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0. GİRİŞ 

0.1. PROGRAMA AİTBİLGİLER 

GİRİŞ 

Günümüzde artan kamu ve vakıf üniversiteleri sayıları da dikkate alınarak endüstri 4.0’ın üstün rekabet 

şartlarına uygun olarak sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmak, eğitim ve öğretim de kaliteyi nicelik ve 

niteliksel anlamda arttırmaya çalışmak, girişimci ve yenilikçi üniversitelerin başında yer almak ve araştırma 

üniversiteleri arasına girmek vizyonuyla üniversitemiz Biga Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon 

Bölümü Yerel YönetimlerProgramı’nın öz değerlendirme raporunu oluşturma ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Bu Öz Değerlendirme Raporu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksekokulu, 

Yönetim  ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı’nın eğitim öğretim kalitesini artırabilmesi ve 

gerçekleşen hızlı değişimlere ayak uydurabilmesi için uygulaması gereken stratejik gereksinimleri iç ve dış 

paydaşlardan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporun 

ortaya koyduğu eksik ve sorunlar irdelenip, sonuçlarını değerlendirilerek gerekli revizyon ve güncellemeler de 

ileri de yapılacaktır. Zira bu raporun programımızın bütün sorunlarını tespit etmesi veya çözmesi 

beklenmemekte fakat sorunların tespit edilmesinde ve çözülmesinde önemli rehberlerden biri olarak 

kullanılması amaçlanmaktadır. 

Amaç 

Bu çerçevede bu raporun temel amacı; programımızın günümüzün ve geleceğin rekabet koşullarıyla uyumlu 

hale getirilmesi doğrultusunda kapsamlı bir öz değerlendirmede bulunarak bölgesel anlamda tercih edilirliğimizi 

arttırarak üniversitemizin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne anlamlı katkılar sunmaktır. 

Kapsam 

Bu dokümanda sunulan bilgiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler programını kapsamaktadır. Bu doküman özdeğerlendirme komisyonu 

üyeleri tarafından tüm iç ve dış paydaşların önerileri ışığında hazırlanmıştır. 

Uygulama Planı 

Program danışmanlığımızca yürütülen bu süreçte öncelikle alanında uzman öğretim elemanlarımız arasından 2 

kişilik bir öz değerlendirme komisyonu oluşturulmuştur. Ardından bu komisyon tüm iç ve dış paydaşlardan 

gerekli bilgi ve önerileri temin ederek bu raporun hazırlanmasına katkı sunmuştur. 
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01. PROGRAMA AİT GENEL BİLGİLER VE GENEL ÖLÇÜTLER 

01.1. Programın Kısa Tarihçesi ve Sahip Olduğu İmkanlar 

 

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

1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi'nden devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale 

Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.1 Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsi, 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ile beraber üniversitemiz toplam 36 eğitim 

birimine ulaşmıştır. Bunların yanı sıra; 45 Araştırma ve Uygulama Merkezi de faal haldedir ve Türkiye’nin en 

iyi kütüphanelerinden birine sahiptir. Programımızın bulunduğu Biga Meslek Yüksekokulu 1990-1991 eğitim-

öğretim döneminde Trakya Üniversitesi bünyesinde öğretime başlamıştır. Ardından 1992 yılında 3837 Sayılı 

Kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz 2001-2002 

Öğretim Yılından itibaren Biga Kampüsündeki mevcut binasında öğretime devam etmektedir. 2019-2020 

Akademik Yılı itibarıyla Biga Meslek Yüksekokulu’nda 13 adet örgün öğretim ve 7 adet de ikinci öğretim 

olmak üzere toplam 20 programda 1621 öğrenci bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda 20 adet derslik 

mevcut olup, bunların tamamında ve atölyelerimizde projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Yüksekokulumuz 9149 

metrekare kapalı alana sahiptir. Okulumuzda bir adet toplantı salonu mevcut olup, ihtiyaca cevap verecek 

donanıma sahiptir. Meslek Yüksekokulumuz konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin 

gerçekleştirildiği, mefruşat ve ses sisteminin yeterli düzeyde dizayn edildiği 115 kişilik modern bir konferans 

salonuna sahiptir. Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel 

çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir. Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın 

hijyenik koşullarda öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir adet yemekhane, bir adet kantin mevcuttur. 

