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T.C. ÇANAKKALE ONESKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YENİCE MYO  

2021 PROGRAM ÖDR DEĞERLENDİRME KILAVUZLARI GENEL RAPORU 

 Üniversitemiz kalite güvence çalışmaları ile ülkemizin bu alanda önde gelen kurumları 

arasında yer almaktadır. Yenice MYO olarak bu sürece mümkün olan en iyi desteği vermek, 

kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile uyumlu çalışmalar 

yürütmek amacıyla kalite güvence komisyonu aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu 

kapsamda tüm programlar tarafından hazırlanan ve 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini 

kapsayan öz değerlendirme raporları UMİS sistemi aracılığı ile gönderilmiştir. Gönderilen öz 

değerlendire raporları kalite güvence komisyonu tarafından üniversitemiz öz değerlendirme 

kılavuzuna göre değerlendirilmiştir. Bununla birlikte her programdan kendi programları ile 

ilgili iyileştirmeye açık yönler hakkında önerilerini kısaca belirtmeleri istenmiştir. Programların 

iyileştirme önerileri çoğunlukla bütçe ihtiyacı, teknik ve kültürel gezilerin arttırılması, 

öğrencilere yönelik sosyal-kültürel etkinliklerin arttırılması, yazılım, kitap, makine, teçhizat 

gibi eksiklerin giderilmesi, personel ihtiyacı, dezavantajlı gruplar için iyileştirmeler yapılması 

konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Programlardan gelen iyileştirme önerileri aşağıda 

sunulmuştur. Birimimiz kalite güvence çalışmalarını en iyi şekilde uygulamaya ve 

üniversitemizin kalite güvence çalışmalarına destek olmaya devam edecektir. 

PROGRAMLARIN İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 

Adalet N.Ö. ve İ.Ö. Programları 

ÇOMÜ Yenice Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet programı yeni açılan bir 

programdır. Bu nedenle değerlendirme konusu kriterlerin bir kısmı henüz karşılanamamıştır. 

Bununla birlikte, 2020 yılı ilk çeyreğinde COVİD 19 Pandemisi gerekçesiyle üniversitenin tüm 

birimlerinde uzaktan yöntemine geçilmesi, bölümün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının 

sekteye uğramasına neden olmuştur. Ayrıca Yenice Meslek Yüksekokulunun coğrafi konumu, 

birçok yönden adalet programı için planlanan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır. Öncelikle, bölüm öğrencilerinin öğrenim hayatları içerisinde en azından 

büyük bir adliyenin işleyişini görmeleri ve serbest avukatlık faaliyeti sürdüren meslek 

mensupları ile bir araya gelmelerinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu olanaklar ise 

Çanakkale İl sınırları içerisinde yalnızca Çanakkale Merkez ilçesinde bulunmaktadır. Ancak, 

Yenice ilçesinin Çanakkale Merkez ilçesine uzaklığı ve ulaşım sorunlarının bulunması, bu 

gerekliliğin gerçekleşmesini olanaksız kılmaktadır. Bunun yanında, Hukuk Bölümü Adalet 
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Programı öğrencilerinin, bölümün niteliği itibariyle hukuk alanında kitap ihtiyaçları da 

bulunmaktadır. Fakat bölüm şu an için bu olanaktan da yoksundur.  

Netice olarak, ilerleyen süreçte yukarıda bahsi geçen dezavantajların en aza indirilmesi 

planlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle bölümün iç ve dış paydaşları belirlenecek ve bu 

paydaşlarla sürekli iletişim halinde olunacaktır. Özellikle dış paydaların hukuk alanında aktif 

bir role sahip pozisyonda bulunmalarına özen gösterilecektir. Ayrıca altyapı eksikliklerinin 

giderilmesi için (Kitap eksikliği, UYAP ve diğer programların temini vb.) gerekli idari 

girişimlerde bulunulması da planlanmaktadır.  

Dış Ticaret Programı 

Dış Ticaret Programında, üniversitemizin kalite güvencesi çalışmaları kapsamında 

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

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

faaliyet raporları ve iç kontrol raporları ilgili birim yöneticiliğine sunulmaktadır. Ayrıca beş 

yılda bir stratejik plan hazırlanmakta olup en son 2018-2022 yılları arasını kapsayan stratejik 

planımız, üniversitemizin yeni vizyonu kapsamında 2021-2025 olarak tekrar güncellenmiştir. 

