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SUNU
1992 y nda kurulan Üniversitemiz, 2547 say Yüksekö retim Kanununda belirtilen
amaç ve ilkeler do rultusunda; bir dünya üniversitesi olmay hedeflemektedir. Bu amaçla
itim – ö retim faaliyetleri yan nda kültürel ve sosyal etkinlikler de tüm h yla
sürdürülmektedir. Kaynaklar n büyük bir bölümünü fiziki yap lanmas tamamlamak için
ay ran Üniversitemizin 2010 y nda düzenledi i ulusal ve uluslararas sempozyumlarla da
hak etti i yeri alma yolunda anlaml ad mlar atm r.
Geli en ve ayn zamanda yerel dinamiklerin geli imine de anlaml katk lar yapan
ÇOMÜ olarak hedefimiz akademik ve idari personelin çabalar yla kurumsal performans
,
üstlendi imiz misyon ve sorumluluklara yak r ekilde her geçen y l daha üst seviyelere
kararak bir dünya üniversitesi olabilmektir.
Bilindi i gibi 2006 y ndan itibaren yürürlü e giren 5018 say Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu, kamu yönetiminde birçok yeni kavram ön plana ç karm r. Kamu
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullan lmas , hesap
verilebilirli i ve mali saydaml
sa lamak üzere; stratejik planlama, performans esasl
bütçeleme, faaliyet raporu gibi ciddi çal malar gerektiren belgelerin haz rlanmas n bir
sonucu olarak, yöneticilerimizin karar verme ve uygulama sonuçlar
de erlendirilme
amalar yaz metinler üzerinde yapmalar yeni bir yönetim kültürü olu turacakt r.
5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gere ince haz rlanan “ÇOMÜ
2011 Performans Program ”; Üniversitemizin Stratejik Geli im Plan (2008-2013), yap lan
harcamalar, belirlenen kaynak ihtiyaçlar , yat m programlar , bütçe ve faaliyet raporlar göz
önünde bulundurularak haz rlanm r.
Üniversitemiz 2011 Performans Program ’n n bizlere ve yöneticilerimize, hedeflerin
gerçekle tirilmesinde yol gösterici olaca
dü ünüyor, planland
gibi sonuçlar elde
etmemizi ümit ediyorum.
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I- GENEL B LG LER

A.

Misyon ve Vizyon
ÇOMÜ Misyonu

Atatürk lke ve nk laplar na, Türkiye Cumhuriyeti ça da
davran , çal ma ve yönetim anlay yla;

de erlerine ba

Troia, Gelibolu, Alexandreia Troas, Assos, Kaz Da lar , Çanakkale Sava lar ,
Çanakkale Bo az , S T Alanlar gibi tarihe malolmu varl klar n, de erlerin
ekillendirdi i bar ve kültür kenti Çanakkale’nin ulusal ve uluslararas düzeyde
tan
na katk sa layan akademik ve sosyal etkinlikleriyle;
Özgür, demokrat ki ilikli, giri imcilik kültürüyle donat lm , uyumlu, derslere ve
ara rmalara kat
yüksek, ekip çal mas na yatk n, Çanakkale, Türkiye ve
dünya sorunlar na ve de erlerine duyarl , kurumsal katk sa layan, sosyal, mesleki
ve akademik beklentileri kar layan ö rencileriyle;
Teknolojik altyap lojisti iyle azami özenle ders veren, ö renciye liderlik yapan,
ulusal ve uluslar aras düzeyde yay n yapan, bildiri sunan, akademik etkinlik
organize eden, yak n ve uzak çevreyle sürdürülebilir sosyal, mesleki diyalog
kuran, kurumsal katk için proje önerme motivasyonu yüksek ö retim üyeleriyle;
Akademik yükseltmeyi ve de erlendirmeyi objektif k lan uluslararas normlardaki
kriterleriyle;
itim-ö retim, ara rma, sosyal ve akademik etkinlik, çevre koordinasyonu,
renci beklentileri, büyüme ve geli tirme konular nda yüksek motivasyonla
lojistik katk sa layan idari kadrosuyla

“SÜRDÜRÜLEB R PERFORMANSI VE GEL MEY
ÜN VERS TE OLMAK”

REFERANS YAPAN
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ÇOMÜ Vizyonu

“Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katk sa layacak nitelikte uluslararas
akademik çevreden kat
n artt sempozyum, kongre, ara rma vb. akademik
etkinlik ve organizasyonlar yla;

Fakülte, Yüksekokullar, MYO’lar düzeyinde ulusal ve uluslararas düzeyde
itim-ö retim veren, yay n yapan, performans uluslararas normlara göre
de erlendirilen idealize say ve nitelikteki akademik kadrosuyla;

dünyas , kamu, STK’lara bilim tarihi, felsefesi ve metodolojisiyle donat lm
ara rmac , insan kayna ve yönetici, üniversiteye akademik kadro yeti tirmeye
odaklanm lisansüstü programlar yla;

Türkiye’nin giri imci, i dünyas n insan kayna ve yönetici, ara eleman
ihtiyaçlar
kar layacak nitelikteki ders programlar na sahip Fakülte,
Yüksekokul, MYO’lar yla;

Her ö renciyi aktif üyesi yapan, sosyal ö renme ve kendi kendine ö renmeyi
kurumsal ö renmeye eklemleyen, kurumsal sorunlara çözüm üreten, sosyal zaman
sa layan, uluslararas ö renci de imine katk sa layan ö renci topluluklar yla

“ULUSLARARASI AKADEM K TOPLULUKLAR LE SÜRDÜRÜLEB
ETK LE M SA LAYAN DÜNYA ÜN VERS TES OLMAK”

R
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B. dareye li kin Bilgiler
1-Tarihçe
03 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 say

kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart

Üniversitesi, 1992-1993 E itim-Ö retim y nda Trakya Üniversitesi' nden devredilen
Çanakkale E itim Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu
ile ö retime ba lam

r.

1993-1994 E itim-Ö retim y nda Fen Edebiyat Fakültesi, Turizm
Otelcilik Yüksekokulu ile Sa
nda Biga

letmecili i ve

k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,1994-1995 E itim-Ö retim

.B. Fakültesi, Ayvac k, Bayramiç, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice Meslek

Yüksekokullar ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995-1996 E itim-Ö retim
nda Ziraat, Su Ürünleri, lahiyat ve Mühendislik-Mimarl k Fakülteleri, 1996-1997 E itimretim y nda Sa

k Yüksekokulu, 1998-1999 E itim Ö retim y nda Gökçeada Meslek

Yüksekokulu, 2000-2001 E itim Ö retim y nda Lapseki Meslek Yüksekokulu aç larak
retime ba lam lard r.
Ayr ca 1997 y nda kurulan ve ilk ö rencilerini 2000-2001 E itim-Ö retim y nda
alan Güzel Sanatlar Fakültesi ve 7 A ustos 2000 tarihli resmi gazetede yay nlanan Bakanlar
Kurulu karar

ile kurulu unun yasal sürecini tamamlayan Çanakkale Onsekiz Mart

Üniversitesi T p Fakültesi 2007-2008 e itim-ö retim y nda ö rencilerine ‘merhaba’ dedi.
p Fakültesi 1. s

f ö rencileri 17 Eylül 2007 tarihinde “Önlük Giyme” töreni ile de uzun ve

zorlu bir e itime ba lad . Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu, 23 Eylül 1998 tarihli 23472
say

Resmi Gazete'de yay nlanarak kurulmu tur. lk ö rencilerini 2007–2008 E itim-

retim y nda alan Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu; "spor yöneticili i", "antrenörlük
itimi" ve "rekreasyon" bölümleri ile hizmet sunmaktad r. Yüksekokulumuzun hedefi, h zl
bir geli im içerisindeki spor endüstrisine, spor kulüplerine, STK’lara ve kitlelerin gereksinimi
olan bo

zamanlar n de erlendirilmesine yönelik aktiviteler sunan nitelikli eleman

yeti tirmektedir. Bu hizmetlerin sunulaca

organizasyonlar yapabilen, kamu ve özel

sektörde sporla ilgili kurumlara, okullara ve STK’lara katk verebilecek düzeyde yetkin
elemanlar , güçlü bir akademik kadro ve program arac

ile yeti tirilmesi hedeflenmi tir.

Gökçeada Uygulamal Bilimler Yüksek Okulu, 26 A ustos 2008 tarihli 26979 say
Gazete’de yay nlanarak kurulmu olup, 2009 y ndan itibaren ö renci al

na ba lanm

Resmi
r.
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Yabanc Diller Yüksekokulumuz 14 Mart 2009 tarih ve 27169 say
kurularak halen yap lanma çal malar
Dil Bölüm Ba kanl

Resmi Gazete ile

sürdürmektedir. Bugüne kadar Rektörlük Yabanc

taraf ndan yürütülen Zorunlu Yabanc Dil dersleri ve Yabanc Diller

itimi Uygulama ve Ara rma Merkezi taraf ndan koordine edilen Zorunlu ve ste e Ba
Yabanc Dil Haz rl k e itimi Yüksekokulumuzun ba ca görev alan

olu turmaktad r.

Ayr ca 16.04.2009 tarihinde kurulan Devlet Konservatuar ö renci al

na 2011

nda ba layacakt r.
Üniversitemiz 9 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokulu, 6 Yüksekokul, 2 Enstitü ile 18
Ara rma Merkezine sahiptir.
2- Mevzuat
2547 say

Yüksek Ö retim Kanununun 12’inci maddesinde Üniversitelerin görevleri

daki gibi belirlenmi tir:
Ça da uygarl k ve e itim - ö retim esaslar na dayanan bir düzen içinde,
toplumun ihtiyaçlar ve kalk nma planlar ilke ve hedeflerine uygun ve
ortaö retime dayal çe itli düzeylerde e itim - ö retim, bilimsel ara rma,
yay m ve dan manl k yapmak,
Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar

rasyonel, verimli ve ekonomik

ekilde kullanarak, milli e itim politikas ve kalk nma planlar ilke ve hedefleri
ile

Yüksekö retim

Kurulu

taraf ndan

yap lan

plan

ve

programlar

do rultusunda, ülkenin ihtiyac olan dallarda ve say da insan gücü yeti tirmek,
Türk toplumunun ya am düzeyini yükseltici ve kamu oyunu ayd nlat

bilim

verilerini söz, yaz ve di er araçlarla yaymak,
Örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim yoluyla toplumun özellikle sanayile me
ve tar mda modernle me alanlar nda e itilmesini sa lamak,
Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve
geli mesini ilgilendiren sorunlar

, di er kurulu larla i birli i yaparak, kamu

kurulu lar na önerilerde bulunmak suretiyle ö retim ve ara rma konusu
yapmak, sonuçlar

toplumun yarar na sunmak ve kamu kurulu lar nca

istenecek inceleme ve ara rmalar
önerilerini bildirmek,

sonuçland rarak dü üncelerini ve
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itim - ö retim ve seferberli i içinde, örgün, yayg n, sürekli ve aç k e itim
hizmetini üstlenen kurumlara katk da bulunacak önlemleri almak,
Yörelerindeki tar m ve sanayinin geli mesine ve ihtiyaçlar na uygun meslek
elemanlar

n yeti mesine ve bilgilerinin geli mesine katk da bulunmak,

sanayi, tar m ve sa
üretimde art

k hizmetleri ile di er hizmetlerde modernle meyi,

sa layacak çal ma ve programlar yapmak, uygulamak ve

yap lanlara kat lmak, bununla ilgili kurumlarla i birli i yapmak ve çevre
sorunlar na çözüm getirici önerilerde bulunmak,
itim teknolojisini üretmek, geli tirmek, kullanmak, yayg nla rmak,
Yüksekö retimin uygulamal

yap lmas na ait e itim- ö retim esaslar

geli tirmek, döner sermaye i letmelerini kurmak, verimli çal

rmak ve bu

faaliyetlerin geli tirilmesine ili kin gerekli düzenlemeleri yapmakt r.
Kanunda belirlenen bu amaçlar do rultusunda Üniversitemizin sorumluluklar ise
unlard r:
Üniversite, sivil toplum, i dünyas , di er kurulu larla i birli i ve etkile imi
sa lamak,
it, tutarl , liyakati esas alan, kaynaklar etkin kullanan, saydam ve effaf bir
yönetim anlay

sürekli uygulamak,

Çanakkale, Türkiye ve dünya sorunlar na duyarl ara rmalar gerçekle tirmek,
Uzun vadeli hedeflere ve vizyona sahip olmak,
nsan kaynaklar , ö renciler, yöneticiler, akademisyenler düzeyinde uyumlu
çal ma ortam yaratmakt r.

