğu, 

Tiyatro Topluluğu ve İlk Nefes Topluluğu aktif olarak devam eden öğrenci toplulukları arasında 

yer almaktadır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Etkinlikler 

Hemşirelik Bölümü’nün Düzenlediği Etkinlikler  

Ebelik Bölümü’nün Düzenlediği Etkinlikler 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün Etkinlikler 

Öğrenci Toplulukları Listesi 

Öğrencilerin Topluluk Etkinliklerinden Bir Örnek 

Topluluk Öğrencilerinin Başarısı 

B.5.3. Tesis ve altyapılar  

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Çanakkale’de Terzioğlu Kampüsümüz ve 

Dardanos Yerleşkemizdeki sosyal tesis imkanları öğrencilerimize sunulmaktadır. 

Öğrencilerimiz, sağlıkla ilgili sorunlarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’ne başvurabilmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar 

Yerleşkeler 

https://sks.comu.edu.tr/
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/hemsirelik-kalite-guvencesi/bilimsel-etkinlikler.html
http://ebelik.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler
http://ebelik.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler
http://ayay.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler
https://cdn.comu.edu.tr/cms/otk/files/5-ogrenci-topluluklari-listesi.pdf
https://cdn.comu.edu.tr/cms/otk/files/5-ogrenci-topluluklari-listesi.pdf
http://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/simule-hasta-uygulamasi-r779.html
http://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/mudurumuzden-oryantiring-takiminda-yer-alanogrenc-r784.html
https://www.comu.edu.tr/yerleskeler


Kurum SWOT Analizi 

Fiziki İmkanlar ve Olanaklar 

Mesleki Beceri Laboratuvarı 

Anatomi Laboratuvarı 

Kadın Doğum Hastalıkları Uygulama Laboratuvarı 

B.5.4. Engelsiz üniversite  

Planlanan ve uygulanan engelsiz üniversite unsurları belirtilmiştir ve gerçekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir. Uzaktan eğitim altyapısı, dezavantajlı öğrencilerin eğitim olanaklarına 

erişimini sağlamaktadır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi 

ÇOMÜ Öğrenci Birimi, Birim Koordinatörleri Toplantısı 

Engelsiz Üniversite Ödülleri ile ilgili haber 

B.5.5. Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri  

ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi (PDRB) Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi öğrencilerinin kendilerini tanımalarına, gizil güçlerinin farkına varmalarına, 

kullanmalarına ve geliştirmelerine, problemlerini çözmelerine, bireylerin kendilerini 

gerçekleştirmelerine ve çevrelerine dengeli bir uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla 

bireysel ve grupla psikolojik yardım sağlamak, gelişimsel ve eğitsel programlar 

düzenlemektedir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun 

İlişkileri Koordinatörlüğü (ÖMİK), bugüne kadar ülkemize kazandırdığı-yetişmesine katkı 

sağladığı mezunlarımızın ve mevcut öğrencilerimizin eğitim hayatlarına-gelişimlerine katkı 

sağlamak üzere okulumuzun tüm akademik ve idari birimleri ile iş birliği içinde çalışmalar 

yürütmektedir. Ayrıca her yıl öğrencilerimize kariyer günü etkinlikleri planlanmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/genel-bilgiler/fiziki-imkanlar-ve-olanaklar.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/laboratuvarlar/mesleki-beceri-laboratuvari.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/laboratuvarlar/anatomi-laboratuvari.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/laboratuvarlar/kadin-dogum-hastaliklari-uygulama-laboratuvari.html
https://ekb.comu.edu.tr/
https://www.comu.edu.tr/haber-17546.html
https://www.comu.edu.tr/duyuru-20551.html


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri 

Koordinatörlüğü 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi 

Bölümlere Göre Oryantasyon Programlarımız 

Hemşirelikte Kariyer Günleri 2020 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi  

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi  

Birime bağlı her program ve ders için program amaçlarının ve öğrenme çıktılarının izlenmesi 

planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi ve sonuçları paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her yarıyıl açılan 

dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, laboratuvar 

uygulama, lisans/lisansüstü dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli 

eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. Program akreditasyonu planlaması, teşviki ve 

uygulaması vardır; kurumun akreditasyon stratejisi belirtilmiş̧ ve sonuçları tartışılmıştır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Özdeğerlendirme Raporları 

Kurum SWOT Analizi 

Hemşirelik Bölümü Akreditasyon çalışmaları 

B.6.2. Mezun izleme sistemi  

Mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ mezun memnuniyeti gibi 

istihdam bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak toplanmakta, değerlendirilmekte, kurum 

gelişme stratejilerinde kullanılmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar 

https://omik.comu.edu.tr/
https://omik.comu.edu.tr/
https://pdrbr.comu.edu.tr/
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/bolumlere-gore-oryantasyon-programlarimiz.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/hemsirelikte-kariyer-gunleri-hk-r63.html
https://ubys.comu.edu.tr/
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/oz-degerlendirme-raporlari-r40.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://www.comu.edu.tr/haber-18468.html


Dilek Öneri ve Şikayetler ile ilgili link 

Mezun sistemi 

Kalite-Memnuniyet Anketlerimiz 

Mezun anketleri 

Mezunlar 

Mezun Dernekleri 

Dış Paydaşlarla İlişkiler 

Dış Paydaş Memnuniyet Anketlerimiz 

ÇOMU Hemşirelik Mezunları Sosyal Medya Platformu 

Hemşirelik Bölümü Mezun İzlem Komisyonu 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

C.1. Araştırma Stratejisi 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Kurumda araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri ile ilgili uygulamalar izlenmekte ve izlem 

sonuçlarına göre önlemler alınmaktadır. 