Programımızdaki çalışmalar, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla, birimin ve bölümün 

web sayfalarında kamuya açık bir şekilde tüm paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. Programda 

tamamen öğrencilerin mezuniyetlerine odaklanılmış olmayıp; aynı zamanda öğrenciler ile 

sosyal yönden de etkin bir şekilde iletişim içerisinde olmaya özen gösterilmektedir.  

Küresel çapta yaşanan covid-19 salgını sürecinde, özellikle 2020 yılının ilk aylarından 

itibaren her alanda bir dizi önlem ve eylem planları düzenlenip uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

kapsamda alınan önlem planları arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulma kararı da 

bulunmaktadır. Ülkemizde de Yüksek Öğretim Kurulu’nun 19.03.2020 tarihli yazısı ve 

18.03.2020 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda, 2019-2020 

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere, yeterli altyapısı olan üniversitelerin 

covid-19 salgını geçene kadar “Uzaktan Eğitim” ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 

edebilecekleri kararı alınmıştır. Üniversitemizin de -Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- 

uzaktan eğitim öğretim için gerekli altyapı imkanlarına sahip olmasından dolayı, Üniversitemiz 

Senatosunun 20.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği 23.03.2020 tarihinden itibaren 

teorik dersler ve derslerin teorik kısımları asenkron (eş zamanlı olmayan) ve 30.03.2020 

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

başlanmıştır. Ancak Covid 19 salgının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla 
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yayılması üzerine 2020 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine “uzaktan eğitim” ile devam 

edilmiştir.  

2020-2021 yılında da etkisi devam Covid 19 salgını nedeni ile bahar döneminde uzaktan 

eğitime devam edilmiş olup 2021-2022 yılı güz döneminde %60 yüz yüze eğitim, %40 uzaktan 

eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edilmiştir.  

Hiç de alışık olunmayan bir yöntem olarak “uzaktan eğitim”e geçilmesi, bu süreçte, 

bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yaşanan eksiklikler ve aksaklıklar, hem öğrencilerin 

hem de öğretim elemanlarının uzaktan eğitimin teknik altyapısına yönelik yeterli bilgiye sahip 

olmaması, uygulamaya yönelik yetersizlikler başlangıçta birtakım sorunların yaşanmasına da 

neden olmuştur. Ayrıca covid 19’a yakalanarak hastalığı yaşama ve içinde bulunulan pandemi 

koşullarının neden olduğu psikolojik etki ve sonuçlara bağlı olumsuzluklarda meydana 

gelmiştir.  Bu koşullara rağmen, Senkron ( eş zamanlı ) olarak derslerin işlenmesinin yanı sıra, 

kayıt olma ve ders seçimleri, staja başlama işlemleri ve buna yönelik bilgilendirmeler,  eğitim 

– öğretim ve öğrencilik işlemlerine yönelik değerlendirme bilgilendirmelerin yapıldığı online 

toplantılar ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı vermesi amacıyla organize edilen ve 

alana yönelik piyasa uzmanlarının katıldığı online seminerler düzenlenmek suretiyle uzaktan 

öğretim faaliyetleri sürdürülmeye çalışılmıştır. 

2021 yılı için hazırlanan öz değerlendirme raporu göz önünde bulundurularak 

bölümümüz faaliyetlerine yönelik değerlendirme aşağıdaki şekilde oluşmuştur.  

• Öğrencilerimize yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile sağlık, 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmalar 2021 yılı güz dönemi 

(2021-2022 güz yarıyılı) itibariyle covid 19 tedbirleri dikkate alınarak tekrar yüz yüze 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Oryantasyon programı, sosyal sorumluluk projeleri ve 

kariyer günleri gibi etkinliklerde, aynı şekilde yüz yüze yapılmaya başlanmıştır. Öğrenciler 

ile hem yüz yüze hem de online etkileşim kurularak, kayıt, ders seçimi ve derslerin 

işlenmesinde ve ayrıca sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerde aksaklıklar ve eksiklikler 

giderilmeye çalışılmıştır. Bu tür konular, yüz yüze eğitime dönülmesi ile birlikte gerek yüz 

yüze etkileşim ile gerekse kurum, birim ve bölüm bilgi sistemlerinden ve web sayfalarından 

takip edilmiştir. 