3-Organizasyon Yap

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu 2547 say
hükümlerine

göre

belirlenmi tir.

Üniversitenin

yönetim

organlar

Yard mc lar , Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

Rektör,

yasa
Rektör
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Rektör, üniversite tüzel ki ili ini temsil eder. Profesör akademik unvan na sahip
ki iler aras ndan görevdeki rektörün ça

ile toplanacak üniversite ö retim üyeleri

taraf ndan seçilecek adaylar aras ndan Cumhurba kan nca 4 y ll

na atan r. Süresi sona

erenler ayn yöntemle sadece bir kez daha atanabilirler.
Senato, rektörün ba kanl

nda, rektör yard mc lar , dekanlar ve her fakülteden fakülte

kurullar nca üç y l için seçilecek birer ö retim üyesi ile rektörlü e ba

enstitü ve yüksekokul

müdürlerinden te ekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organ olup a

daki görevleri

yapar: Üniversitenin e itim - ö retim, bilimsel ara rma ve yay m faaliyetlerinin esaslar
hakk nda karar almak, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklar
haz rlamak veya görü bildirmek, Rektörün onay ndan sonra Resmi Gazete'de yay nlanarak
yürürlü e girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri
haz rlamak, üniversitenin y ll k e itim - ö retim program
ba lamak, bir s nava ba

ve takvimini inceleyerek karara

olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullar

bu konudaki önerilerini karara ba lamak, fakülte kurullar ile rektörlü e ba
yüksekokul kurullar

n kararlar na yap lacak itirazlar

n

enstitü ve

inceleyerek karara ba lamak,

üniversite yönetim kuruluna üye seçmektir.
Üniversite yönetim kurulu, rektörün ba kanl
de

ik ö retim birim ve alanlar

nda dekanlardan, üniversiteye ba

temsil edecek ekilde senatoca dört y l için seçilecek üç

profesörden olu ur.Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yard mc bir organ
olup a

daki görevleri yapar: Yüksekö retim üst kurulu lar ile senato kararlar

n

uygulanmas nda, belirlenen plan ve programlar do rultusunda rektöre yard m etmek, faaliyet
plan ve programlar

n uygulanmas

dikkate alarak yat m program

sa lamak; üniversiteye ba

, bütçe tasar

tasla

birimlerin önerilerini

incelemek ve kendi önerileri ile

birlikte rektörlü e sunmak, üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getirece i konularda karar
almak, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullar

n kararlar na yap lacak itirazlar

inceleyerek kesin karara ba lamak, bu kanun ile verilen di er görevleri yapmakt r.
Rektör yard mc lar , rektörün, çal malar nda kendisine yard m etmek üzere,
üniversitenin ayl kl profesörleri aras ndan seçti i ve atad

ö retim üyeleridir

9
Ayr ca Üniversitemizde e itim – ö retim ve di er faaliyetlerin yürütülmesi için 9
dekanl k, 2 enstitü müdürlü ü, 6 yüksekokul müdürlü ü, 11 meslek yüksekokulu
müdürlü ü, 18 ara rma ve uygulama merkezleri müdürlü ü ve 12 idari birim
bulunmaktad r.

Üniversitemizin sahip oldu u akademik ve idari te kilatlanma a

da yer alan

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik ve dari Organizasyon emas ” üzerinde
görülmektedir. A

da bu yap lanmaya ili kin temel bilgiler k saca verilmi tir.
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ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES AKADEM K VE DAR TE

LAT EMASI

REKTÖR
Yönetim Kurulu

Senato

Rektör Yrd.

Fakülteler

Enstitüler

Biga ktisadi ve dari
1. Fakültesi
Bilimler

Fen Bilimleri
Enstitüsü

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Rektör Yrd.

Yüksekokullar

Turizm letmecili i ve
Otelcilik Yüksekokulu

Meslek
Yüksekokullar
Ayvac k M.Y.O.
Bayramiç M.Y.O.

Sa

k Yüksekokulu
Biga M.Y.O.

lahiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarl k
Fakültesi

Beden E itimi ve Spor
Yüksekokulu

Çan M.Y.O.

Gökçeada Uygulamal
Bilimler Yüksekokulu

Çanakkale M.Y.O.

Yüksekokulu

Sa
Su Ürünleri Fakültesi

Yüksekokulu

p Fakültesi

k Hiz. M.Y.O.

Yabanc Diller
Yüksekokulu
Gelibolu M.Y.O.

Devlet Konservatuar
Ezine M.Y.O.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Gökçeada M.Y.O.

Ziraat Fakültesi

Yenice M.Y.O.

itim Fakültesi

Lapseki M.Y.O.

Uyg. ve Ar .
Merkezleri
- Ara rma ve Uygulama
Hastanesi
- Atatürk ve Çanakkale
Sava lar Ar . Mrk.
- Atatürk lkeleri ve
nkilap Tarihi UAM
- Astrofizik Ar . Mrk.
-Bilim ve Teknoloji UM
- Botanik Bah. Ve
Herbaryum UAM
- Çanakkale Seramikleri
Ar . Uyg. Mrk.
- Çevre Sorunlar Ar .
Uyg. Mrk.
- Deniz Kaplumba alar
UAM
- El Sanatlar Ar . Uyg.
Mrk.
- Enerji Kaynaklar AUM
- brahim Bodur
Gri imcilik UAM
- Kad n Çal malar UAM
- Nanobilim ve Teknoloji
AUM
- Sürekli E itim Mrk.
- Süt ve Süt Ürünleri
UAM
- Sualt Ar . Uyg. Mrk.
- Stratejik Ar . Mrk.
- Türkiye Avustralya
Çal malar UAM
- Uzaktan E itim UAM
- Uzaktan Alg lama AUM
- Yabanc Dil E itimi
UAM
- Kazda UAM

Rektör Yrd.

Bölümler

Genel Sekreter

Atatürk lkeleri ve
nk lap Tarihi Böl.

Strateji Geli tirme
Daire B k.

Enformatik Böl..

dari ve Mali ler
Daire B k.

Güzel Sanatlar Böl.

Türk Dili Böl.

Yabanc Diller Böl.

Beden E itimi ve Spor
Böl.

Sa

k Kültür ve Spor
Daire B k.

Kütüphane ve Dok.
Daire B k.
Yap

leri ve Teknik
Daire B k.

Bilgi lem Daire B k.

Ö renci leri Daire B k.

Personel Daire B k.
Bas n Halkla li kiler

Hukuk Mü avirli i
li kiler Ofisi
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4- nsan Kaynaklar
4.1- Akademik Personel

Tablo 1: Akademik Personel (30.10.2010 tarihi itibariyle)
Kadrolar n Doluluk Oran na Göre

Kadrolar n stihdam ekline Göre

Dolu

Bo

Toplam

Tam Zamanl

Yar Zamanl

Profesör

85

59

144

85

-

Doçent

92

68

160

92

-

Yrd. Doçent

353

49

402

353

-

217

70

287

217

-

Okutman

88

52

140

88

-

Çevirici
itim- Ö retim
Planlamac
Ara rma Görevlisi

2

0

2

2

-

0

2

2

0

-

283

238

521

283

-

Uzman

48

43

91

48

-

1168

561

1729

1168

-

retim Görevlisi

TOPLAM

Tablo 2: Akademik Personelin Ya tibariyle Da
Ki i Say
Yüzde

21-25 Ya

26-30 Ya

31-35 Ya

36-40 Ya

41-50 Ya

51- Üzeri

44

192

259

265

319

89

% 3,77

% 16,44

% 22,17

% 22,69

% 27,31

% 7,62

Tablo 1’de akademik personelimize ait bilgiler yer almaktad r. Buna göre toplam 1.729
kadronun 1.168’i dolu 561’i ise bo tur. Özellikle profesör, doçent, yard mc doçent ve ara rma
görevlisi kadrolar ndaki bo kadrolar dikkati çekmektedir. Öte yandan mevcut dolu kadrolar n
tamam “Tam Zamanl ” olarak hizmet vermektedir.

4.2- dari Personel
Tablo 3’te idari personele ili kin bilgiler yer almaktad r. Buna göre toplam 827 kadronun
526’SI dolu kalan 301’i ise bo tur. Dolu kadrolar n yakla k % 65’ine kar
Genel dare Hizmetlerine, kalan 187 kadro ise di er s
yakla k % 61’ine kar
hizmet s

flar na aittir.

flara da lm

k gelen 339 kadro

r. Bo kadrolar n ise

k gelen 183 kadro Genel dare Hizmetlerine, kalan 118 kadro ise di er

12
Tablo 3: dari Personel (30.10.2010 tarihi itibariyle)
Dolu

Bo

Toplam

Genel dari Hizmetler

339

183

522

Sa

k Hizmetleri S

103

59

162

Teknik Hizmetleri S

51

10

61

-

-

-

2

1

3

Din Hizmetleri S

1

0

1

Yard mc Hizmetli

30

48

78

Toplam

526

301

827

itim ve Ö retim Hizmetleri S
Avukatl k Hizmetleri S

.