 

Kurum misyonunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayabilecek araştırmalar 

yapmayı ifade etmiş ayrıca kurumsal amaçların içinde araştırma amaçlarını ayrıntılı olarak 

tanımlamıştır. Bununla birlikte bu amaçlara ulaşmak için stratejik planda hedefler 

oluşturmuştur. Hedeflere ulaşma düzeyini araştırma ile ilgili performans göstergeleri ile takip 

etmektedir. Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda fakültemizin 

stratejik planını yenilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yeni oluşturulacak stratejik plana alt yapı 

oluşturması için 2020 yılında GZFT ve birçok yük analizleri yapılmıştır. Bununla birlikte 

kurumumuzun araştırma stratejisi ile ilgili PUKÖ döngüsüne web sitemiz üzerinden ulaşılabilir 

 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

 

Kanıtlar: 

https://ubys.comu.edu.tr/WishSuggestionComplaint/Index
https://ubys.comu.edu.tr/GTS/Portal/home/index
https://omik.comu.edu.tr/kurumsal/kalite-memnuniyet-anketlerimiz-r4.html
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/hemsirelik-bolumu-mezun-anketi.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/mezunlar.html
http://ayay.saglikbf.comu.edu.tr/mesleki-kurum-ve-kuruluslar/mezun-dernekleri.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydaslarla-iliskiler.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/dis-paydas-memnuniyet-anketlerimiz.html
https://www.facebook.com/groups/368991496496962/?ref=bookmarks
http://hem.saglikbf.comu.edu.tr/komisyon-ve-koordinatorlukler/komisyonlar-r13.html


• SBF Stratejik Eylem Planı, 

• SWOT Analizi 

• Göstergeler 

• Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu 

• Görev Tanımları 

• Bilgi Yönetim Sistemi, 

• Kalite Güvence Komisyou Faaliyetleri 

• ÇOMUZEM 

• ÇOMU Sürekli Eğitim Merkezi 

 

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

Araştırma yönetimine ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme işlevinin 

nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin net ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma 

yönetimi ekibi ve görev tanımları belirlenmiştir; uygulamalar bu kurumsal tercihler yönünde 

gelişmektedir. Araştırma yönetiminin etkinliği ve başarısı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

 

Kurumun genelinde araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

kurumsal tercihler yönünde uygulanmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

Kanıtlar 

• SBF Stratejik Eylem Planı, 

• SWOT Analizi 

• Göstergeler 

• Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu 

• Görev Tanımları 

• Bilgi Yonetim Sistemi, 

• Kalite Güvence Komisyou Faaliyetleri 

https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kamu-hizmet-standartlari-tablosu-r90.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html
https://ubys.comu.edu.tr/
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/fakultemiz-kalite-komisyonu-kurum-ici-degerlendirm-r1028.html
https://lms.comu.edu.tr/
https://sem.comu.edu.tr/
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-plan-r89.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kurum-swot-analizi.html
https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/kamu-hizmet-standartlari-tablosu-r90.html
https://saglikbf.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/is-akis-semalari.html
https://ubys.comu.edu.tr/
https://saglikbf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/fakultemiz-kalite-komisyonu-kurum-ici-degerlendirm-r1028.html


• ÇOMUZEM 

• ÇOMU Sürekli Eğitim Merkezi 

 

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

Araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen üniversitemizin misyonuna uygun olarak, fakültemiz 

hizmet kalitesini arttırmak için fakültemiz akademik birimlerinin ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar tarafından akredite olmasına önem vermekte ve bu çerçevede ilgili birimlerin 

akreditasyon çalışmalarını desteklemektedir. Bununla birlikte öğretim üyelerimiz alanlarında 

toplumun ihtiyacına göre bilimsel çalışmalar yapmakta ve patent başvurularında 

bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde bulunan Teknopark ile ortak araştırma projelerinin 

geliştirilmesini bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için desteklemektedir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 3 

 

 Kanıtlar  

• SBF Stratejik Eylem Planı, 

• SBF web sitesi 

 

C.2. Araştırma Kaynakları 

C.2.1. Araştırma kaynakları  

Kurumun fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu ve 

yeterlidir. Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir. En önemli mali 

kaynak üniversitenin BAP için ayırdığı bütçedir. 

 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 3 

 

Kanıtlar 

• ÇOMÜ_Kalite Güvence Politikası 

• SBF_Kalite Güvence Politikası 

• SWOT Analizi 

• Kamu Hizmet Standartları Tablosu 
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• Kurumsal Bilgiler 

• Birim İç Kontrol Güvence Beyanı  

• İç Kontrol Standartları Eylem Planı 

• Akademik Performans  

• BAP 

• Kütüphane 

• Kurumsal Değerlendirme Sistemi  

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP)  

Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. 

Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, konferans katılımı, seyahat, uzman daveti 

destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri 

vardır. Üniversite içi kaynakların yıllar içindeki değişimi; bu imkanların etkinliği, yeterliliği, 

gelişime açık yanları, beklentileri karşılama düzeyi irdelenmektedir. Kurumun araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için üniversite içi kaynaklar araştırma stratejisi ve 

birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır.  

 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 3 

 

Kanıtlar 

• İç Kontrol Standartları Eylem Planı 

• Akademik Performans  

• BAP 

• Kütüphane 

• Kurumsal Değerlendirme Sistemi  

• Yönergeler, 

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

Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini araştırma stratejisi doğrultusunda sürdürebilmek 

için üniversite dışı kaynakların kullanımını desteklemek üzere yöntem ve birimler 
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oluşturulmuştur. Birim de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde üniversite dışı kaynakların 

kullanımını izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Özellikle fakültemiz öğretim üyeleri çalışma 

alanlarıyla ilgili TÜBİTAK, AB, AFAD UDAP gibi kurumlarla araştırma projeleri 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca araştırma projesi bazlı uluslararası kurum dışı kaynaklar öğretim 

üyeleri tarafından takip edilmektedir. Kurumda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

üniversite dışı kaynakların kullanımını izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

 

Kanıtlar 

• Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

• Kurullar 

• Staj Yönergesi  

• İç Kontrol Standartları Eylem Planı 

• SBF Stratejik Eylem Planı 

• SWOT Analizi 

• Göstergeler 

• Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu 

• Görev Tanımları 

• Bilgi Yönetim Sistemi, 

• Kalite Güvence Komisyonu Faaliyetleri 

• ÇUBYO Dış Paydaş Toplantısı 

C.2.4. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar  

Kurumun doktora programı ve doktora sonrası imkanları bulunmamaktadır. Doktora açılması 

için çalışmalar devam etmektedir. Doktora ve doktora sonrası araştırma imkanları için kurum 

dışı kaynaklara yönelim teşvik edilmektedir.  

 YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 1 

Kanıtlar 
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• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

• Öğrenci Sayıları, 

• Akademik Performans Göstergeleri 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği  

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

 

Kurumun genelinde öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik 

uygulamalar yürütülmektedir. Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini 

geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, proje vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Ek olarak ÇOMÜ Kütüphane tarafından belirli dönemlerde veri tabanları, SCI/SSCI araştırma 

makalelerinin hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin online ve fiziki eğitimler yapılmaktadır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 3 

Kanıtlar 

• Akademik Veri Yönetim Sistemi 

• Teknopark 

• Akademik Performans  

• BAP 

• Kütüphane 

• Kurumsal Değerlendirme Sistemi  

• Sayılarla ÇOMÜ 

• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

 

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

 

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve ortak 

araştırma faaliyetleri izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. 