Bir adet Internet Cafe, spor aktivitelerinin gerçekleştiği bir adet basketbol sahası, bir adet futbol sahası, bir adet 

hentbol ve voleybol sahası mevcuttur. Sosyal aktivitelerde kullanılan ayrıca bir adet antik tiyatromuz 

bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Prof.Dr. Ramazan Aydın yerleşkesi ve Terzioğlu yerleşkesinde bulunan 

kütüphane imkânlarımızdan da faydalanabilmektedir. 

Ekonomik büyüme ve kalkınma ancak yetişmiş insan gücü ile mümkündür. Mesleki eğitim ise kazanılan 

birikimlerin bilgi ve gelişmiş teknoloji ile harmanlanarak öğrencilere ve sonrasında bölge, ülke ile tüm dünyaya 

aktarılması sonucunda geleceği daha iyi, yaşanabilir ve aydınlık kılmaktır. Yerel Yönetimler Programı Biga 

Meslek Yüksekokulunda Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Yerel Yönetimler Programı ilk olarak2010 yılında örgün öğretim ve yönetim dalı opsiyonuyla faaliyete 

geçmiştir. İlk kez 2010-2011 öğretim yılında ek kontenjan yoluyla 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır. 

Programımız Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunmakta olup Meslek Yüksekokulumuzun en çok tercih edilen 

programlarının başında gelmektedir. Bursa, Balıkesir, İstanbul, İzmir gibi ana arterlere yakındır. Programımız 

kamu ile sıkı iletişim halindedir. 

Yerel Yönetimler meslek elemanı adayı öğrencilerimize sürekli değişen ve gelişen kamu sektörü alanında 

gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, ilgili sektörlerle işbirliği sonucu seminer, panel ve 

konferanslar düzenlenmekte ve ziyaretlerine gidilmektedir. Ayrıca Biga’da ve yakın ilçelerde programımızın 



tanıtımı yapılmakta ve mezunlarımızla da sıkı iletişim içerisinde olmaya gayret gösterilmektedir. 

 

 

01.2. Programın Öğretim Yöntemi, Eğitim Dili ve Öğrenci Kabulü 

 

Meslek Yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı Yerel Yönetimler programı yukarda 

bahsedilen tüm bu imkanlar kapsamında öğrencilere belediyeler, il özel idareleri gibi yerel yönetim kuruluşları 

ve çeşitli merkezi yönetim kuruluşlarının ilgili birimlerine ara ve orta düzeyde yönetici yetiştirmek amacıyla 

dört yarıyıllık tam zamanlı bir önlisans programıdır. Programımızın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte zorunlu 

yabancı dil dersi İngilizcedir ve 50’şer kişilik kontenjan hakkına sahipti. Yerel Yönetimler Programı yeni 

ÖSYM sınav yönetmeliğine göre TYT puan türünden 195,28945 puan ve üzeri alan öğrencilerini kabul 

etmektedir. Yerel Yönetimler programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen 

müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak 

zorundadırlar. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin 

staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir. Öğrenciler staj teslim 

dosyalarını bir sonraki akademik dönemi takip eden ve ders seçimlerinin yapıldığı zaman teslim ederler. 

 

01.3. Programın İdari Yapısı Öğretim Kadrosu 

Yerel Yönetimler Programımızda kadrolu olarak görev yapan üç Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Program 

başkanı bölüm başkanına bölüm başkanı da birim yöneticisine bağlı olarak görev yapmaktadır. Program başkanı 

ve bölüm başkanı ortaklaşa bulundukları bir komisyonda programa ait dersler, öğretim planı, staj kriterleri ve 

sınav takvimi gibi konuları aktif olarak planlamaktadır. Aşağıda aktrılanlardan da anlaşılacağı üzere 

programımız hedefleri olan bu hedeflerin ulaşılabilirliğini sürekli test ederek bu hedeflere doğru ilerleyen, şefaf 

ve katılımcı bir yönetim tarzıyla ilgili tüm paydaşları sürece dahil etmeye çalışan deneyimli kadrosuyla güçlü ve 

rekabetçi bir yapıya sahiptir. Biga Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler 

Programı’na ait öğretim kadrosunun mevcut durumuna yönelik detaylı bilgiler kanıt bölümündeki Tablo 1-2-3-

4-5-6-7-8 numaralı tablolarda bilgilerinize sunulmuştur. 