• Bölümümüzdeki teknik gezi – gözlem, seminer, panel gibi faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde kurum desteği kısıtlı olmakla birlikte mevcuttur. Bu tür faaliyetlerin 

yapılmasında öğrenciler kendi imkanlarını da kullanmaktadırlar. Ayrıca zaman zaman 

kurum ve birim dışı (kaymakamlık, belediye gibi) desteklerde alınabilmektedir. Ancak 
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covid-19 pandemisinden dolayı 2020 yılında yapılamayan teknik gezi vb. faaliyetler 2021 

yılı güz döneminden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yapılamaya başlanmıştır.  

• Bölümümüzde staj uygulaması konusunda öğrenciler çoğunlukla kendi imkanlarını 

kullanmakta, staj yapacakları kurum / kuruluşları kendileri belirlemekte ve bulmaktadırlar. 

Buna yönelik kurum / birim / bölüm desteği sınırlıdır. Birimimizin bulunduğu bölgede dış 

ticaret işlemi gerçekleştiren işletme sayısı çok fazla değildir. Buna rağmen öğrencilerin staj 

yapabilmeleri ve mezuniyet sonrası iş bulabilmelerine katkı sağlamak amacıyla iş birliği 

yapılan kurum ve kuruluşların sayısının artırılması ihtiyacı vardır. Bu kapsamda 

bölümümüzde öğrencilerimize yönelik olarak gerçekleştirilen ve iş dünyasından yönetici ve 

işverenlerin katıldığı seminer, söyleşi gibi toplantıların sayısını artırarak, öğrencilerimiz ile 

piyasa arasında daha sık ve etkili iletişim ortamı oluşturmaya çalışılmaktadır. 

• Mezun olan bölüm öğrencileri ile ilgili iletişim resmi olarak kurum ve birim yetkilileri 

tarafından, öğrenci yaşam kariyer ve mezun ilişkiler koordinatörlüğü ve web sayfası 

üzerinden yürütülmektedir. Mezunlar ile iletişimi daha kolay ve daha etkili hale 

getirebilmek için bölümümüzün web sayfasında mezun iletişim ve takip bölümünün 

oluşturulması ya da alternatif yöntem olarak, elektronik ortamda ortak paylaşım 

platformlarından yararlanma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yönde de çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö. ve İ.Ö. Programları 

Programın iyileştirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili öneriler aşağıdaki 

gibidir;  

• En az doktora eğitimini tamamlamış iki akademik personel alınması 

• Bütçe sağlanarak daha fazla teknik ve kültürel gezi yapılması 

• Kampüs içinde sosyal ve kültürel etkinlik imkanlarının arttırılması 

• Uygulama yapılabilecek yazılım ve uzman teknik personel sağlanması 

• Sınıfların kalabalık olması. Bu sebeple sınıfları şubelere bölmek veya kontenjan 

azaltılması gibi tedbirler alınması. 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı 

Programın iyileştirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili öneriler aşağıdaki 

gibidir;  
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• Görme engelliler için okul içeresinde kolaylıklar sağlanabilir 

• Okulumuzun B bloğunda yürüme engellileri için rampa ve asansör sağlanabilir 

• Lojistik Programı için gerekli olan yazlımlar temin edilebilir (Simülasyon programı 

gibi 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 

Programın iyileştirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili öneriler aşağıdaki 

gibidir;  

• Ormancılık arazi uygulamaları için araç ve ödenek temini sağlanarak daha fazla teknik 

gezi yapılması, 

• Tarım ve Orman Bakanlığına Orman Muhafaza Memuru alımlarındaki mülakata 

hazırlık amacı ile kampüs içine fiziksel kondisyon parkuru kurulması, 

• Uygulama Atölyesine ekipman, makine vb. takviye yapılması, 

• Öğretim kalitesinin yükseltilmesi için program kontenjanının düşürülmesi veya 

sınıfların iki şubeye bölünmesi, 

• Derslerde konuları pekiştirmek amacıyla video/kayıt izletmek için ses sistemi 

kurulması 

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 

Programın iyileştirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili öneriler aşağıdaki 

gibidir;  

• Programa özgü teknik ve kültürel gezi faaliyetleri için daha fazla bütçe sağlanması. 

• Kampüs içerisinde sosyal kültürel faaliyetlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması. 

• Kütüphaneye bölüm ile alakalı, öğrencilerin alanda yeterliliklerini arttırmaya yardımcı 

kaynakların alımının sağlanması. 

• Uygulama atölyelerine gerekli teknik ve sanatsal malzeme takviyesi yapılması. 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 

Program öğrenci alımına kapatılmış olduğundan iyileştirmeye açık yönler konusunda 

herhangi bir görüş oluşturulmamıştır. 