Kurumumuzda diğer kurumlarla yapılan protokoller ile ortak programlar geliştirilip 

uygulanmaktadır.  
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YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

 

Kanıtlar 

• Akademik Veri Yönetim Sistemi 

• Teknopark 

• Akademik Performans  

• BAP 

• Kütüphane 

• Kurumsal Değerlendirme Sistemi  

• Sayılarla ÇOMÜ 

• Bilgi Yönetim Sistemi, 

• ÇOMUZEM 

• ÇOMU Sürekli Eğitim Merkezi 

 

C.4. Araştırma Performansı 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Her yıl sonunda dekanlık tarafından öğretim elamanlarının o yıl içinde yürüttükleri bilimsel 

proje sayıları, ulusal/uluslararası kongrelerde sundukları bildiri sayıları ve dergilerde 

yayınlanan makale sayıları talep edilmektedir. Literatüre özgün katkıda bulunmuş olan 

araştırmacılarımızın çalışmaları fakülte web sayfasından tanıtılmaktadır. Performans takibinde 

AVESİS bilgileri ve akademik teşvik puanı kullanılmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4 

 

Kanıtlar 

• Akademik Veri Yönetim Sistemi 

• Teknopark 

• Akademik Performans  

• BAP 
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• Kütüphane 

• Kurumsal Değerlendirme Sistemi  

• Sayılarla ÇOMÜ 

• Bilgi Yönetim Sistemi, 

• ÇOMUZEM 

• ÇOMU Sürekli Eğitim Merkezi 

• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

• Personel Daire Başkanlığı 

• Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

• Kalite Güvence Sistemi  

• ÇOBİLTUM 

 

C.4.2. Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi  

Kurumun genelinde araştırma performansını izlenmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan 

mekanizmalar kullanılmaktadır. Kurumsal açıdan akademik değerlendirme toplantıları dönem 

sonunda gerçekleştirilmektedir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 3 

Kanıtlar 

• Akademik Veri Yönetim Sistemi 

• SBF Kalite Güvencesi 

• Teknopark 

• Akademik Performans  

• BAP 

• Kütüphane 

• Kurumsal Değerlendirme Sistemi  

• Sayılarla ÇOMÜ 

• Bilgi Yönetim Sistemi, 

• ÇOMUZEM 
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• ÇOMU Sürekli Eğitim Merkezi 

• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

• Personel Daire Başkanlığı 

• Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

• Kalite Güvence Sistemi  

• ÇOBİLTUM 

• Öğrenci Memnuniyet Anketi 

• İç Paydaşlar Memnuniyet Anketleri 

• Dış Paydaşlar Memnuniyet Anketleri 

• Akademik Memnuniyet Anketleri 

• Mezun Çalıştıran İşveren Memnuniyet Anketleri 

• Paydaş Toplantıları Tutanakları 

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi 

 

Kurumun araştırma bütçe performansını değerlendirmek üzere ilke, kural, yöntem ve 

göstergeler bulunmaktadır. Kurumumuzda BAP koordinasyon merkezi tarafından kabul edilen 

projelerin ödenekleri üniversitemizin bütçesinden karşılanmaktadır.  

 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 2 

 

Kanıtlar 

• Akademik Veri Yönetim Sistemi 

• Teknopark 

• Akademik Performans  

• BAP 

• Kütüphane 

• Kurumsal Değerlendirme Sistemi  
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• Sayılarla ÇOMÜ 

• Bilgi Yönetim Sistemi, 

• ÇOMUZEM 

• ÇOMU Sürekli Eğitim Merkezi 

• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

• Personel Daire Başkanlığı 

• Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

• Kalite Güvence Sistemi  

• ÇOBİLTUM 

• SBF İç ve Dış Paydaşlarla İlişkiler 

• SWOT Analizi 

D. TOPLUMSAL KATKI  

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi  

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, 

bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir.  

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi misyonunda, mesleğine gönülden bağlı, mesleğini ve 

insanlara yardım etmeyi seven; ''her insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti alma ve yaşam hakkı 

vardır'' felsefesini özümsemiş, sürekli gelişime açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş 

ve toplum sağlığının ve niteliğinin iyileştirilmesinde liderlik rolü üstlenerek mesleğinde 

profesyonelleşecek sağlık uzmanları yetiştirmeyi amaçlamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi 

akademik personeli ve öğrencileri, toplum sağlığına katkıda bulunan projeler, seminerler ve 

bilgilendirmeler yapmaktadır. Toplum yararına verilen hizmetlerin ve projelerin bazıları dış 

paydaşlarla birlikte yürütülmektedir. Kurumda toplumsal katkı politika, hedef ve stratejileri 

izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmesi planlanmaktadır. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: Stratejik Plan, SWOT Analizi, Paydaşlarla İlişkiler, Birim Öz Değerlendirme 

Raporları, Göstergeler, Akademik Veri Yönetim Sistemi, Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri. 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı  
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Kurumun toplumsal katkı politikası kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve 

organizasyonel yapısı kurumsallaşmıştır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve 

organizasyonel yapısı kurumun toplumsal katkı politikası ile uyumlu olup görev tanımları 

belirlenmiştir. Yapının işlerliği izlenmekte ve buna bağlı iyileştirmeler planlanmaktadır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: Dış Paydaş Toplantıları, İç Paydaş Toplantıları, SWOT Analizi, Kalite Güvence 

Sistemi, ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Paydaşlarla İlişkiler, Akademik Veri Yönetim 

Sistemi, Birim Öz Değerlendirme Raporları. 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları  

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek izin uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik 

ve mali kaynaklara sahip olmalı ve bu kaynakların etkin tekilde kullanımını sağlamalıdır. 