                           Tablo 1. Programdaki Öğretim Elemanlarının Dağılımı 

Akademik 

Ünvan 
Yaş Grupları 

 <30 30-39 40-49 50-59 

 K E  K E  K E  K E  

Prof. Dr.       1      



Öğr.Gör.  1           

Öğr.Gör. 1            

Öğr.Gör.    1         

Öğr.Gör.       1      

 

 

 

 

 

Tablo 2. Öğretim Kadrosunun Ders Yükü Dağılımlarına Yönelik İstatistikler 

Sözleşmeye Esas Görev Tanımı Kapsamında Akademik Unvanlara Göre  

Olması Gereken Minumum Ders Yükü ve Mevcut Ders Yükü Dağılımları 

Akademik Unvan Ad, Soyad En Az Mevcut Ders 

Yükü 

Prof. Dr.  Assiye AKA 6 12 

Öğr.Gör. Filiz DENİZ 12 14 

Öğr.Gör. Coşkun BOLAT 12 17 

Öğr.Gör. Dalga BAŞARIR 12 12 

Öğr.Gör. Dilara BENEK 12 12 

 

                                     Tablo 3. Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Programda Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı 108/ 

Programda Kadrosu Bulunan Öğretim 

Elemanı Sayısı 4 

27 

 

 

 



                      Tablo 4. Öğretim Elemanlarının Akademik Yayınlarına Yönelik İstatistikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Öğretim Kadrosunun Analizi 

 

 

 

 

 

Akademik 

Unvan 

Ad, 

Soyad 

Uluslararası + 

Ulusal 

Hakemli 

Dergi, Kongre, 

Sempozyum 

vb. 

Yayınlanan 

Makale, 

Bildiri Sayısı 

 

 

Toplam Atıf 

Sayısı 

 

Teknik 

Bilimler 

Alanında 

ISI 

Indexlerine 

Giren 

Dergilerde 

Aldıkları 

Atıf 

Sayısı 

 

Akademi

k Ders 

Kitabı ve 

Kitap 

Bölümleri 

Öğr. Gör. Filiz DENİZ 1    

Öğr.Gör. Coşkun 

BORLAT 

3    

Öğr.Gör.Dalga BAŞARIR  6 1  

Öğr.Gör. Dilara BENEK - - -  

 

Son 

Mezun 

Olduğu 

Kurum 

ve Yılı 

Halen 

Öğretim 

Görüyors

a 

Hangi 

Deneyim Yılı 

 

Etkinlik düzeyi (Yüksek, Orta, Düşük, 

Yok) 



Aşamada 

Olduğu 

Akadem

ik 

Ünvan 

  

Kamu

, Özel 

Sektö

r, 

Sanay

i, 

Kaç 

Yıldır 

Bu 

Kurum

da 

Öğreti

m 

Üyeliği 

Süresi 

Meslek 

Kuruluşların

da 

Kamu, 

Sanayi ve 

Özel 

Sektöre 

Verilen 

Bilimsel 

Danışmanlı

kta 

Araştırma

da 

Prof. Dr. 

Assiye 

AKA 

Hacettepe 

Üniversite

si, Sosyal 

Bilimler 

Enstitüsü, 

Sosyoloji 

A.B.D., 

  16 16 Yok Yok Yüksek 

Öğr. 

Gör. 

Kamu 

Yönetimi 

Yüksek 

Lisans 

ÇOMÜ 

2012 

İ.Ü 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Doktora 

Tez 

Aşaması 

3 11 - Yok 

 

 

 

Yok 

 

 

 

Yok 

Öğr. 

Gör. 

Uluslarara

sı ilişkiler 

Lisans 

ÇOMÜ 

2009 

ÇOMÜ 

Balkan 

Araştırmal

arı  

Yüksek 

Lisans  

Tez 

Aşaması 

2 4 - Yok 

 

 

Yok 

 

 

Yok 

 

 

 



 

 

 

Tablo 6. Öğretim Kadrosunun Tamamlanan Veya Halen Devam Etmekle Olan Projeleri 

Akademik Unvan - Ad, Soyad BAP, TÜBİTAK, 

GMKA, AB, BM vb. Proje Sayısı 

Proje Kapsamında Görevi 

Prof. Dr. Assiye AKA Yok Yok 

Öğr. Gör. Filiz DENİZ Yok Yok 

Öğr.Gör. Coşkun BORLAT Yok Yok 

Öğr.Gör.Dalga AKYÜZ Yok Yok 

Öğr.Gör. Dilara BENEK Yok Yok 

 

Tablo 7. Öğretim Elemanlarının Aldığı Burs ve Ödüller 

Öğr. 