Tablo 4: dari Personelin E itim Durumu
Ki i Say
Yüzde

lkö retim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek L. ve Doktora

40

133

165

169

19

% 7,60

% 25,29

% 31,37

% 32,13

% 3,61

Tablo 5: dari Personelin Hizmet Süresi
Ki i Say
Yüzde

1–3Yl

4–6Yl

7 – 10 Y l

11 – 15 Y l

16 – 20 Y l

21 – Üzeri

130

58

61

105

89

83

% 24,71

% 11,03

% 11,6

% 20

% 16,92

% 15,74

Tablo 6: dari Personelin Ya tibariyle Da
Ki i Say
Yüzde

18-20 Ya

21-25 Ya

26-30 Ya

31-35 Ya

36-40 Ya

41-50 Ya

51- Üzeri

3

75

79

93

102

157

17

% 0,57

% 14,26

% 15,02

% 17,68

% 19,39

% 29,85

% 3,23
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Ayr ca

a

daki tablo

7’de

görülmektedir. Kurumumuzda Sürekli
bir k sm Sa
Ba kanl

üniversitemizde
çi ve Vizesiz

k Kültür ve Spor Dairesi Ba kanl

istihdam

çi çal

edilen

i çilerin da

lmamaktad r. Vizeli i çilerimizin

nca, bir k sm da dari ve Mali

ler Daire

nca istihdam edilmektedir.

Tablo 7: çiler (Çal

klar Pozisyonlara Göre)
Dolu

Bo

Toplam

Sürekli çiler

8

-

8

Vizeli Geçici çiler (adam/ay)

680

-

680

688

-

688

Vizesiz i çiler (3 Ayl k)
Toplam

5- Ö renci Say lar
5.1- Kay tl Ö renci Say
Tablo 8: Toplam Kay tl Ö renci Say
E
6.187
1.021

(30.10.2010 tarihi itibariyle)

I.Ö RET M
II. Ö RET M
K
TOPLAM
E
K TOPLAM
7.615
13.802
2.531 3.773
6.304
1.224
2.245
151 109
260

Fakülte
Yüksekokul
Meslek
Yüksekokulu 3.830 3.308
Enstitü
734
768
Genel
Toplam
11.772 12.915

TOPLAM
GENEL
TOPLAM
E
K
8.718 11.388 20.106
1.172 1.333
2.505

7.138
1.502

2.666 1.588
25
27

4.254
52

6.496
759

4.896
795

11.392
1.554

24.687

5.373 5.497

10.870

17.145 18.412

35.557

Tablo 8’de üniversitemizde kay tl toplam ö renci say lar yer almaktad r. Buna göre toplam
renci say

35.557’dir. Bunlar n 17.145 tanesi erkek, 18.412 tanesi ise k z ö rencidir. Yine

toplam 35.557 ö rencinin 24.687 tanesi I. Ö retim, 10.870 tanesi de II. Ö retimde okumaktad r.
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6 - Fiziki Kaynaklar
Üniversitemiz 9 fakülte, 2 enstitü, 6 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu ve 18 ara rma
merkezi ve bölüm ile e itim – ö retim hizmetlerini yerine getirmekte olup, kampuslerimiz
Çanakkale merkez ve dokuz ilçede bulunmaktad r.
Üniversitemize ait yerle keler ve hizmet veren birimler a
Terzio lu Yerle kesi : Maliye Bakanl

daki gibidir.

ve Orman Bakanl

ndan tahsis edilen 3.200.000

m² büyüklü ündeki bu yerle kemizde idari ve akademik hizmetlerin yerine getirilmesi için
Rektörlük binas (8.700 m²), Fen Edebiyat Fakültesi (24.000 m²), Ziraat Fakültesi (13.600 m²), Su
Ürünleri Fakültesi (6.000 m²), T p Fakültesi Dekanl k Binas (3.500 m²), Çanakkale Meslek
Yüksekokulu (12.000 m²), Turizm

letmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu ( 7.000 m²), Mühendislik

Mimarl k Fakültesi (6.000 m²), binalar bulunmaktad r. Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri
Enstitüsü Turizm

letmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu binas nda, Güzel Sanatlar Fakültesi ve

lahiyat Fakültesi Çanakkale Meslek Yüksekokulu binas nda, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu
(5.000 m²) Kapal Spor Salonunda hizmet vermektedir.
Terzio lu yerle kemizde ayr ca ö renci ve personelimize hizmet vermek üzere Merkezi
Kütüphane (3.200 m²), Ö renci Sosyal Etkinlik Merkezi (6.000 m²), Troia Kültür Merkezi (2.000
m²), Yamaç Kafe (500 m²), Astrofizik Gözlemevi (720 m²) bulunmaktad r.
Anafartalar Yerle kesi : Maliye Bakanl

ndan tahsis edilen ve Çanakkale merkezde yer

alan toplam 27.927 m² büyüklü ündeki bu yerle kemizde E itim Fakültesi (14.600 m²), Kapal
Spor Salonu (700 m²) ve Süleyman Demirel Konferans Salonu (600 m² ) bulunmaktad r.
Dardanos Yerle kesi: Maliye Bakanl

ndan tahsis edilen toplam 379.450

m²

büyüklü ündeki bu yerle kemizde ö renci ve personelimize hizmet vermek üzere restorant,
kafeterya, spor salonu ve kompleksi, otel, kumsal, deniz, Rüzgar Sörfü Merkezi vb. alanlar olup
bunlar n toplam büyüklü ü 4.500 m²’dir.
Biga Prof. Dr. Ramazan Ayd n Yerle kesi : Maliye Bakanl

ndan tahsis edilen toplam

860.581 m² büyüklü ündeki bu yerle kemizde Biga ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (19.200 m²)
ve kapal spor salonu (3.500 m²) bulunmaktad r.
Biga Meslek Yüksekokulu : Maliye Bakanl

ndan tahsis edilen toplam 48.225 m²

büyüklü ündeki bu yerle kemizde Yüksekokula ait 8.500 m²’lik kapal alan bulunmaktad r.
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Sa

k Yüksekokulu : Sa

büyüklü ündeki

bu

yerle kemizde

k Bakanl
Sa

k

ndan Protokol ile tahsis edilen 6.578 m²

Yüksekokulu

ve

Sa

k

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulunun toplam 1.700 m² kapal alan bulunmaktad r.
Ayvac k Meslek Yüksekokulu : l Özel daresi’nden kiralanan 5.900 m² büyüklü ündeki
bu yerle kemizde Ayvac k Meslek Yüksekokulunun 2.000 m²’lik kapal alan bulunmaktad r.
Bayramiç Meslek Yüksekokulu : Maliye Bakanl

ndan tahsis edilen 70.290 m²

büyüklü ündeki bu yerle kemizde Bayramiç Meslek Yüksekokulunun 3.500 m²’lik kapal alan
bulunmaktad r.
Çan Meslek Yüksekokulu : Orman Bakanl

ndan tahsis edilen 45.060 m² büyüklü ündeki

bu yerle kemizde Çan Meslek Yüksekokulunun 9.900 m²’kapal alan bulunmaktad r.
Lapseki Meslek Yüksekokulu : Maliye Bakanl

ndan tahsisli 18.167 m² yerle ke üzerinde

Lapseki Meslek Yüksekokulunun 3.500 m²’lik kapal alan bulunmaktad r.
Ezine Meslek Yüksekokulu : Milli E itim Bakanl

ndan kiral k olan 6.000 m²

büyüklü ündeki yerle ke üzerinde 1.340 m² ve ayr ca Maliye Bakanl

ndan tahsisli 85.337 m²

büyüklü ündeki yerle kemizde 3.500 m²’lik kapal alan bulunmaktad r.
Yenice Meslek Yüksekokulu : Orman Bakanl

ndan tahsis edilen 37.000 m²

büyüklü ündeki bu yerle kemizde Yenice Meslek Yüksekokulunun 8.856 m²’lik kapal alan
bulunmaktad r.
Gökçeada Meslek Yüksekokulu : Milli E itim Bakanl

ndan tahsis edilen 10.000 m²

büyüklü ündeki bu yerle kemizde Gökçeada Meslek Yüksekokulunun 1.500 m²’lik kapal alan
bulunmaktad r.Gökçeada Uygulamal Bilimler Yüksekokulu ayn binada yer almaktad r.
Gelibolu Meslek Yüksekokulu : Gelibolu Belediyesinden protokol ile tahsis edilen 1.300
m² büyüklü ündeki bu yerle kemizde Yüksekokulumuzun üç katl binas nda 1.500 m²’lik kapal
alan bulunmaktad r.
Ayr ca Üniversitemize kamula rma yoluyla kazand

p ara rma ve uygulama amaçl

kullan lan Gelibolu ilçemizdeki 2.278 m² aç k alan ve dört katl olmak üzere 4.500 m² kapal alan
olan Otel Hamzakoy, Çanakkale Merkezde Maliye Bakanl

ndan tahsis edilen 2.712 m² aç k alan

ve 1.300 m² kapal alan olan Nedime Han m Kültür Merkezi (Gallipoli Dostluk Evi), kamula rma
yoluyla al nan ve 880 m² kapal alana sahip brahim Bodur Giri imcilik Uygulama ve Ara rma
Merkezi ile 800 m² kapal alana sahip ancak geli tirilmesi planlanan merkeze ba

Sar caeli

Köyünde bulunan Teknolojik ve Tar msal Ara rma ve Uygulama Merkezi (TETAM)
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bulunmaktad r.2006 y

içerisinde daha önce Kültür ve Turizm Bakanl

taraf ndan kullan lan

Hazineye ait 1574,44 m2 alana sahip Kilise ve Papaz Evi Üniversitemiz kültür amaçl kullan lmak
üzere Üniversitemize kazand lm

r.

Üniversitemiz Ara rma ve Uygulama Hastanesi, 12 Kas m 2008'den itibaren poliklinikleri
ile hizmete ba lam

r.