D.2.1. Kaynaklar  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin toplumsal katkı sunmada temel kaynakları öğretim 

üyeleri ve öğrencileridir.  Bununla birlikte dönem içi derslerin uygulamaları kapsamında 

öğrencilerimizin Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale Belediyesi, İl Sağlığı 

Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi,  Mezun Öğrenciler, Çanakkale İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, ÇASEMDER, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ÇOMÜ Çocuklar Evi Kreş ve 

Anaokulu kurumlarını ziyaret etmeleri ve bu birimlerin çalışmalarına ilişkin deneyim 

kazanmaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte öğretim üyesi ve öğretim elemanlarımız toplumu 

sağlık konusunda bilgilendirme açısından çeşitli organizasyonlara katılmakta, sosyal 

sorumluluk projeleri yürütmekte, toplumun gereksinimi olan alanlarda bilimsel çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar kurumsallarmış olup, bu 

kaynaklar izlenmekte ve değerlendirilmektedir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: Topluma dayalı etkinlikler, ÇOMÜ Stratejik Planı 2021-2025, ÇOMÜ Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Stratejik Planı 2021-2025, Dış Paydaşlarla İlişkiler, Birim Öz 

Değerlendirme Raporları, Akademik Veri Yönetim Sistemi, BAP, Hastane, Birim Faaliyet 

Raporları. 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı  



Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik 

olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi  

Toplumsal katkı hedeflerinin gerçekleşme düzeyleri ve performansı izlenmekte olup izlenme 

mekanizması, süreçleri yerleşik ve sürdürülebilirdir. Toplumsal katkı performansını iyileştirme 

planları bulunmakta ve gerçekleştirilen uygulamaların kanıtları bulunmaktadır. Kurum etik 

değerlere bağlı kaliteli hizmet vermeyi amaç edinerek misyonunda tanımlamış ve kalite 

yönetim komisyonu performansın izlenmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalarına devam 

etmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: Kalite Güvence Sistemi, Birim Öz Değerlendirme Raporları, Faaliyet Raporları, 

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Stratejik Planı 2021-2025, 

İç ve Dış Paydaşlarla İlişkiler ve Toplantılar, Kalite Güvence Komisyonu Toplantıları. 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Yönetim Modeli ve Organizasyon Şeması 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan, iki Dekan Yardımcısı, 

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Hemşirelik, Ebelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

Bölüm Başkanlıklarından oluşan bir yönetim yapısına sahiptir. Bölüm Başkanlıklarının altında 

Anabilim Dalı Başkanlıkları yer almaktadır. Fakülte Sekreteri idari ve akademik faaliyetlerle 

ilgili büro işlerini koordine etmektedir. Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Kurulu ve Fakülte 

Yönetim Kurullarının görevleri, atanma ve çalışma esasları 2547sayılı Yükseköğretim 

Kanununda tanımlanmıştır. İdari ve akademik faaliyetlerle ilgili büro işleri Fakülte sekreteri 

tarafından koordine edilmektedir. Eğitim programları, Eğitim Komisyonu tarafından 

düzenlenir, yürütülür ve değerlendirilir. Dekanlığımıza bağlı Kalite Güvence Komisyonu 

bulunmakta ve bu kapsamda ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi PUKÖ Döngüsü çerçevesinde 

Faaliyet Raporu, Birim Öz değerlendirme Raporları, Kurum İçi Değerlendirme Raporu, Birim 

Görev Tanımları ve İş Akış Şemaları birlikte eş güdümlü biçimde aktif olarak kullanılmakta ve 

sürekli iyileştirme kapsamında tüm süreçleri takip edilmekte ve güncellenmektedir.  



YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5  

Kanıtlar: ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Görev Tanımları, ÇOMÜ SBF İş Akış Şemaları, 

Fakülte Yönetim Şeması, Kurumsal Amaçlar, Birim Öz Değerlendirme Raporları.  

 



 



 

E.1.2. Süreç Yönetimi 

Üniversitemiz yönetim ve organizasyonunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerini 

uygulamaktadır. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite 

Yönetim Kuruludur.  Yönetim organları aşağıdaki gibidir:  

Rektör: Madde 13 –a) (Değişik: 17/8/1983- 2880/7 md.) (Değişik birinci paragraf: 18/6/2008-

5772/2 md.) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler 

arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından 

seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi 

sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük 

yapılamaz. Rektör, üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör 

adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim 

yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu 

sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu 

toplantıda en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 

bu adaylar arasından seçeceği üç kişi Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar 

arasından birini seçer ve rektör olarak atar. Yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak 

başvuran profesörler arasından Yükseköğretim Genel Kurulunun seçeceği üç aday 

Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer ve rektör olarak 

atar. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili 

mütevelli heyet tarafından yapılır. Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış 

olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. (Değişik birinci cümle: 20/8/2016-

6745/14 md.) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı 

profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla 

rektör yardımcısı olarak seçer (Ek: 2 /1/1990- KHK- 398/1 md.; Aynen Kabul: 7/3/1990-

3614/1md.). Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde 

rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından atanır.  

Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör 

görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve 

vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.  

b) Görev, yetki ve sorumlulukları: 



(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını 

uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye 

bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,  

(2) Her eğitim- öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel 

araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,  

(3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve 

üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve 

Yükseköğretim Kuruluna sunmak,  

(4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim 

elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler 

vermek,  

(5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak,  

(6) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında 

ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman 

güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım 

faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, 

bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere 

aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede 

yetkili ve sorumludur.  

Senato: Madde 14 – a) Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, 

dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile 

rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim- 

öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli 

gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. 

b) Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:  

(1) Üniversitenin eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında 

karar almak,  



(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş 

bildirmek,  

(3) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite 

veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,  

(4) Üniversitenin yıllık eğitim- öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,  

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu 

konudaki önerilerini karara bağlamak,  

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına 

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,  

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Üniversite Yönetim Kurulu: Madde 15 – a) Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; 

rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını 

temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde 

yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu 

toplantılarına katılabilirler.  

b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar:  

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve 

programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,  

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin 

önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi 

önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,  

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,  

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları 

inceleyerek kesin karara bağlamak,  

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakülte Organları:  



Dekan: Madde 16– a) (Değişik: 14/4/1982 -2653/2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin 

temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör 

arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten 

dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin 

aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek: 2/1/1990 

-KHK -398/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 -3614/2 md.) Ancak merkezi açık öğretim 

yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin 

dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl 

için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve 

vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.  

b) Görev, yetki ve sorumlulukları:  

(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte 

birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,  

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında 

rektöre rapor vermek,  

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte 

bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe 

sunmak,  

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak, 

(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal 

hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli 

bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve 

kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  

Fakülte Kurulu: Madde 17– a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında 

fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul 

müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, 

doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından 

seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.  



(1) Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli 

gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.  

b) Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:  

(1) Fakültenin, eğitim -öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili 

esasları, plan, program ve eğitim -öğretim takvimini kararlaştırmak,  

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,  

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Fakülte Yönetim Kurulu: Madde 18–a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın 

başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor 

öğretim üyesinden oluşur.  