Gör. 

İktisat 

Yüksek 

Lisans 

ÇOMÜ 

2018 

  1  Yok 

 

 

Yok 

 

 

Yok 

 

 

 

Öğr. 

Gör 

 

Kamu 

Yönetimi 

Bölümü 

Yüksek 

Lisans 

ÇOMU 

2019 

 5 - - Yok 

 

 

 

Yok 

 

 

 

Yok 



Akademik Unvan - Ad, Soyad Burs, Ödül, Destek Adı / Tarihi / 

Veren Kurum 

Prof. Dr. Assiye AKA Yok 

Öğr. Gör. Filiz DENİZ Yok 

Öğr.Gör. Coşkun BORLAT Yok 

Öğr.Gör.Dalga AKYÜZ Yok 

Öğr.Gör. Dilara BENEK Yok 

 

01.4. Programın Vizyon ve Misyonu 

Programın Vizyonu; Uluslararası bilinirliği yüksek ve Türkiye’nin en çok tercih edilen 

YerelYönetimlerÖnlisans Programı haline gelmek. 

Programın Misyonu; günümüzde dünyadaki pek çok ülke gibi, Türkiye'de de mahalli idarelerin ilerlemesi ve 

gelişebilmesi yönünde çalışmalar yapılırken, programımız buna yoğun çaba göstermektedir. Bu alanda eğitim 

ve öğretim alan öğrencilerin, bugün mahalli idarelerde eleştirel olarak yaklaşılan konulara alternatif üretebilecek 

ve bunları kurumlarında yaşama geçirebilecek kaliteli insan kaynağını yetiştirmeyi misyon edinmiştir. 

Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;  

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; 

Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun 

İnsan kaynağı yetiştiren; 

Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden; 

Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan; 

Katılımcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren; 

Uluslararası değerlere saygılı, post modern yönetim ilkelerini ve toplam kalite anlayışını benimsemiş, kendini 

sürekli yenileyen bir program olmaktır. 

Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerler; 

•  Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak, 

• Vatan sevgisiyle görevini anayasa, uluslararası hukuk ilkeleri, insan hakları ve yüksek öğretim mevzuatıyla 

ilgili tüm yasal düzenlemelere uyarak yerine getirmek, 

• Din, dil, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin insanları sevmek ve saymak, 

• Çalışmaktan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, 



• Üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olmak, 

• Bilimin uluslararası kabul görmesine inanmak, 

• Yenilikçi olmak, değişimi yönetmek ve gerçekleştirmek, 

• Kurumsal bağlılığa, kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, 

• Zaman yönetimine özen göstererek sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, 

• İşimizi sevmek ve özgün araştırmalar yapmak, 

•Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak 

Programın Amacı 

Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir. 

Küreselleşme sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması bu alanda 

eğitimli iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır. Yerel Yönetimler Önlisans Programı da artan bu ihtiyacı 

karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde 

çalışabilecek personel yetiştirmek amaçlamaktadır. 

 

Bununla birlikte Yerel Yönetimler Programı; 

 

 Başta sosyoloji, siyaset ve yönetim olmak üzere beşeri alanlara ilgi duyan; 

 İnsan ilişkileri ve iletişime azami derecede önem veren; 

 Ekip ve proje çalışmalarına yatkın; 

 Bilgisayar bilen (azami Office programı düzeyinde); 

 Yabancı dil öğrenmeye önem veren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. 

01.5. ProgramınHedefi 

Program, ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün 

geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için; yerel 

yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme 

özelliklerine sahip eleman yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca bu program; çağdaş yerel yönetim biliminin temel 

ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle 

donanmış yönetici adaylarını yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. 

Siyaset, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel 

yönetimlerin ve kamu sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak, yönetim anlayışının gerektirdiği teorik 

bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek alt ve orta düzey yönetici adaylarının yetiştirilmesi 

programın başlıca hedefleridir. 



01.6. Kazanılan Derece 

Yerel Yönetimler programını bitiren öğrenciler önlisans diploması almaya hak kazanmakla birlikte ayrıca 

‘‘Yerel Yönetimler” meslek elemanı ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar. Bu programdan mezun olabilmek 

için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına 

sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Ayrıca stajlarını belirtilen sürede ve özellikte 

tamamlamaları gerekmektedir. Genel not ortalaması ise yerel krediye göre hesaplanmaktadır. 

Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler 

Öğrencilerin bir lise mezunu olması gerekliliklerin yanı sıra yeni ÖSYM sınav yönetmeliğine göre 2018 YKS 

sistemine göre TYT puan türünden 195,000 puan ve üzeri almış olmaları gerekir. Ayrıca analitik düşünebilme, 

sayısal yetkinlikler, bireysel ve çevresel farkındalık, empati, eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözmüm 

önerileri geliştirebilme, fikir ve proje geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere 

katlanabilme, mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve 

değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik gelişmelere 

mikro ve makro düzeyde ilgi duyma gibi yetkinliklere sahip olmaları bu programda alacakları eğitim sürecinde 

onlara katkı sağlamaktadır. 

01.7. Öğrencilerin Öğrenimleri Sonunda Sahip OlacağıYetkinlikler 

Programınfaaliyetleri sonucunda amaçlanan öğrenci kazanımları şunlardır: 

 Yerel yönetimler alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir. 

 Yerel yönetimler alanında ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip eder 

 Yerel yönetimler, hizmet yöntemleri ve politikaları, kentleşme, yerel siyaset ve kültür alanlarında ortaya 

çıkan yeni gelişmeleri takip eder, kentsel uygulama örneklerini araştırır, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar 

ve uygulamalar ortaya koyar. 

 Yerel, bölgesel, ulusal gelişmeleri kavrayarak bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişkiler kurar. 

 Alanında öğrendiği kavram ve yaklaşımları yorumlama, analiz etme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 

 Alanında edindiği temel bilgileri kullanarak alanı ile ilgili kurum ve kuruluşların problemlerine çözüm 

üretme yetkinliğine sahiptir. 

 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile alanıyla ilgili literatürü ve 

diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir 

 Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma 

yetkinliğine sahiptir. 

 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme 

isteğine sahiptir. 

 Kendini doğru şekilde ifade etme ve empati kurma yetkinliğine sahiptir. 



 Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir. 

 Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri 

konusunda yeterli bilince sahip olur. 

01.8. ProgramınMevcutÖğrenciProfili 

Hemen her alandan her öğrencinin tercih ettiği bir önlisans programı olan yerel yönetimler önlisans 

programımızda genel olarak yoğunlukla Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, 

Manisa,Tekirdağ illerinden ve bu illerin ilçelerinden gelen düz, Anadolu ve meslek lisesi mezunları tercih 

etmektedir. 

01.9. ProgramMezunlarınınMeslekiProfili 

Yerel yönetimler programı mezunları kamu kurumlarında, özel işyerlerinde, sivil toplum kuruluşlarında 

çalışabilmektedirler. Programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler “YerelYönetimMeslekElemanı” unvanı 

verilir. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında yerel yönetim kuruluşlarında ara eleman ve orta düzey 

yönetici veya yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan 

kararları yürütürler. 

01.10. Programın Paydaşları 

Programımızın gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile 

donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek 

onların durumlarını dadikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Bunların başlıcaları üniversitemiz ve 

Biga MYO’nun ikili işbirliği ve protokolleri içerisinde bulunan kurumlardır.Bu kapsamda paydaşlarımızın 

başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: 

• Valilik,Kaymakamlıkvediğerresmîkuruluşlar, 

• YüksekÖğretimKurulu, 

• ÜniversitelerarasıKurul, 

• UlusalveUluslararasıEğitimveAraştırmaKurumları, 

• ÖzelSektörKuruluşları(Doğtaş,İÇDAŞ,Dardanelvb.), 

• SivilToplumKuruluşları, 

• Bankalar (ZiraatBankası), 

• İstanbul İl SağlıkMüdürlüğü, 

• Akademik personelimiz veaileleri, 

• İdarî personelimiz veaileleri, 

• Öğrencilerimiz veaileleri, 

• Mezunlarımız. 
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1. ÖĞRENCİLER 

1.1. Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi,becerive 

davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz önüne 

alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre gelişimi değerlendirilmelidir. 