1996 y nda 80 yatakl kad n-do um ve çocuk hastal klar hastanesi olarak ba layan
hastane, 2006 y nda %75'i bitirilmi bir ekilde üniversitemiz taraf ndan devral nd ; 20 yatakl
yo un bak m ünitesi, 4 ameliyathanesi, 20 poliklini i, fizik tedavi, hemodiyaliz, koroner anjiografi,
endoskopi ve ta k rma üniteleri ile birlikte her türlü tetkik iste ine cevap verebilecek radyoloji,
biyokimya, mikrobiyoloji, androloji ve nükleer t p laboratuvarlar olan 100 yatakl bir Üniversite
Ara rma ve Uygulama Hastanesi haline getirildi.
"Ça da bilgi birikimi ve uzman kadrosu ile , meslek ahlak
hasta yak nlar

benimseyen yap yla hasta ve

n özel hayat na sayg , hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutan, bilimsel,

yenilikçi ve öncü tedavi yöntemleri ile öncelikle Çanakkale ve ilçeleri için lider olmay hedefleyen
kaliteli sa

k hizmetleri sunmak" misyonu ile hizmete ba layan Hastanemiz Çanakkale'deki sa

k

hizmetlerinin kalitesini art rma hedefindedir.
47 hekim, 53 hem ire, 5 ebe, 4 laborant, 6 hastabak

, 20 poliklinik sekreteri ile hizmete

ba layan Hastanemiz, 2009'un ilk alt ay ndan itibaren yatakl , tam bir 3. basamak sa

k kurulu u

olarak hizmete geçmi tir. lk ve Acil Yard m Ünitemiz ise Haziran 2009'da hizmete aç lm
ÇOMÜ Ara rma ve Uygulama Hastanesi sa
uluslararas standartlarda tamamlay
konular nda uzmanla

r.

k hizmetlerinde görülen eksiklikleri

bir role sahip olacak ve hastalar

n her türlü beklentisini

çal anlar yla, dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik geli meleri

uygulayarak , en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir ekilde kar layacakt r.
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7.ÇOMÜ YÖNET M LKE VE DE ERLER

Üniversite-sivil toplum-i dünyas - STK’lar etkile imini en üst seviyede tutmak
rencilerin yönetime topluluklar, konseyler ve di er yollarla aktif kat
sa lamak
rencilere, akademisyenlere ve yönetime ili kin d de erlendirme almak
Saydam ve effaf yönetim anlay

gerçekle tirmek

renci, akademisyen, insan kaynaklar , yönetici düzeyinde ba ar

n mutlak

ödüllendirilmesi
renci de erlendirmelerinin azami ölçüde gözetilmesi
Bütün bölümlerden yabanc dil ile entegre e itim gerçekle tirmek
Kent, ülke, dünya sorunlar na duyarl ara rmalar gerçekle tirmek
dünyas na, kamuoyuna, STK’lara dan manl k, ara rma arac

yla katk vermek

Tüm dallarda uygulamaya dönük e itim için özel sektör, kamu sektörü ve STK’larla
birlikleri
Çanakkale’nin tarihi, do al, kültürel de erlerine duyarl k
ÇOMÜ’de aidiyet bilincini artt rmak
Entelektüel sorumluluk ve ba ms zl k
Ömür boyu ö renme
Kalite odakl k
Genel de

im, sürekli geli me ve sürdürülebilirlik

Akademik toplant organize etmek, organize edilenlere kat m
renci aktif e itimi
Sanal ö renme, kendi kendine ö renmenin motive edilmesi
nsan kaynaklar , ö renciler, yöneticiler, akademisyenler düzeyinde uyumlu çal ma
Sürdürülebilir yüksek performansa ula mak
itli i, liyakati, saydaml
Sorgulay

, ara

esas alan yöneticilik yarat
, tart mac

gerçekle tirmek

esas alan ders programlar ve ders i leme

yöntemleri uygulamak
Yerel yönetimler, kamu yönetimi, özel sektör ve STK’lar düzeyinde kal

diyalo u

geli tirmek
Dünya üniversitelerindeki geli melere e zamanl uyum ve yenilenme sa lamak
Kaynaklar n etkin kullan

, kaynak yaratabilme kapasitesini artt rmak
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Akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere sponsorluk temin etmek
Uluslararas düzeyde akademisyen-ö renci de

imi say

artt rmak

Dünya üniversitelerini tan ma ve ÇOMÜ’yü ulusal ve uluslararas düzeyde tan tma
Tutarl k
Disiplinler aras i birli i kurmak
Çanakkale, Türkiye ve dünya sorunlar na duyarl k
Ba ar da, kaynak kullan m rasyonelli inde, çevresel etkile imde sürdürülebilirlik
renci sorunlar na, önerilerine, beklentilerine azami duyarl k
Bürokratik gerekçelerle süreçleri yava latmamak
Kendi kendini denetim (Özdenetim)
nsan hak ve özgürlüklerine sayg gösterilmesi
Din, dil, rk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, ya , bedensel engel ve
benzeri özellikler nedeniyle ayr mc k ve önyarg ya yer vermeden hakça ve dürüst
davran lmas
Üniversitede yetkilerin akademik özerklik, özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde
kullan lmas , sorumluluklar n tam olarak yerine getirilmesi; söz konusu ilkelerin
yöneticilerce kurum içi ve d nda korunmas
Kurumsal sorunlar n çözümüne daha fazla zaman tahsis etmek, liyakati öne
karmak, uyumlu olmak tart ma birlikteli ini sa lamak
Ba ar lar ne denli anlaml olursa olsunlar daha anlaml ba ar lara arac k etme,
köprü olma vasf

n gözetilmesi

Yak nmamak, ikâyetçi olmamak, olumlu tutumu korumak
Ba ar lar takdir etmek ve ödüllendirmek
Uzun vadeli hedeflere ve vizyona sahip olmak
Mükemmeli sunu
Üniversite de erlerine ve hedeflerine ba

olmak
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8. ÇOMÜ AMAÇ HEDEF VE STRATEJ LER

N BEL RLENMES

8.1 Amaç 1: E itim Ö retim Kalitesini Artt rmak
8.1.1 Niteliksel Hedefler

H.1. Dersleri, kesintisiz tüm ö rencilerin kat

yla yürütülmesini temin edecek nitelikte

gerçekle tirmek. Bu ba lamda her bölüme derslerin bilgisayar deste iyle yürütülmesini sa layacak
bir bilgisayar ve projeksiyon, dersliklere de sabit projeksiyonlar temin edilmelidir. Ayr ca ö retim
elemanlar

n her dönemlik dersler için çal ma plan haz rlamalar

vermelerini sa lanmal

r. Bu kapsamda da her ö retim eleman

ve bölüm ile ö rencilere

n en fazla üç farkl derse ve en

fazla 20 saat (haftal k, tez dan manl klar dahil) derse girmesini ve yoklama almas sa lanmal

r.

Bu hedef çerçevesinde izlenecek stratejiler u ekildedir:

S.1.1.

lgili birim yöneticisinin Rektörlükten ve di er kaynaklardan her bölüme bir

bilgisayar ve projeksiyon temin etmesi
S.1.2. Ö rencilere da

lan çal ma plan

n dönem ba nda bölüm ba kanl klar nca ders

veren ö retim üyesinden al nmas
S.1.3. Özellikle Doçent ve Profesör düzeyinde ö retim üyelerinin ÇOMÜ’ye gelmelerini
sa lamak
S.1.4. Ö retim üyelerinin zamanlar

n büyük bir ço unlu unu ara rma, proje, akademik

etkinlik organizasyonlar gerçekle tirmeye tahsis etmelerini sa lamak
S.1.5. Bölümlerin tüm dersliklerine sabit projeksiyon monte etmek
S.1.6. Bölümlerin yoklama denetimi yapmalar

H.2. Üniversite ve kent olanaklar yla uyumlu e itim kalitesini gözeten ö renci say na ula makt r.
Bu çerçevede 2012 y nda maksimum ö renci say

n 27000’nin üzerinde olmas

r. Bu hedef

çerçevesinde izlenecek stratejiler u ekildedir:

S.2.1. Yeni Fakülte, Yüksekokul, MYO açman n d nda mevcutlar
gitmelerinin sa lanmas (kurumsalla
S.2.2. Mevcut ö renci kontenjanlar

n yatay geni lemeye

muadilleriyle ayn bölüm say na ula malar )
n sabitlenmesi

H.3. Dünyadaki geli melere uygun, tutucu yakla mlardan uzak, ö rencilere her anlamda
dan manl k hizmetlerinin sa land

ve disiplinler aras e itim-ö retim süreçlerinin de dikkate
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al nd

, teknolojik geli melerin uyguland

, profesyonel bilgi d nda entelektüel bilgi birikimini

de önemseyen, say dan ziyade kaliteye de er veren bir e itim-ö retim sistemi olu turulmal
çerçevede bilimin
mensuplar

r. Bu

nda, bilgiyi kullanabilen, nitelikli ve kendini iyi ifade edebilen meslek

yeti tirilmesi, e itim-ö retimde dinamik, küresel, kaliteli, yarat

, kat mc

bir

ara rma politikas izleyip bu politikay yo un rekabet ko ullar na uyarlanmas , ö rencilere etkin
bir rehberlik hizmeti verilmesi ve e itim-ö retimdeki nicel ve nitel hedefleri, Bologna süreci
çerçevesinde, AB ülkeleri ba ta olmak üzere geli mi ülkelerin ölçütleri seviyesine getirilmesi
hedeflenmektedir. Bu hedef kapsam nda izlenecek stratejiler öyledir:

S.3.1. Ö rencilerin mesleki alanda yeti tirilmesi yan

s ra,

ki isel geli imlerini

tamamlamalar amac yla seminerler, kurslar düzenlemek
S.3.2. Ara rma ve çal malar n te vik edilmesi amac yla ödüllendirilmesini sa lamak
S.3.3. Ö rencilerin ve ö retim elemanlar

n ara rmalar

yürütebilecekleri laboratuar

olanaklar sa lamak, ara rma ve uygulama merkezleri, pilot tesisler kurmak
S.3.4. Mezun ö rencilerimizle ileti im halinde kalarak, onlar n sektördeki durumlar
belirlemek, buna ba
yollar

olarak e itim ve ö retimdeki eksiklik ara

larak, iyile tirme

aramak

S.3.5. Ö rencilerimizin okul d ndaki zamanlar
kullanabilmeleri için, ça da yurt ve burs olanaklar

kaliteli ve verimli bir

ekilde

sa lamak

S.3.6. Ö renciler aras nda ve ö rencilerle ö retim elemanlar aras nda ileti imi art rmak
amac yla çe itli sosyal etkinlikler düzenlemek
S.3.7. Ö rencilerimizin üniversite olanaklar ndan tam olarak yararlanmalar
kampus içinde tüm yap la man n tamamlanmas

sa lamak için,

gerçekle tirmek

H.4. Öncelikle ülkenin ve yörenin ihtiyac na cevap verebilecek donan mda meslek insanlar
yeti tirilmelidir. Bu ba lamda ara rmalar n rahatça yap labildi i, yarat

n öne ç kar ld

,

rencilerin kendilerini geli tirebilecekleri ve e itim-ö retimin her düzeyinde f rsat ve olanak
itli i sa land

bir ortam ortaya konmal

r. Ö rencilerin ülkemiz ihtiyaçlar do rultusunda

mesleki etik, insani ve ahlaki de erlere sahip ve bunlara sayg , geni görü lü, liderlik yetenekleri
ile donat lm , ö renme ve yenilenmeye odaklanm
retim programlar

n ara rmay ve yarat

bireyler olarak yeti tirilmelerini ve e itim-

te vik edici olmas

hedef çerçevesinde izlenecek stratejiler ise u ekildedir:

sa lamak gerekmektedir. Bu
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S.4.1. Ö rencilerin kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geli tirmek amac yla e itimretim programlar kapsam nda ilgili alanlardaki ö retim elemanlar nezaretinde seminer,
panel ve konferans düzenlenmesi
S.4.2. Ara rmalar n yap labilmesi için gerekli veri tabanlar kaynaklar
araç-gereç say

n sa lanmas , ders

art rmak, ö rencilerin ihtiyaçlar na cevap verecek mekan, donan m,

personel ve program esnekli i sa lamak
S.4.3. Teorik bilgilerin uygulamaya yönelik becerilere dönü türülmesi amac yla sanayi
kurulu lar yla

i birli ini güçlendirmek, uygulanacak staj programlar yla günümüz

teknolojisini yak ndan takip etmek

H.5. Mevcut akademik personelin geli imi sa lanmal

r. Bu ba lamda akademik personelin

kendisini geli tirmesi için olanaklar haz rlanmal , akademik ara rma için altyap imkanlar
geli tirilmeli, mevcut akademik personelin ÇOMÜ’de çal maya devam etmesi sa lanmal ve
akademik personelin uluslar aras tecrübesi art lmal

r. Bu hedef kapsam nda izlenecek stratejiler

öyledir:

S.1.1. Akademik personele yönelik dil geli tirme programlar düzenlemek
S.1.2. Akademik personelin ders yükünü hafifletmek
S.1.3. Ö retim üyesi ba na dü en ö renci say

uluslar aras standartlara dü ürmek

S.1.4. Akademik personelin ulusal ve uluslar aras projelere kat

özendirmek

S.1.5. Akademik personeli ulusal ve uluslar aras multidisipliner çal malar te vik etmek
S.1.6. Laboratuar altyap

yeterli hale getirmek

S.1.7. Bilimsel ara rma projelerinin bütçelerini art rmak
S.1.8. Akademik personeli ekonomik aç dan destekleyecek projeler geli tirmek
S.1.9. Akademik personelin uluslar aras de

im programlar na kat

S.1.10. Akademik personelin uluslar aras toplant lara kat ml
S.1.11. Akademik personelin k sa süreli yurt d

te vik etmek

te vik etmek

ara rma ve kurs olanaklar

geli tirmek

H.6. Nitelikli akademisyenleri üniversiteye kazanmak ve bu ba lamda imkanlar sunulmal

r.