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü 

hallerde geçici çalışma grupları, eğitim –öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların 

görevlerini düzenler.  

b) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar:  

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,  

(2) Fakültenin eğitim -öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,  

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,  

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim -öğretim ve sınavlara ait 

işlemleri hakkında karar vermek,  

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Bölüm: Madde 21 – Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim 

yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm 

başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı 

takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda 

müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine 

rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında 



bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir 

nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir 

bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim öğretim ve 

araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde 

yürütülmesinden sorumludur. Bölüm kalite süreçlerini yürütmekle sorumludur.  

Öğretim üyelerinin görevleri: Madde 22– a) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki 

amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim -öğretim ve 

uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,  

b) Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,  

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul 

ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler 

doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,  

d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek ve bu kanunla verilen diğer görevleri 

yapmaktır. 
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ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurumsal Amaçları  

ÇOMÜ SBF kurumsal amaçları “Fakülte Web Sitesi” aracılığıyla tüm paydaşlarla 

paylaşılmıştır. 

Fakültemizin Amaçları; 

• Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirirken gerekli bilgi, tutum ve beceriye ve etik 

değerlere sahip, 

• Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, 

• Kanıtlara ulaşabilen ve kanıtları kullanabilen, 

• Ekip ile iş birliği içinde çalışabilen yetkin mezunlar yetiştirmektir.  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Politikası  

Ülkesinin milli çıkarları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, YÖK, YÖKAK standartları gereğince 

üniversitemiz adına geleceğin nitelikli sağlık uzmanlarını kalite odaklı yetiştirme misyonunu 

üstlenmiş bu bağlamda ulusal ve uluslararası anlamda tanınmış, bütüncül bakış açısına ve 

disiplinler arası araştırma anlayışına sahip, toplum sağlığını önemseyen, örnek olabilen, 

iletişimi güzel, önyargısız, yenilikçi, girişimci, yetkin, eğitim, araştırma ve hizmet sunumu 

sağlayan, şeffaf, güvenilir, hesap verebilir, sürekli iyileştirmeye, gelişmeye ve değişime açık 

bir sağlık bilimleri fakültesi olmayı hedefleyerek Kalite Güvence Politikasını bu doğrultuda 

düzenlemektedir. Bu kapsamda tüm süreçler akademik ve idari personel görev tanımları ve iş 

akış şemalarına uygun olarak takip edilmekte ve sürekli iyileştirilmesi planlanmaktadır. 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Misyonu: Fakültemizin amacı, mesleğine gönülden bağlı, 

mesleğini ve insanlara yardım etmeyi seven; ''her insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti alma ve 

yaşam hakkı vardır'' felsefesini özümsemiş, sürekli gelişime açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini 

benimsemiş ve toplum sağlığının ve niteliğinin iyileştirilmesinde liderlik rolü üstlenerek 

mesleğinde profesyonelleşecek sağlık uzmanları yetiştirmektir. 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Vizyonu: Ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla bağlarını 

geliştiren, kurumsal kimliği ve kültürü güçlü, nitelikli bir eğitim kurumu olmaktır. 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi (2021-2025) Stratejik Planı 

 



Stratejik Amaç 1: Üniversitemizin ve Fakültemizin Kurumsal Kültürünü Geliştirmeye 

Yönelik Katkı Sağlamak 

Stratejik Hedef 1.1 Mezunlarla iletişimi daha güçlü ve etkin hale getirmek 

Strateji 1.1.1. Mezun iletişim birimini daha aktif çalışır hale getirmek. 

Stratejik Hedef 1.2. Akademik ve idari personel bağlılığını ve öğrenci etkileşimini arttırmak. 

Strateji 1.2.1. Politika ve stratejilere çalışanların katılımını sağlamak 

Stratejik Hedef 1.3. Sosyal olanakların artırılması, çalışanların sorumluluk almalarının ve 

yönetime katılımının sağlanması. 

Strateji 1.3.1. Çalışanlar ve birimler arasında güven kültürü geliştirmek ve iş birliği 

oluşturmak. 

Strateji 1.3.2. Çalışanların ödüllendirilmesi, rekabet ortamı yaratılması ve iş tatminini 

arttırması. 

Strateji 1.3.3. Etik kodların oluşturulması ve yaygınlaştırılması 

Strateji 1.3.4. Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesine olanak tanıyan 

örgütsel kültürün oluşturulabilmesi için sosyal ve sportif aktivitelerin artırılması, teknik ve 

kültürel gezilerin düzenlenmesi. 

Stratejik Amaç 2: Üniversitemizin Bilimsel Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Olmasına Katkı 

Sağlamak 

Stratejik Hedef 2.1. İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme 

kapasitesinin arttırılması 

Strateji 2.1.1. Araştırmacılara uluslararası rekabet yeteneği kazandıracak eğitim programlan 

geliştirmek 

Strateji 2.1.2. Araştırmacılara yönelik (araştırma yöntemleri, araştırma etiği, yabancı dil 

becerileri vb.) oryantasyon programları geliştirmek 

Strateji 2.1.3. Bilim köprüsüne dönüşecek uluslararası ikili/çoklu anlaşmalar yapmak 

Strateji 2.1.4. Öğretim elemanlarının en az üç ay yurt dışı araştırma deneyimi kazanmasına 

yönelik özendirici düzenlemeler yapmak 



Strateji 2.1.5. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongrelere katılımını teşvik etmek 

Stratejik Hedef 2.2: Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının 

geliştirilmesi 

Strateji 2.2.1. Laboratuvarlarda çalışmak üzere uzman personel istihdamını sağlamak 

Strateji 2.2.2. Araştırmalara yönelik ortak kullanılan paket programların alımını 

gerçekleştirmek 

Strateji 2.2.3. Araştırma teşvik sistemini etkinleştirerek teşvik yönergesi kapsamını 

güncellemek ve yayınlamak 

Stratejik Hedef 2.3: Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çıktıların artırılması 

Strateji 2.3.1. Kurum dışı destek programlarına başvuruyu teşvik etmek 

Strateji 2.3.2. Proje yazma eğitimi organize etmek 

Strateji 2.3.3. Öncelikli alanlarda Teknik programların en az bir yenilikçi (inovatif) ürün 

geliştirmesini teşvik etmek. 

Strateji 2.3.4. Kurum dışından sağlanan maddi desteklere başvuruları teşvik etmek. 