1. ÖĞRENCİLER 

1.1. ÖğrenciKabulleri 

Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve davranışları) 

öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan göstergeler 

izlenmeli ve bunların yıllara göre gelişimi değerlendirilmelidir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekoklu Yerel yönetimler önlisans programına öğrenci 

kabulleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile 

Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve akademik takvim ile ilan edilen tarihler 

arasında,istenenbelgelerilebirlikteMeslekYüksekokulumuzöğrenciişlerikayıtbürosutarafından yapılmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz Yerel yönetimler Programı YKS sistemine göre TYT puan 

türünden195,000puanveüzerialanöğrencilerinikabuletmektedir.Programörgün öğretim olarak 50kişilik örgün 

öğretim kontenjanıyla eğitim-öğretime devam etmektedir. ProgramımızıneğitimdiliTürkçeolup, örgünöğretim 

doluluk oranımız %100’dür . 

Yerel Yönetimler programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen 

müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak 

zorundadırlar. Bölümde stajların takibine ve sürdürülebilirliğine azami derecede önem verilmekte ve öğrencinin 

staja başladıktan 15 gün sonra staj yaptığı kurumdan takip yazısı istenmektedir. Öğrenciler staj teslim 

dosyalarını bir sonraki akademik dönemi takip eden ve ders seçimlerinin yapıldığı zaman teslim ederler. 

Tablo 9. Programa Kayıtlı Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler 

Kuruluşumuzdan Günümüze Kadar 

Kayıt Yaptıran Toplam Öğrenci 

Sayısı 

356 

Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı 

Yerel Yönetimler 
108 



Toplam Aktif Kayıtlı Öğrenci 

Sayısı 
108 

 

 

 

 

                           Tablo 10. Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler 

Yerel Yönetimler 201 

Genel Toplam 201 

 

Tablo 11. Programa Merkezi Yerleştirme Sınavıyla Kayıt Olan Öğrenci Sayısı 

Yerel Yönetimler 2018-2019 52 

Yerel Yönetimler 2019-2020 53 

Toplam Öğrenci Sayısı 105 

 

Tablo 12. Öğrencilerin Derslere Devam Durumları 

Derslere Sürekli Devam Eden Ortalama 

Öğrenci Sayısı 

Yerel Yönetimler Covid-19 sebebiyle 

uzaktan eğitime 

geçilmesinden dolayı 

sağlıklı veri elde 

edilemedi 

Genel Ortalama Covid-19 sebebiyle 

uzaktan eğitime 

geçilmesinden dolayı 

sağlıklı veri elde 

edilemedi 

 



 Tablo 13. Son 2 Yıla Ait Merkezi Yerleştirme Sınavı Puanlarımız 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Taban Tavan 

Yerel Yönetimler 2018 YKS - TYT 194,525

39 

256,38802 

Yerel Yönetimler 2019 YKS - TYT 195,289

45 

235,89479 
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Tablo 9-10-11-12-13.pdf1.1 

Kanıtları.doc 

1.2. Yatayvedikeygeçişleöğrencikabulü,çiftanadal,yandalveöğrencideğişimiuygulamalarıile 

başkakurumlardave/veyaprogramlardaalınmışderslervekazanılmışkredilerindeğerlendirilmesinde 

uygulananpolitikalarayrıntılıolaraktanımlanmışveuygulanıyorolmalıdır. 

1.2. Yatay ve Dikey Geçişler Çift Anadal ve Ders Sayma 

Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çiftanadal, yandal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka 

kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde 

uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır. 

Tüm yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar 
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Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. ÇOMÜ’ye bağlı 

fakülte, yüksekokul ve bölümlerarası yatay geçişlerise,Yüksek öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

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

Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversite Senatosunca kabul edilen esaslara göre yapılmaktadır.Yatay geçiş 

yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de 

hesaba katılır.Toplam süre,kanunla belirtilen süreyi aşamaz. 

Diğer bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci iken, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı veya 

başarı duruma göre yatay geçişile Yerel Yönetimler Programına kayıt yaptırdığı takdirde daha önce kayıtlı 

bulundukları yükseköğretim kurumunda CC ile başarılı oldukları dersler için, öğrenimine 

başladıklarıilkyarıyılınilkhaftasındaöğrenciişlerinebaşvurarak,buderslerinmuafiyetitalebinde 

bulunabilirler.MeslekYüksekokulumuzMüdürlüğümuafiyettalebindebulunanöğrencinin,dahaönce 

almışolduğudersleri,ilgiliprogramdanışmanınıngörüşünüalarakhangiderslerdendenkliknedeniile 

geçmişkabuledileceğinionaylar.Buşekildekaydıyapılanbiröğrenci,intibakettirildiğiyarıyıldan 

öncekiyarıyılaaitolanvemuafolmadığıdersleritamamlamakzorundadır.ÖğrencilerinÜniversite dışındaki örgün 

öğretim programlarında daha önceden başardığı ve muaf olduğu ders/dersler ÇOMÜ Önlisans-

LisansEğitim,ÖğretimveSınavYönetmeliğinin22ncimaddesinde yeralanSınavların 

DeğerlendirilmesiveNotlarınDeğerlendirilmesinegöredönüştürülerekDNOveGNOhesabınakatılır. 