S.2.1. Akademik kadrolara yap lacak atamalarda objektif performans kriterlerinin
uygulanmas

srarla sürdürmek

S.2.2. Yurt içi ve yurt d nda geçici süre ile ara rmac lar n üniversitede çal mas
sa lamak
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S.2.3. Uluslar aras de

im programlar ile seçkin bilim adamlar

n üniversiteye gelmesini

sa lamak ve te vik etmek
S.2.4. Nitelikli bilim adamlar
vak f imkanlar

n devaml olarak üniversitede çal mas

desteklemek için

geli tirmek

S.2.5. Özel ve tüzel ki ilerin sponsorlu unda kadrolar n kurulmas

sa lamak

S.2.6. Özel ve tüzel ki ilerin sponsorlu unda periyodik konferans ve sempozyum gibi
bilimsel etkinlikler olu turmak

H.7. Nitelikli akademisyen yeti tirmek. Bu ba lamda ba ar

ö rencileri lisansüstü çal ma

yapmaya te vik edilmesi, ÇOMÜ’den ve di er üniversitelerden mezun ba ar
ÇOMÜ’de akademik kariyer yapmas için i imkanlar

ö rencilerin

n olu turulmas ve lisansüstü çal ma yapan

ara rmac lara uluslar aras tecrübe kazand lmas hedeflenmektedir. Bu hedef çerçevesinde
izlenecek stratejiler u ekildedir:

S.3.1. Doktora programlar

n aç lmas

te vik etmek

S.3.2. Genç akademisyenler için özgür ara rma ortam sa lamak
S.3.3. Ara rma Görevlisi kadrolar

dengeli bir ekilde art rmak

S.3.4. Lisansüstü çal ma yapan ara rmac lara part-time i imkan sunmak
S.3.5. Yurtd ndaki seçkin üniversitelerde ortak doktora programlar geli tirmek
S.3.6. Genç akademisyenlerin uluslar aras projelere kat

te vik etmek, gerekli

rehberli i sunmak

7.2. Amaç 2: Yay n Ara rma Etkinli ini, Akademik Etkinli i ve Lisansüstü E itimin
Niteli ini Artt rmak

7.2.1. Niteliksel Hedefler

H.1. Yöre ve ülke kalk nmas na somut katk lar olacak ara rmalar n gerçekle tirilmesi ve
ara rma sonuçlar

n uygulamaya aktar lmas na yönelik yeni teknik ve teknolojilerin

geli tirmesine çal makt r. Bu hedef kapsam nda izlenecek stratejiler u ekildedir:

S.1.1. Bölümlerin yetkilerinin art lmas
S.1.2. Özellikle ara rmaya yönelik bölüm kurul kararlar

n öncelikle görü ülmesi

S.1.3. Öncelikler belirlenmesinde uygulamadaki sorunlar n irdelenmesi
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S.1.4. Üniversite üst yönetimi ile söz konusu önceliklerin gerçekle tirilebilirli i konusunda
mutabakat sa lanmas
S.1.5. Bölümlerin ara rma öncelikleri ve programlar

n üniversite üst yönetimince

denetlenmesi

H.2. Dünya bilimsel literatüründe aç k bulunan noktalar kapatmaya yönelik bilgi üretimi ve
üretilen bilginin yayg n olarak kullan lmas sa lanmal

r. Bu hedef kapsam nda izlenecek

stratejiler u ekildedir:

S.2.1. üniversitenin vizyon ve misyonu do rultusunda bölümlerin ara rma önceliklerini
ortaya koymalar
S.2.2. Üniversite katk

n nas l ve nereye kadar olabilece inin bildirilmesi (Bölüm

Bütçesi)
S.2.3. Bölümün ba ar nda en önemli kriter, di er üniversitelerin ayn bölümleriyle proje,
yay n ve yay m bak

ndan, altyap ve personel gücü oran nda kar la

lmas

S.2.4. Uzun soluklu ara rma programlar na deste in, bölümün somut bir yetersizli i
olmad

takdirde mutlak suretle devam edilmesi

S.2.5. Bu anlamda kaynak, mekan ve personel üzerinde yaln zca bölümün tasarrufta
bulunabilmesi
S.2.6. Üniversite katk

n bilgi üretimine paralel olarak artarak devam etmesi

8.3.Amaç 3: Çevre ve Topluma Hizmet Etkile imini Artt rmak

8.3.1. Niteliksel Hedefler

H.1. Ulusal ve uluslar aras i ve çevresi, üniversite camias ve STK’larla etkile imi art rarak
ÇOMÜ’nün bilim ve ara rma merkezlerinin ço alt lmas gerekmektedir. Bu ba lamda da her
fakülte, yüksekokul ve MYO’nun en az bir AB Program uygulamas nda (Socrates ve Leonardo gibi
) yer almal ve her y l en az bir DPT, TÜB TAK, BAP projesi almas

n yan s ra kamu

kurumlar na, yerel yönetimlere, STK’lara yönelik en az bir ara rma projesi gerçekle tirmelidir.
Dardanos Yerle kesinde de Troia Kültür Merkezi’nden daha geni
edilmelidir. Belirtilen hedef kapsam nda izlenecek stratejiler u ekildedir:

kongre merkezi in aat

24
S.1.1. Her Fakülte, yüksekokul ve MYO ve ara rma merkezinin yap lacak sempozyum,
kongre, çal tay konular

belirlemeleri ve harekete geçmeleri

S.1.2. Fakülte, yüksekokul ve MYO bölüm ve program yöneticilerinin Socrates ve Leonardo
Program çerçevesinde i birli i sa lamalar
S.1.3. Fakülte, yüksekokul ve MYO yönetimlerinin, bölüm ve program Yöneticilerinin DPT,
TÜB TAK, Valilik , BAP, Belediye ve STK’lar yönelimli proje teklifleri haz rlanmas

n

sa lanmas
S.1.4. Kongre merkezi için ödenek sa lanmas

H.2. Çanakkale halk , yerel yönetimi, STK’larla etkile imi azami düzeye ç kar lmal

r. Bu

ba lamda y lda 1-2 kez Valili i, Belediye’yi ve STK’lar üniversite aktiviteleri, sorunlar ve fiili
durumu konusunda bilgilendirecek bas n toplant

düzenlenmeli ve Çanakkale de erleriyle ilgili

birli i içinde akademik etkinlik organize edilmelidir. Bu çerçevede stratejiler öyle s ralanabilir:

S.2.1. Çanakkale’nin kronik sorunlar na duyarl ara rmalar ba latmak
S.2.2. Fakülte, Yüksekokul, MYO’lar ve merkezlerin faaliyetlerini Valilik, Belediye,
STK’lar ve özel sektörle etkile imli gerçekle tirmeleri

H.3. Resmi kurumlar ile üniversitenin ilgili birimlerinin i birli i, onlar karar alma süreçlerine
kat

art lmal ve resmi kurumlar ile ortakla a bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlik yap lmal

r.

Bu ba lamda u stratejiler izlenecektir:
S.3.1. lgili birim yöneticilerinin i birli i yap labilecek resmi kurumlarla diyalog içinde
bulunmas
S.3.2. Resmi kurumlarca olu turulan ve ilgili üniversite biriminin yer ald

komisyonlarda

etkinli in art lmas
S.3.3. Yerel Gündem 21 çal malar na kat

n sa lanmas

S.3.4. Kent Konseyi çal malar na kat m sa lanmas
S.3.5.

lgili birim yöneticilerinin i birli i yap labilecek bilimsel, sosyal ve kültürel

etkinlikleri için ilgili kamu birimleri ile i birli i içinde bulunmas

H.4. STK’lar ile üniversitenin ilgili birimlerinin i birli i ve STK’lar n karar alma süreçlerine
kat
yapmal

artt lmal

r. Bu ba lamda STK’lar ile ortakla a bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlik

r. Belirtilen hedef çerçevesinde izlenecek stratejiler u ekildedir:
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S:4.1. lgili birim yöneticilerinin i birli i yap labilecek STK’lar ile diyalog içinde bulunmas
S.4.2. STK’lara üye olman n te vik edilmesi
S:4.3. STK’larca olu turulan komisyonlarda görev al nmas
S.4.4. Yerel Gündem 21 çal malar na kat
S.4.5. Kent Konseyi çal malar na kat
S.4.6.

n sa lanmas
n sa lanmas

lgili birim yöneticilerinin i birli i yap labilecek bilimsel, sosyal ve kültürel

etkinlikler için ilgili STK’lar ile i birli i içinde bulunmas

H.5. lgili özel kesim ile üniversitenin ilgili birimlerinin i birli ini art rmak ve üniversitenin ilgili
birimlerinin ilgili özel kesimin sorunlar

n çözümüne katk da bulunmas

sa lamak gerekir. Bu

hedef do rultusunda u stratejiler izlenecektir:

S.5.1. Üniversitenin ilgili birim yöneticisinin ilgili özel kesim yöneticileri ile diyalog
içinde bulunmas
S.5.2. Üniversitenin ilgili birim yöneticisinin ilgili özel kesimin yapaca

toplant lara

kat lmas
S.5.3. Üniversitenin ilgili birim yöneticisinin ilgili özel kesim yöneticileri ile bilimsel, sosyal
ve kültürel etkinlikler için i birli i yapmas ve ö retim elemanlar

te vik etmesi

S.5.4. Üniversitenin ilgili birim yöneticisi ve ö retim elemanlar
sorunlar

n ilgili özel kesimin

izlemesi

S.5.5. Üniversitenin ilgili birimin ilgili özel kesimin sorunlar

n giderilmesinde e itim ve

seminer programlar haz rlamas
S.5.6. Üniversitenin ilgili birimin ilgili özel kesimin sorunlar
tart laca

n ve çözüm yollar

n

toplant lar organize etmesi

H.6. Ö rencilerle ili kileri iyile tirmesi kapsam nda ö rencilerin yönetime kat lmas

sa lanmal

ve onar n sorunlar ile ilgilenilmelidir. zlenecek hedefler de u ekildedir:

S.6.1. Her düzeydeki e itim program ndaki her s

f için ö renci temsilcilerinin belirlenmesi

S.6.2. E itim-ö retime ili kin konular n tart laca
toplant lar na ö renci temsilcilerinin de ça
S.6.3. Yar
ça

lmas

ilgili birimin yönetim kurulu

lmas

l ba lar nda ve sonlar nda yap lan akademik kurullara ö renci temsilcisinin de
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S.6.4. E itim-ö retim döneminde, ö renci temsilcileri ile bölüm/program baz nda ayda bir,
fakülte/yüksekokul baz nda he yar

l en az bir toplant

n yap lmas

H.7. Ailelerle ili kileri iyile tirmek için ÇOMÜ ö rencilerinin aileleriyle ileti im kurmak
gerekmektedir. Belirtilen hedef çerçevesinde izlenecek stratejiler u ekildedir:

S.7.1. Her birimin kendine has bir bro ür ve/veya katalog haz rlayarak, ö renci alabilece i
orta ö retim ve özel e itim kurumlar na postalamas
S.7.2.

lk kay t dönemlerinde ö rencilerin adreslerine kay t evraklar

n yan

s ra,

üniversitedeki ve Çanakkale’deki ya am hakk nda bilgilendirici dokümanlar gönderilmesi
S.7.3. Ailelerin ö rencileri ile ilgili bilgi alabilecekleri bir efli in Ö renci
Ba kanl

leri Daire

’nda ihdas edilmesi

S.7.4. Ailelerin ö rencileri ile ilgili bilgi alabilecekleri bir yaz
leri Daire Ba kanl

n geli tirilerek Ö renci

sitesine konmas

S.7.5. Her birimdeki ö renci i lerinin ailelerden gelebilecek sorulara ve taleplere duyarl
olmas

H.8. ÇOMÜ mezunlar ile ili kileri iyile tirme kapsam nda ÇOMÜ mezunlar
araya getirmek ve mezunlar aras nda etkile imi art lmal

ÇOMÜ’de bir

r. Bu do rultuda

u stratejiler

izlenecektir:

S.8.1. Her y l geleneksel olarak ÇOMÜ mezunlar günü düzenlenmesi
S.8.2. lgili birimlerin kendi mezunlar ile bir araya gelmesinin te vik edilmesi
S.8.3. Her birimin mezunlar na ait ileti im bilgilerini içeren bir veri taban olu turulmas
S.8.4. Her birimin mezunlar

n birime ait internet siteleri yolu ile kay t ve haberle melerini

sa layacak bir bölümü sitlerine eklemelerinin sa lanmas
S.8.5.

lgili birim mezunlar

ve ö rencilerinin haberle melerinin sa lanmas

ve

etkile imlerinin te vik edilmesi

H.9. Konut sahipleri ile ili kileri iyile tirmek kapsam nda konut sahiplerini üniversitenin uzun
dönemli ekonomik ve sosyal katk lar konusunda bilinçlendirmek gerekmektedir. zlenecek hedefler
unlard r:
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S.9.1. Yerel medya araçlar
katk lar

kullanarak konut sahiplerine üniversitenin ekonomik ve sosyal

n anlat lmas

S.9.2. Konut sahiplerine dönük olmak üzere, kamu yönetimi ve yerel yönetim ile i birli i
halinde, üniversitedeki birim yöneticilerinin kat laca

bir toplant

n y lda en az bir kez

yap lmas
S.9.3. Yerel medya ile iyi ili kiler içinde bulunulmas

H.10. Çanakkale halk ile ili kileri iyile tirmek için halka üniversitenin bilimsel, ekonomik ve
sosyal faydalar

anlatmak ve halk

n sosyal ve kültürel ya am na katk da bulunulmal

r. Bu

hedef kapsam nda izlenecek stratejiler u ekildedir:

S.10.1. Yerel medya araçlar

kullanarak üniversitenin ve faydalar

S.10.2. Birim yöneticilerinin yerel medya araçlar ile birimlerini tan

n halka anlat lmas
çal malar yapmas

S.10.3. Yerel Gündem 21’de görev alman n özendirilmesi
S.10.4. Kent Konseyi çal malar na kat
S.10.5. Çanakkale halk

n te vik edilmesi

n bilinç düzeyini art rmaya ili kin bilimsel, sosyal ve kültürel

etkinliklerin art lmas
S.10.6. ÇOMÜ günlerinin geli tirilmesi
S.10.7. leti im kanallar

kullanarak, ÇOMÜ’de gerçekle ecek bilimsel, sosyal ve kültürel

etkinlikler konusunda halk n haberdar olmas

n sa lanmas

S.10.8. Yerel medya ile iyi ili kiler içinde bulunulmas
S.10.9. Halk söyle ilerini etkinle tirerek yayg nla rmak

H.11. Ulusal düzeydeki di er e itim kurumlar ile üniversitenin ilgili birimlerinin i birli ini
art lmas gerekmektedir. Bu çerçevede u stratejiler izlenecektir:

S.11.1. lgili birim yöneticilerinin i birli i yap labilecek ulusal e itim kurumlar ile diyalog
içinde bulunmas
S.11.2. Ulusal düzeydeki e itim kurumlar nca olu turulan çe itli örgütlenmelerde ve
organizasyonlarda birim baz ndaki etkinli in art lmas
S.11.3.

lgili birim yöneticilerinin i birli i yap labilecek bilimsel, sosyal ve kültürel

etkinlikler için ilgili e itim kurumlar ile i birli i içinde bulunmas
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H.12. Yurt d ndaki üniversiteler ile üniversitenin ilgili birimlerinin i birli ini art lmal

r. Bu

hedefle ili kin olarak izlenecek stratejiler öyledir:

S.12.1. Yurt d ndaki üniversitelerle ö renci de

imi anla malar

S.12.2. Yurt d ndaki üniversitelerle ö retim eleman de

n art lmas

imi anla malar

n art lmas

S.12.3. Yurt d ndaki üniversitelerle ortak bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin
yap lmas
S.12.4. Yurt d ndaki üniversitelerde görevli ö retim elemanlar ile ortakla a bilimsel
çal malar n ve projelerin yap lmas

n te vik edilmesi

S.12.5. Yurt d ndaki üniversitelerin ilgili birimleri ile üniversitenin ilgili birim
yöneticilerinin sürekli olarak diyalog içinde bulunmas
S.12.6. Yurt d ndaki üniversiteler d ndaki di er e itim birimleri ile üniversitenin ilgili
birim yöneticilerinin sürekli olarak diyalog içinde bulunmas

H.13. Esnaf ile ili kileri iyile tirme kapsam nda Çanakkale esnaf na üniversitenin ekonomik ve
sosyal faydalar anlat lmal ve Çanakkale esnaf

n sorunlar na çözüm yollar üretilmelidir. Bu

ba lamda u stratejiler izlenecektir:

S.13.1. Çanakkale’de faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odas , Esnaf ve Sanatkarlar Odas
ve di er meslek örgütlenmeleri ile sürekli i birli i içinde bulunulmas
S.13.2. Yerel medya araçlar
S.13.3. Çanakkale esnaf

kullanarak üniversitenin ve faydalar

n halka anlat lmas

n sat sorunlar na dönük e itim çal malar yap lmas

S.13.4. Çanakkale esnaf ve esnaf çal anlar na dönük genel anlamda e itim seminerlerinin
düzenlenmesi

H.14. Gökçeada Uygulamal Bilimler Yüksekokulu’na 2009-2010 ders y nda ö renci al nacakt r.
lgili yüksekokul özel kesimin sorunlar

n çözümüne katk da bulunacakt r. Bu hedef do rultusunda

u stratejiler izlenecektir.

S.14.1. Üniversitenin ilgili birim yöneticisi ve ö retim elemanlar
sorunlar

n ilgili özel kesimin

izlemesi

S.14.2. Üniversitenin ilgili birimin, ilgili özel kesimin sorunlar
seminer programlar haz rlamas

n giderilmesinde e itim ve
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S.14.3. Üniversitenin ilgili biriminin, ilgili özel kesimin sorunlar
tart laca

n ve çözüm yollar

n

toplant lar organize etmesi

S.14.4. Üniversitenin ilgili birim yöneticisinin, ilgili özel kesim yöneticileri ile diyalog
içinde bulunmas

8.4. Amaç 4: Kurumsal Yap ve Kültürün Geli tirilmesi

8.4.3. Niteliksel Hedefler

H.1. Ö rencilerin kente ve üniversiteye adaptasyonlar
yüksekokul ve MYO’lar düzeyinde 1.s

n sa lanmas kapsam nda tüm fakülte,

f ö rencilerine yönelik oryantasyon program

n eksiksiz

uygulanmal ve buralarda Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k Birimleri olu turulmal

r. Ayr ca

yurt ve konut olanaklar da say ve nitelik olarak artt lmal

r. Bu çerçevede u stratejiler

izlenecektir:

S.1.1. Fakülte, yüksekokul ve MYO yöneticilerinin her y l birinci s

f ö rencilerine yönelik

konunun uzmanlar na oryantasyon program organize etmeleri
S.1.2. Tüm fakülte, yüksekokul ve MYO’larda Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k
Hizmetlerinin verilmesinin Rektörlükçe sa lanmas
S.1.3. Devlet, yerel yönetim, özel sektör ve STK temsilcilikleriyle yurt ve konut sorunlar na
yönelik toplant lar organize edilmesi

H.2.

dünyas

n, kamuoyunun, yerel yönetimlerin, STK’lar n beklentilerini kar layacak

yetkinlikte ö renci yeti tirerek ÇOMÜ’yü markala rmal
topluluk üyesi olmas

r. Bu ba lamda her ö rencinin bir

n sa lanmal , her y l fakülteler, yüksekokul ve MYO’lar düzeyinde bahar

Festivali ile entegre kariyer günleri düzenlenmeli, uygulamaya dönük e itim sa lanmal ve giri
puan bak

ndan ilk on üniversite aras nda olmal

r. Bu hedefle ili kin olarak izlenecek stratejiler

öyledir:

S.2.1. Kay tlarda ö rencileri topluluklar konusunda bilgilendirmek
S.2.2. Her fakültenin, yüksekokul ve MYO’nun Tan m K lavuzunun haz rlanmas
etmek
S.2.3. Derslere sektör temsilcilerini davet etmek

temin
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S.2.4. Üniversite sosyal tesislerini ö rencilere hafta sonlar açmak
S.2.5. Her fakülte, yüksekokul ve MYO’nun alanlar ndaki giri puanlar yla ilk ona girmeyi
hedeflemeleri
S.2.6. Her fakülte, yüksekokul ve MYO’nda kendi kendine ö renmeye ve çal maya yönelik
Bilgisayar Destekli Yabanc Dil Merkezi ve Kütüphane olu turmak