Stratejik Amaç 3: Üniversitemizin ve Fakültemizin Eğitim ve Öğretim Kalitesini Artırmaya 

Yönelik Katkı Sağlamak 

Stratejik Hedef 3: Nitelikli ve kendini iyi ifade edebilen meslek mensupları yetiştirmek 

Strateji 3.1.1. Öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için çalışmalar yapılması. 

Strateji 3.1.2. Teknik gezilerin arttılmasına yönelik çalışmalar yapılması. 

Strateji 3.1.3. İnternet uygulamalı eğitim ve sanal gerçeklik faaliyetleri. Üniversitemizin ve 

fakültemizin eğitim ve öğretim kalitesini artırmaya yönelik katkı sağlamak 

Strateji 3.1.4. Öğrencilerin daha çok araştırmaya ve uygulamaya teşvik edilmesi. 

Strateji 3.1.5. Öğretim elemanlarının yeni gelişmeleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli 

yenilemelerinin sağlanmasının teşvik edilmesi gerektiği takdirde rekabet ortamı yaratılarak 

ödül gibi teşvik edici yöntemler kullanılması. 

Strateji 3.1.6. Nitelikli öğrencilere ulaşmak için lise tanıtımlarının yapılması 

Strateji 3.1.7. Eğitim programlarının akreditasyonunu sağlamak 



Strateji 3.1.8. Güncel beklenti ve gereksinimlere uygun olarak, yeni eğitim programları ve yeni 

dersler geliştirmek 

Strateji 3.1.9. Teknoloji tabanlı öğrenim yönetim sistemi ile desteklenen ders sayısını artırmak 

Strateji 3.1.10. Ulusal değişim programlarının etkinliğini artırmak 

Strateji 3.1.11. Uluslararası değişim programlarının etkinliğini artırmak 

Strateji 3.1.12. Engellilere yönelik eğitim öğretim desteklerini geliştirmek 

Strateji 3.1.13. Öğretim elemanı ve öğreticilerin sürekli biçimde öğrenme kapasitelerini 

arttırıcı etkinliklerde bulunmasını sağlamak. 

Stratejik Amaç 4: Üniversitemizin ve Fakültemizin Çevre ve Paydaşlarıyla Etkileşimini 

Artırmaya Yönelik Katkı Sunmak 

Stratejik Hedef 4.1: Üniversite sanayi iş birliğinin arttırılması. 

Strateji 4.1.1. Mezun iletişim birimini daha aktif çalışır hale getirmek. 

Strateji 4.1.2. Öğretim elemanlarının sanayi ile iletişim kurmalarını karşılıklı etkileşim kurarak 

danışmanlık vermelerini teşvik etmek. 

Strateji 4.1.3. Öğretim elemanlarının güncel mevzuat ve piyasa koşullarını devamlı takip 

ederek kendilerini sürekli yenilemelerini teşvik etmek. 

Strateji 4.1.4. Sanayi kuruluşlarına, kendi ilgi alanlarına yönelik konferans, panel ve mesleki 

seminerler düzenlenerek ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması 

Strateji 4.1.5. Sanayi kuruluşlarına akademik danışmanlık verilmesi için gerekli bölgesel 

araştırmaların yapılarak alt yapının geliştirilmesi. 

Strateji 4.1.6. Ulusal ve uluslararası çalışmalara ve personel değişimine önem verilerek gerekli 

anlaşmaların daha fazla yapılması. 

Stratejik Amaç 5: Üniversitemizin ve Fakültemizin Bilimsel Etkinliğinin ve Akademik Yayın 

Etkinliğinin Arttırılmasına Katkı Sunmak. 

Stratejik Hedef 5.1. Bilimsel proje ve yayın- araştırma etkinliklerinin niteliği, kalite ve 

sayısının artırması. 

 



Strateji 5.1.1. İstatistik ve yabancı dil eğitimi vb konulara eğitim verilmesi. 

Strateji 5.1.2. Proje yazma eğitimi verilmesi ve projelerin teşvik edilmesi. 

Strateji 5.1.3. Disiplinler arası çalışmanın teşvik edilmesi. 

Strateji 5.1.4. Bilimsel araştırmaya yönelik gruplar oluşturulup, grup çalışmaları düzenlenerek 

motivasyonun sağlanması. 

Stratejik Amaç 6: Üniversitemizin ve Fakültemizin Finansal Kaynaklarını Arttırmaya Yönelik 

Çalışmalar Yapmak. 

Stratejik Hedef 6.1. Mali kaynakları etkin biçimde kullanmak ve arttırmak. 

Strateji 6.1.1. Okulumuza aktarılacak kaynakların artırılması için gerekli projeleri 

gerçekleştirmek 

Strateji 6.1.2. Mevcut programların bölgemizdeki sanayi ilişkilerini artırarak bu kuruluşların 

finansal desteğinin sağlanması. 

 Ayrıca ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi kurumsal amaçları, SWOT analizi ve stratejik planı 

izlenmekte ve güncellenmektedir. Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planıyla uyumlu yeni 

stratejik planımız ve SWOT analizimizin tasarımına 2020 yılında başlanmıştır. Bu süreç dekan 

koordinatörlüğünde ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu tarafından 

yürütülmektedir. 

Fakültenin Kurumsal Amaç ve Hedeflerinin Uygulanmasına Yönelik Politikalar ve 

Yönetim Stratejileri  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi kurumsal amaç ve hedeflerini kurumsal yapısı içerisinde 

belirlemekte ve güncellemekte olup bu işlemleri üniversitenin kurumsal ve mevzuatla 

belirlenen yapısı içerisinde sürdürmektedir. Tüm süreçler akademik ve idari personel görev 

tanımları ve iş akış şemalarına uygun biçimde takip edilmekte ve sürekli iyileştirilmektedir. 

Amaç ve hedefler belirli aralıklarla güncellenmektedir. Üniversitedeki diğer birimler gibi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi de eğitim etkinliklerini “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön 

lisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140507-5.htm) hükümleri uyarınca 

yürütmektedir. 



Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında Stratejik Planlar ile uyumlu olarak 2021-2025 

stratejik planı yazıma başlanmış, 2020 Öz Değerlendirme Raporu hazırlanarak ilgili birimlere 

iletilmiştir. Tüm bu süreçler görev tanımları ve iş akış şemalarıyla birlikte izlenmekte ve 

iyileştirmeler için gerekli çalışmalar ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Güvencesi 

Komisyonu tarafından takip edilmektedir.  