H.3. dari ve akademik kurumsal aidiyet, ba

k ve duyarl

geli tirilmelidir. Bu çerçevede her

l yinelenen merkezi ve birimler düzeyinde sosyal etkinlikler düzenlenmeli, ÇOMÜ de erleri tüm
idari ve akademik personele anlat lmal , ba ar

takdir edilip ödüllendirmeye azami özen

göstermeli, kurum içi sorunlar kurum d nda payla lmamal ve akademik kurullar tam kat ml
ve uzun tart malara olanak verecek ekilde organize edilmelidir. Bu çerçevede u stratejiler
izlenecektir:

S.3.1. Aç

ve mezuniyet törenlerine kat

artt rmak ve kokteylleri gelenekselle tirmek

S.3.2. De erlere uygun davranmak ve uygun davrananlar ödüllendirmek
S.3.3. Ba ar ya maddi ve manevi ödül vermek
S.3.4. ÇOMÜ günlerinde kurumsal ba

yüksek olanlara Kurumsal Ba

k Ödülü

vermek

H.4. Kurum kültürünü ve kimli ini geli tirmek için ÇOMÜ Stratejik Plan de erlerini tüm
kurumlara uyarlanmas , periyodik de erlendirmenin yap lmas ve bir ö rencinin mezun olmadan
önce mutlaka en az bir ö renci toplulu unda ve bir sosyal etkinlikte bulunmas

n sa lanmas

gereklidir. zlenecek stratejiler u ekilde s ralanmaktad r:

S.4.1. Üniversitenin kendine özgü kültürünün olu turulabilmesi için, hangi alanda hangi
de erlerin öne ç kt

na li kin bir manifesto yay nlanmas . Bu manifestonun kurumca

herkesin inanç ve amaçlar
S.4.2. Kültür yap
kat

n aç k ifadesi olmas na özen gösterilmesi

n geli tirilmesi için; ö retim y

ba nda personelin ve ö rencilerin

ile/bir komisyon marifeti ile mevcut kültür yap

n de erlendirilmesinin

yap lmas . Her y l bir önceki y n de erlendirilmesi yap larak kurumsal yap ve kimlikteki
geli im ve de

im düzeyi belirlenecek, elde edilen sonuçlara göre yeni stratejik kararlar

al nmas
S.4.3. Kurum kültürünü olu turan unsurlar n bireylerce benimsenmesi için her y l gerekli
yap sal düzenlemeler ve bireylerin ihtiyaçlar na yönelik hizmetlerin belirlenmesi
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S.4.4. Topluluklara kat m için yeni ö rencileri özendirilmesi ve mezuniyette bir ko ul
olarak gözetilmesi

H.5. Kurumun tan

yapmak ve kamuoyu olu turmak için her ö retim y

ba lamadan önce

üniversitemizin ve ba

bulunan tüm alt birimlerin co rafi konumunu, faaliyetlerini ve sosyal

etkinliklerini tan tmak için CD ve bro ür haz rlanmal , üniversite ad na yap lan çal malar n ve
renci ara rmalar

n y ll k dergiler olarak fakülte baz nda yay nlanmal ve üniversite ile

Birimler WEB’inin tüm detaydaki bilgileri sa layacak ekilde gerçekle tirilmelidir. Bu hedef
do rultusunda u stratejiler izlenecektir:

S.5.1. Haz rlanan materyallerin bütün il valiliklerine gönderilecek ortaö retim okullar ndaki
rencilerin bilgilenmesinin sa lanmas
S.5.2. Bu ö retim y ndan itibaren y lda en az iki veya üç defa çevre halk

n da

kat labilece i ilgilerini çekebilecek konularda sempozyumlar düzenlenmesini sa lamak ve
en az 15 gün önce belediye panolar nda afi lerle vatanda lara duyurulmas
S.5.3. Milli E itim Bakanl

ile i birli i sa lanarak ortaö retim son s

f ö rencilerinden

seçilecek 3’er ö renciye üniversitemizin birimlerinin tan lmas ve konuk edilmesi
S.5.4. Her dönemin sonunda yap lan çal malar n bas n aç klamas yla kamuoyuna
duyurulmas
S.5.5. Üniversite internet sitesinin her konuda bilgi elde edilebilecek ve etkile imli
kullan labilecek bir ekle getirilmesi

H.6. Ö renci dan manl

ve rehberli hizmetine önem verilmelidir. Bu do rultuda her ö retim y

ba nda yeni gelen ö rencilere dönük yap lacak oryantasyon e itiminin, daha titiz ve i levsel olarak
yürütülmeli ve bu e itimde ö renciye önemli bilgileri içeren bir el kitab verilmelidir. Bu hedefle
ili kin olarak izlenecek stratejiler öyledir:

S.6.1. Eski ö rencilerin dan manl k hizmetine yönelik ele tirilerinin dinlenmesi ve aksakl k
tespit edilen yönlerin giderilmesi
S.6.2. Her ö retim y nda tekrarlanacak olan bu etkinlikte bir dan manl k hizmeti ve
rehberlik konusundaki faaliyetlerin ö rencilere sunulmas
S.6.3. Ö rencilerin okula uyumunu sa layabilmek için kurulacak olan psikolojik
dan manl k hizmet birimin olu turulmas ve ö rencilerin istedikleri saatte ula abilme
imkan

n verilmesi
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S.6.4. Ö rencilerin dan man ö retmenlerine, ihtiyaçlar olan bilgilere rahatça ula abilmeleri
için dan manlar n kendi programlar na göre günün belirli saatlerinde bir saatlik dan manl k
hizmeti uygulanmas

H.7. Bürokrasiyi azaltmak ve etkin bir yap kurmak kapsam nda yaz ma d
uygulamak gereklidir. Bu do rultuda a

yöntemler geli tirip

da belirtilen stratejiler izlenecektir:

S.7.1. Gereksiz yaz malardan kaç

larak, internet ve ileti im a

n etkin bir ekilde

kullan lmas
S.7.2. Ö renci temsilcilerinin etkin bir ekilde çal mas için gerekli yönlendirmelerin tam
olarak yap lmas

sa lanarak,

bürokratik i lemlerde ortaya ç kabilecek sorunlar n

engellenmesi
S.7.3.

lemlerin h zl yürütülmesinin sa lanmas , gereksiz yaz malar n azalt lmas için

etkin bir idari yap olu turulmas
S.7.4. Mevcut elamanlar n bilgi ve e itim düzeylerinin yükseltilmesi, daha özerk, daha
yetkeli ve teknolojik imkanlardan daha azla yararlanan personelin olu turulmas
S.7.5. Olu an ikayet ve yak nmalar n k sa sürede sonuca ula

lmas

H.8. Ba ar ve performans ödüllendirici mekanizmalar kurulmas ve süreklili inin sa lanmas
ba lam nda, dönemsel ödül organizasyonlar gerçekle tirilmelidir. Bu kapsamda u stratejiler
izlenecektir:

S.8.1. Her y l sonunda çal anlar n performanslar
gelen geri bildirimlerin yan

n de erlendirmesinde, ö rencilerden

s ra, he personelin özdenetim de erlerini geli tirecek

davran lar kazanmas ,
S.8.2.

En

k sa

sürede

tüm çal anlar n

ça da

de erlendirme

esaslar na

göre

de erlendirilmesinin sa lanmas
S.8.3. De erlendirme sonuçlar na göre her y l sonunda kapanm
ba ar

program haz rlanarak

olan personellere di er çal anlar n da bulundu u bir ortamda ödülleri verilmesi

S.8.4. Bu organizasyon gelenek haline getirilerek her y l uygulanacak ve ödülleri kapsam
imkanlar ölçüsünde iyile tirilmesi
S.8.5. Dereceye giren ve de

ik alanlarda ba ar

özendirici olanaklar n sa lanmas

olan ö rencilere üniversite taraf ndan
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H.9. Kurumsal ba

k duygusunu geli tirmek ba lam nda kurumsal imaj

bireysel imaja

dönü türebilecek nitelikleri kazand lmal ve bu anlamda da bir perspektif geli tirilmeli, k sa vadeli
ba ar

yakalayabilmek için bireysel çal ma yerine kolektif çal may a lanmal

r. A

da

belirtiler stratejiler bu hedef ba lam nda izlenecektir:

S.9.1. Daha önce yap lm veya yeni yap lacak bir ara rmayla çal anlar n ve ö rencilerin
kurumsal ba

k düzeyleri ara

lacak ve ba

k düzeylerini art rabilecek aktörlerin

tespiti
S.9.2. Elde edilen sonuçlar paralelinde her y l çe itli sosyal aktiviteler düzenlenerek,
çal anlar n ve ö rencilerin moral-motivasyonunun güçlendirilmesi
S.9.3. Üniversite yönetimince demokratik bir hava olu turabilecek her türlü istek ve
ihtiyaçlar n desteklenmesi
S.9.4. üniversite Yönetim Kurulu’nun çal malar
getirilmesiyle
ba

klar

ö rencilerin

al nan

karara

kat

n üniversite ö rencilerine aç k hale
n

art larak,

üniversiteye

olan

n geli tirilmesi

S.9.5. Belirli periyotlarla, farkl bölüm ve fakültelerle ortak etkinlikler yap lmas ile
rencilerin üniversiteyi bütün olarak görebilmelerinin sa lanmas

H.10. Personel aras nda sürdürülebilir iç uyum temin edilmelidir. Bu çerçevede izlenecek stratejiler
u ekildedir:

S.10.1. Her ö retim y

ba nda yap lacak kokteyl ve resepsiyon gibi etkinliklerle kurum

personelinin kayna mas

n sa lanmas

S.10.2. Personelin görev da

nda bireysellik de il, i birlikçi bir yakla

n

benimsenmesinin sa lanmas
S.10.3. Üniversite yönetimince personel aras nda tespit edilen uyumsuzluklar ve
olumsuzluklar n bir an önce giderilmesi sa lanmas , informel ili kilerin güçlenmesi için her
türlü tedbirin al nmas
S.10.4. Personel al

nda demokratik de erlerin güçlendirmesini sa layacak her türlü

te vik, bildiri, ödül vb. faktörlerin etkilili inin sa lanmas
S.10.5. Y lda en az bir defa dönü ümü olarak, ba ka üniversitelere gezi organize edilerek,
personelin birlikte daha fazla etkile im içerisinde olmalar

n sa lanmas
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8.5.Amaç 5: Üniversite Finansal Kaynaklar Artt lmas

8.5.1. Niteliksel Hedefler

H.1. Gelir kaynaklar

n art lmas ba lam nda mevcut gelir getirici faaliyetleri art rmak ve ilave

kaynaklar yarat lmas hedeflenmektedir. Bu hedef kapsam nda izlenecek stratejiler u ekildedir.

S.1.1. Ulusal ve uluslararas

projeler üreterek üniversitenin ara rma alt yap

güçlendirmek
S.1.2. Kamu-özel kurum ve kurulu lara proje ve dan manl k hizmetleri vermek
S.1.3. Gelir getirici kurslar düzenlemek
S.1.4. Pazar bo lu unu de erlendirecek özgün ürünler üretmek ve pazarlamak
S.1.5. Birimlerin alt yap
al

geli tirirken, ara rma projelerini desteklerken personel

nda bu konuyu da dikkate almak

H.2. Mevcut kaynaklar n özenli ve verimli kullan

sa lanmal

r. Bu hedef kapsam nda izlenecek

stratejiler u ekildedir:

S.2.1. Tasarruf tedbirleri almak ve bu konuda e itim çal malar yapmak
S.2.2. Yüksek gider kalemlerinden tasarrufa yönelik projeler üretmek
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DARE PERFORMANS TABLOSU

FAAL YET

PERFORMAN
S HEDEF

dare
Ad

38.46 - ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES
2011
Aç klama

Fiziki Yap lanman n Art na Devam EdilmesiBina Yönünden
1 T p Fakültesi Ara rma ve Uygulama Hastanesi
aat
htiyaç Olan Yerlere Aç k Kapal Spor Tesisleri
aa
2
Etmek
Dardanos Yerle kesine Entellektüel Etkinlik Merkezi
3
aat na Ba lamak
4 Kampüs Alt Yap Eksiklilkelirin Tamamlanmas
5 Derslik ve Merkezi Birimlerin
aatlar na Devam Etmek
6 Birimleri Büyük ve Küçük Onar mlar Gerçekle tirmek
7 Binalar n Deprem Güvenli i Yönünden Güçlendirilmesi
Binalara Otomatik Yang n Söndürme Sisteminin
8
Kurulmas
Fiziki Yap lanman n Art na Devam Edilmesi2
Donan m Yönünden
Yeni Kurulan Birimler ile Di er Birimlerin Eskiyen Makina
9
Teçhizat ve Di er Donan m htiyaçlar n Kar lanmas
21 Bilgi Merkezi Kaynaklar Artt rmak
Ara rma Projelerinin Say
n ve Verilen
3
Deste in Art lmas
Ara rma Projelerinin Say
n ve Verilen Deste in
10
Art lmas
4
Ak ll Kart Uygulamas
Yayg nla rmak
11 Ak ll kart uygulamas yayg nla rmak
5
Yönetim Bilgi Sistemlerini Geli tirmek
12 Yönetim bilgi sistemini geli tirmek
6
Ö renci Say
Art rmak
13 Ö renci say
art rmak
7
Ö rencilerin sosyal olanaklar
art rmak
14 Ö rencilerin sosyal olanaklar art rmak
8
Akademik ve dari Kapasitenin Art lmas
15 Akademik ve idari kapasitenin art lmas
Ulusal ve uluslararas düzeyde üniversite ve
9
kurumlar ile i birli ini art rmak
Ulusal ve uluslararas düzeyde üniversite ve kurumlar ile
16
birli ini art rmak
Üniversite adaylar n üniversitemizi tercih
10
etmeleri için tan m toplant lar , bro ür
vb.olanaklar kullanmak.
Üniversite adaylar n üniversitemizi tercih etmeleri için
17
tan m toplant lar , bro ür vb. olanaklar kullanmak
11
Kablosuz internet a
n geli tirilmesi
18 Kablosuz internet a
n ve voip sisteminin geli tirilmesi
Güvenlik amaçl olarak kampus ve bina içlerine
12
kamera konulmas
Güvenlik amaçl olarak kampus ve bina içlerine kamera
19
konulmas
le yeme inden yararlanan ö renci say
13
yükseltmek
le yeme inden yararlanan ö renci say
20
yükseltmek
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam
Genel Yönetim Giderleri
Di er darelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam
GENEL TOPLAM
1

Bütçe çi
(TL)
15.300.000,00

Bütçe D
PAY(%)

(TL)

13,45

0,00

PAY(%)

Toplam
(TL)

PAY(%)

15.300.000,00

13,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1,76

0,00

2.000.000,00

1,76

4.000.000,00

3,52

0,00

4.000.000,00

3,52

1.500.000,00
5.400.000,00
2.150.000,00
200.000,00

1,32
4,75
1,89
0,18

0,00
0,00
0,00
0,00

1.500.000,00
5.400.000,00
2.150.000,00
200.000,00

1,32
4,75
1,89
0,18

50.000,00

0,04

0,00

50.000,00

0,04

3.726.000,00

3,27

0,00

3.726.000,00

3,27

3.376.000,00

2,97

0,00

3.376.000,00

2,97

350.000,00

0,31

0,00

350.000,00

0,31

3.432.000,00

3,02

0,00

3.432.000,00

3,02

3.432.000,00

3,02

0,00

3.432.000,00

3,02

100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

0,09
0,09
0,13
0,13
0,26
0,26
2,20
2,20
5,27
5,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00

0,09
0,09
0,13
0,13
0,26
0,26
2,20
2,20
5,27
5,27

50.000,00

0,04

0,00

50.000,00

0,04

50.000,00

0,04

0,00

50.000,00

0,04

1.000.000,00

0,88

0,00

1.000.000,00

0,88

1.000.000,00

0,88

0,00

1.000.000,00

0,88

500.000,00
500.000,00

0,44
0,44

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,44
0,44

1.000.000,00

0,88

0,00

1.000.000,00

0,88

1.000.000,00

0,88

0,00

1.000.000,00

0,88

1.500.000,00

1,32

0,00

1.500.000,00

1,32

1.500.000,00

1,32

0,00

1.500.000,00

1,32

35.558.000,00
78.229.000,00

31,25
68,75

35.558.000,00
78.229.000,00
0,00
113.787.000,00 100,00 0,00 100,00 113.787.000,00

31,25
68,75
0,00
100,00
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TOPLAM KAYNAK HT YACI TABLOSU
dare Ad

38.46.00.01 - ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

BÜTÇE KAYNAK HT YACI

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)

GENEL
YÖNET M
DERLER
TOPLAMI

ER
DARELERE
TRANSFER
ED LECEK
KAYNAKLAR
TOPLAMI

GENEL TOPLAM

01

Personel Giderleri

0,00

58.145.000,00

0,00

58.145.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0,00

10.219.000,00

0,00

10.219.000,00

03

Mal ve Hizmet Al m
Giderleri

14.458.000,00

2.786.000,00

0,00

17.244.000,00

04

Faiz Giderleri

0,00

0,00

0,00

0,00

05

Cari Transferler

0,00

7.079.000,00

0,00

7.079.000,00

06

Sermaye Giderleri

21.100.000,00

0,00

0,00

21.100.000,00

07

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Borç verme

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Yedek Ödenek

0,00

0,00

0,00

0,00

35.558.000,00

78.229.000,00

0,00 113.787.000,00

Döner Sermaye

0,00

0,00

0,00

Di er Yurt çi Kaynaklar

0,00

0,00

0,00

Yurt D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.558.000,00

78.229.000,00

0,00 113.787.000,00

Bütçe Ödene i Toplam
BÜTÇE DI I KAYNAK

FAL YET
TOPLAMI

MLER

Kaynaklar

Toplam Bütçe D
htiyac

Kaynak

Toplam Kaynak htiyac
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FAAL YETLERDEN SORUMLU HARCAMA B
MLER NE
N TABLO
dare Ad
38.46 - ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES
PERFORMANS HEDEF
FAAL YETLER
SORUMLU B
MLER
ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
p Fakültesi Ara rma ve Uygulama Hastanesi
aat

YAPI
htiyaç Olan Yerlere Aç k Kapal Spor Tesisleri
aa Etmek
Dardanos Yerle kesine Entellektüel Etkinlik
Merkezi aat na Ba lamak
Fiziki Yap lanman n Art na Devam
Edilmesi-Bina Yönünden

Kampüs Alt Yap Eksiklilkelirin Tamamlanmas
Derslik ve Merkezi Birimlerin
Devam Etmek

Fiziki Yap lanman n Art na Devam
Edilmesi-Donan m Yönünden

Ak ll Kart Uygulamas

n ve Verilen

Yayg nla rmak

Yönetim Bilgi Sistemlerini Geli tirmek
renci Say

Art rmak

rencilerin sosyal olanaklar

YAPI

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
YAPI

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

Binalara Otomatik Yang n Söndürme Sisteminin
Kurulmas

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

Yeni Kurulan Birimler ile Di er Birimlerin
Eskiyen Makina Teçhizat ve Di er Donan m
htiyaçlar n Kar lanmas

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

YAPI
YAPI

Ara rma Projelerinin Say
Deste in Art lmas
Ak ll kart uygulamas

n ve Verilen

yayg nla rmak

Yönetim bilgi sistemini geli tirmek
art rmak

rencilerin sosyal olanaklar

art rmak

MLER

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I
MLER

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I
MLER

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I

DAR VE MAL

MLER

LER DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
Artt rmak

MLER

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I

Binalar n Deprem Güvenli i Yönünden
Güçlendirilmesi

YAPI

MLER

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
YAPI

MLER

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
YAPI

MLER

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

renci say

art rmak

LER VE TEKN K DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

Birimleri Büyük ve Küçük Onar mlar
Gerçekle tirmek

Bilgi Merkezi Kaynaklar
Ara rma Projelerinin Say
Deste in Art lmas

aatlar na

MLER

ARA TIRMA VE UYGULAMA HASTANES

MLER

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DA RE
BA KANLI I
ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

LG

LEM DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
LG

MLER

LEM DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

SA LIK, KÜLTÜR VE SPOR DA RE BA KANLI I
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DA RE
BA KANLI I

Akademik ve dari Kapasitenin Art lmas

Akademik ve idari kapasitenin art lmas

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

Ulusal ve uluslararas düzeyde üniversite ve
kurumlar ile i birli ini art rmak

Ulusal ve uluslararas düzeyde üniversite ve
kurumlar ile i birli ini art rmak

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

Üniversite adaylar n üniversitemizi tercih
etmeleri için tan m toplant lar , bro ür
vb.olanaklar kullanmak.

Üniversite adaylar n üniversitemizi tercih
etmeleri için tan m toplant lar , bro ür vb.
olanaklar kullanmak

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B

MLER

Kablosuz internet a

Kablosuz internet a
geli tirilmesi

n geli tirilmesi

n ve voip sisteminin

LG

LEM DA RE BA KANLI I

DAR VE MAL

LER DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
Güvenlik amaçl olarak kampus ve bina
içlerine kamera konulmas

Güvenlik amaçl olarak kampus ve bina içlerine
kamera konulmas

LG

DAR VE MAL
le yeme inden yararlanan ö renci say
yükseltmek

le yeme inden yararlanan ö renci say
yükseltmek

MLER

LEM DA RE BA KANLI I
LER DA RE BA KANLI I

ÜST YÖNET M, AKADEM K VE DAR B
RENC

LER DA RE BA KANLI I

MLER