Paydaş Katılımı: Fakültemiz idari yönetim ve eğitim yönetimi açısından paydaşları içeren bir 

yapılanmaya sahiptir. Kurul ve komisyonlarda öğrenci temsiliyeti mevcuttur. Ayrıca Kalite 

Güvencesi Komisyonumuz bünyesinde de öğrenci temsilcisi bulunmaktadır. Fakültedeki 

paydaş temsiliyetini barındıran bu yapılanma kapsamında, Fakültemizde oluşturulan ve Fakülte 

Dekanlığına karşı sorumlu olarak paydaşların içerisinde yer aldığı komisyonlar mevcuttur. Bu 

komisyonlarda akademik, idari personeller ve öğrenciler yer almaktadır Ayrıca eğitim yönetimi 

ve eğitim planlanmasında paydaşların söz sahibi olabilmesi için Fakültemiz eğitim 

programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarında paydaşların yer aldığı toplantılar 

düzenlenmektedir. 

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: Kalite Güvencesi Komisyonu, ÇOMÜ SBF PUKÖ Döngüsü, ÇOMÜ SBF Görev 

tanımları, ÇOMÜ SBF İş akış şemaları, Kuramsal Amaçlar, Eğitim Öğretim Sınav 

Yönetmeliği, Eğitim Komisyonu, Kurumsal Amaçlar, Tüm komisyon yönergeleri, Program 

Değerlendirme Toplantıları. 

E.2. Kaynakların Yönetimi  

E.2.1. İnsan Kaynaklarının Yönetimi  

Fakültemizde akademik kadronun atanmasında liyakat ve eğitim öncelik olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yayınlanan yeni atama ve yükseltme kriterlerine 

“Eğitici Eğitimi Alma” kriteri getirilmiştir.  

İş Yüküne Uygun Akademik Kadro Yapısı  

ÇOMÜ 2021-2025 Stratejik Planında tanımlanan hedefler kapsamında insan kaynağının 

akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması, kaliteli eğitim 

ve öğretim faaliyeti sunulması kapsamında ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik 

kadronun sürekli geliştirilmesini hedeflemektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri ihtiyaçları 

doğrultusunda akademik kadro zenginleştirilmektedir. Akademik yapısı tamamlanmamış 



anabilim dalları kadrosunun daha zenginleştirilmesi amacıyla akademik personel istihdamı 

çalışmaları planlı bir şekilde devam etmektedir.  

Aralık 2020 tarihi itibarı ile Fakülte akademik kadrosu; 2 profesör, 5 doçent, 13 doktor öğretim 

üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  

Akademik Kadronun Eğitim Programındaki Görev ve Sorumluluklarının İzlenmesi  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde akademik kadronun görev ve sorumlulukları; eğitim 

programı, eğitim, araştırma ve yönetim kadrosu gereksinimleri göz önünde bulundurularak 

belirlenmektedir. Dekan, Dekan Yardımcıları, Hemşirelik, Ebelik ve Acil Yardım ve Afet 

Yönetimi bölüm başkanlıklarının hiyerarşik yapılanması altında eğitim öğretim faaliyetleri 

düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Akademik kadronun görev ve sorumlulukları, her 

akademik unvana göre, 2547 Sayılı YÖK Kanununun öğretim elemanlarıyla ilgili maddelerde 

tanımlandığı şekliyle uygulanmaktadır.  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi olmak 

üzere üç bölüm olarak yapılandırılmıştır. Bu bölümlere bağlı anabilim dalları yer almaktadır. 

Bölüm Akademik Kurulları düzenli olarak toplanmakta mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası 

eğitim, hizmet ve araştırma alanlarındaki yapılanları izlemekte ve değerlendirmekte ve bu 

kurullardan çıkan görüş ve önerileri Dekanlığa iletmektedir. Ayrıca ÇOMÜ Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’nde Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlarının görev, yetki 

ve sorumluluk tanımları ve çalışma alanları belirlenmiştir.  

Öğretim üyelerimizin; akademik araştırma, proje, ödül, yayın, patent vb. faaliyetleri Dekanlık 

tarafından yıllık olarak raporlaştırılarak “Faaliyet Raporu” adı altında Rektörlüğe 

iletilmektedir. Eğitim ile ilgili faaliyetler, ders yükü takip formu ile değerlendirilmektedir.  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin bilimsel faaliyetleri her yıl ‘Birim 

Faaliyet Raporları’ ile değerlendirilmektedir. Bu raporlar anabilim dalları ve bölüm 

başkanlıklarından istenmekte ve Dekanlık tarafından değerlendirilmektedir. Akademik 

performans değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi 2016 yılından itibaren YÖK tarafından 

yapılan ve tüm Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi “Akademik Teşvik Primi” adı 

altında uygulanmaktadır.  

Seçim, Atama ve Yükseltmelerde Yöntem ve Kriterler  

Fakültede öğretim üyesi atama ve akademik yükseltmeleri, fakültemizin belirlediği vizyon ve 

misyonun gerektirdiği şekilde eğitim- öğretim ihtiyacı dikkate alınarak belirli kriterlere göre 



yapılmaktadır. 2547 sayılı YÖK kanununda belirtilen öğretim elemanı atama ve yükseltme 

kriterleri, esas maddeleri dışında ilgili mevzuat üniversitelere bu kriterlerin içerisinde ilk atama 

ve kurum içi yeniden atama ve yükselmede uygulanacak puanlar konusunda ek kriterler 

belirleme yolunda serbest bırakmıştır. Bu çerçevede ÇOMÜ, bu faaliyetleri akademik liyakati 

göz önüne alarak puanlama, takip ve onama sürecinden geçirmektedir; temel olarak 2547 sayılı 

YÖK kanunun atama ve yükseltme ile ilgili maddeleri esas alınmış olup, faaliyetlerden 

alınabilecek puanlar çerçevesinde ilk atamalar ve kurum içi yükseltmeler için ayrı 

değerlendirme formları düzenlenmiştir.  

ÇOMÜ Web sayfasında ‘Atama ve Yükselteme Kriterleri’, ilgili formlara ulaşılabilecek şekilde 

sunulmuştur (https://www.comu.edu.tr/atama-kriterleri). 

Rektörlük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından, anabilim dallarının kadro taleplerine göre 

ihtiyaçlarını belirlemek için akademik kurul kararı istemektedir. Anabilim dalları da bu 

doğrultudaki taleplerini bölüm başkanlıkları aracılığı ile Fakülte Dekanlığına bildirmekte, 

Dekanlık ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun talep edilen kadroyu uygun bulması durumunda, belli 

dönemlerde, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na iletilmektedir. Rektörlüğün ve YÖK’ün 

uygun görüşü ile kadro ilanları çıkmaktadır. Başvurular ilgili yönetmelikler doğrultusunda 

izlenen süreçler, oluşturulan objektif jüri kararları ile Dr. Öğr. Üyeleri için Fakülte Yönetim 

Kurulu, Doçent ve Profesörler için Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılmakta ve 

atamalar yapılmaktadır. Fakültede başvuruların ön değerlendirilmesi için kurulmuş olan Atama 

Kriter Değerlendirme Komisyonu bulunmaktadır. 

Her başvuru bu komisyon tarafından ön değerlendirmeden geçmekte ve uygun başvurular 

yukarıda anlatılan sürece dahil edilmektedir. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı 

kadrolarına Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında seçim ve atama 

yapılmaktadır (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm).  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5  

Kanıtlar: Atama ve Yükseltme Kriterleri Uygulaması, Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği, 

Komisyon Yönergeleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Yapılanması, 2020 Fakülte Faaliyet 

Raporu, Ek Ders Yükü bildirim formu, Akademik Kadro Atama Kriterleri.  

E.2.2.Finansal Kaynakların Yönetimi  



ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dekanlık bütçesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

Rektörlüğe tahsis edilmiş bütçe dahilindedir. Eğitimin temel gereksinimleri bu bütçeden 

karşılanmaktadır. ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin başlıca mali kaynağı ÇOMÜ özel 

bütçesidir. ÇOMÜ özel bütçesi Maliye Bakanlığı tarafından bir yıl önceden üniversitelerin 

önerileri ile düzenlenmekte ve yılın başında üniversitelere tahsis edilmektedir. Rektörlük bu 

kaynağın dağıtımını yapmakta ve bütçeden hangi kalemlere ne kadar ayrılacağını 

belirlemektedir.  

Bu Kalemler: Yolluk, hizmet alımı (bina onarımı, telefon, araba tamir, pul), tüketim malzemesi 

(kırtasiye, elektrik-su, temizlik malzemesi, laboratuvar ve atölye tüketim malzemesi, yakıt), 

demirbaş alımı, yapı tesis ve büyük onarımdır. Bu kalemler doğrudan ÇOMÜ bütçesinden ve 

Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.  

Dekanlık Bütçe Kalemleri ve Harcanma Miktarları 
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2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Kurumların amaçlarını gerçekleştirebilmesi, kurumun sahip olduğu kaynaklarla yakından 

ilgilidir.  

Temel Harcama Kalemlerine İlişkin Açıklamalar 

Kırtasiye harcamaları, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın toplu olarak yaptığı ihalelerle 

karşılanmaktadır. Yakıt (Doğalgaz), elektrik tüketimi, giyim yardımları Rektörlük İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Öğrenci eğitim uygulama ve araştırma 

laboratuvarları için gerekli olan malzemelerin alımları İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı’nca yapılmaktadır. 

Paydaşların Finansal Yönetime Katılımı  

Fakültemizde yapılan; görevlendirme, geçici yolluk ve yevmiyeler, jüri ödemeleri vb. ödemeler 

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ödenmekte olup, paydaşların katılımı ve kararıyla ödemeler 

gerçekleştirilmektedir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: PUKÖ Döngüsü, Bütçe Analiz Raporu. 

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi  

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi  

Üniversitemizde UBYS kullanılmakta olup ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı olarak 

UBYS destek birimi bulunmaktadır. UBYS destek birimi, Üniversitemiz birimlerinden gelen 

yazılım taleplerinin imkân dahilinde karşılanması ve geliştirilmesi ya da kurum dışından temin 

edilmesi konularında destek verilmesini, Yazılım ve Otomasyon Geliştirme Birimi tarafından 

geliştirilmiş yazılımların bakımını, güncellenmesini ve desteğini sağlamaktadır. Ayrıca ÇOMÜ 

Proje Süreçleri Yönetim Sistemi BAPSİS ile yapılmış veya yapılacak olan projelerin süreçleri 

takip edilmektedir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5  

Kanıtlar: UBYS, Bilgi İşlem Daire başkanlığı UBYS destek birimi, ÇOMÜ Proje Süreçleri 

Yönetim Sistemi BAPSİS. 

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 ‘nın oy birliği ile kabulü 

sağlanmıştır. TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; 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.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: Bilgi güvenliği yönetim sistem politikası. 

E.4. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

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

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dışarıdan edinilen mal ve hizmetler kurumun ihtiyaçları 

doğrultusunda belirlenerek, belirli uygulamalar ile belli başlı işlemler sonucunda kuruma 

kazandırılmaktadır. Örneğin fakülte laboratuvarlarında kullanılacak malzemeler ile ilgili 

ihtiyaç listesi doğrudan temin veya kamu ihale yasası mevzuatı çerçevesinde uygunluk 

değerlendirmeleri ve kriterleri belirlenerek alım yapılır. Ayrıca (malzemeler özellikleri 

belirlenerek gönderilir) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı ışığında hangi malzemenin, hangi 

satıcıda, özellikleri ile karşılaştırmalı olarak tespit edilerek ne kadar bedel ile satıldığı belirlenir. 

Daha sonra uygun tedarikçi tarafından temin edilen mal üç kişilik Muayene Kabul 

Komisyonunca incelenir. Uygun görünen mal ve hizmetler için ise onay belgesi düzenlenerek 

mal ve hizmetin karşılığı ödenir.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 4  

Kanıtlar: Muayene Kabul Komisyonu kararı  

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi yıllık Faaliyet Raporunu, Öz Değerlendirme Raporunu, 

Kurum İç Değerlendirme Raporunu, Bütçe Analizini hazırlamakta ve şeffaf ve hesap verebilir 

bir yönetim anlayışıyla birim web sitesinin kalite sekmesinde kamuya açık biçimde 

paylaşmaktadır.  



YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5  

Kanıtlar: Faaliyet Raporu, ÖDR, Bütçe Analizi, PUKÖ Döngüsü. 

E.5.2. Hesap verme yöntemleri  

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi her yıl yıllık Faaliyet Raporunu, Öz Değerlendirme 

Raporunu, Kurum İç Değerlendirme Raporunu ve Bütçe Analizini hazırlamakta ve birim web 

sitesinin kalite sekmesinde kamuya açık biçimde paylaşmaktadır.  

YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı: 5 

Kanıtlar: Faaliyet Raporu, Birim Öz Değerlendirme Raporları, Bütçe Analizi, PUKÖ 

Döngüsü. 

 

 