Busüreazamisüredendüşülürveöğrenciprogramındaderslerinibukalansüreiçerisindetamamlar. 

Herhangibiryükseköğretimkurumundanmezunolan,kayıtsildiren,biryükseköğretimkurumuna 

kayıtlıikenÖlçme,SeçmeveYerleştirmeMerkezitarafındanyapılansınavlarsonucuveyaözelyetenek sınavları sonucu 

üniversitemize kayıt yaptıran ve muafiyet talebinde bulunanların, ilgili yönetim kurullarınca 

değerlendirilmesi yapılır ve muafiyet talebi uygun görülen öğrencilerin muaf tutulduğu 

derslerininbaşarınotları,buYönetmeliğin22ncimaddesindekibaşarınotunadönüştürülür.Bunun sonucunda 

genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerden üst yarıyıldan ders almak 

isteyenlerin,bulunduğuyarıyıldanmuaftutulduğuderslerintoplamkredisininprogramdakioyarıyılın 

toplamkredisininenazyarısıolmasıhalinde;intibakettirildiğiyarıyılveöncekiyarıyıllardaalmadığıvebaşarısızolduğuder

slerilebirliktebirüstyarıyıldandersalabilmelerikonusundameslekyüksekokulu yönetim kurulumuz yetkilidir. 

Muafiyet kararının alındığı yarıyılda başvurması halinde, muaf olduğu 

dersi/derslerialmakisteyenöğrencitekraralabilir.Öğrencinin üst yarıyıldan ders almış olması üst yarıyılda olduğu 

anlamına gelmez. Müfredatta zorunlu 

olandersleriçinmuafiyetsınavları,herdöneminbaşındaİngilizceIveIIdersleriiçindeyapılmaktadır. 

Sözkonususınavlardangeçernotalanöğrencilermüfredattakiilgiliderstenmuafolmaktavenotları 

öğrencilerintranskriptlerineişlenmektedir.MezunolanöğrencilerDikeyGeçişSınavına(DGS)girerek veya sınavsız 

aşağıda belirtilen lisans bölümlerine devam edebilmektedirler. 

 Kamu Yönetimi. 

 Siyaset Bilimi. 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. 



 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. 

 Uluslararası İlişkiler. 

 Yerel Yönetimler. 

Ayrıcaöğrencilerimizlisansöğrenimlerinisonyıllarda gelişen teknolojik yenilikler bağlamında ‘uzaktan eğitim’ 

yoluyla sürdürebilmektedirler. Benzer 

şekildeöğrencilerimizAçıkÖğretimFakültesi(AÖF)ilgilibölümlerindelisanseğitimlerinitamamlama olanağına da 

sahiptirler. Bu yatay ve dikey geçiş uygulamaların dışında programımızda aktif biçimde 

uygulanançiftanadal,yandalveöğrencideğişimuygulamalarıhenüzbulunmamaktadır. 
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1.3. Kurumve/veyaprogramtarafındanbaşkakurumlarlayapılacakanlaşmalarvekurulacak 

ortaklıklarileöğrencihareketliliğiniteşvikedecekvesağlayacakönlemleralınmalıdır. 

1.3. Öğrenci Değişimi 

Kurumve/veyaprogramtarafındanbaşkakurumlarlayapılacakanlaşmalarvekurulacakortaklıklarile 

öğrencihareketliliğiniteşvikedecekvesağlayacakönlemleralınmalıdır. 

Programımızdakiöğrenciler,yabancıdil,mülakat,notortalamasıgibiistenenşartlarıyerinegetirdikleri takdirde lisans 

eğitimlerinin belirli bir döneminde başka bir yükseköğretim kurumunda yurt içi 

(Farabi)veyurtdışı(Erasmus)öğrenciprogramlarıileeğitimgörebilirler.Üniversitemizinisebu konuda anlaşmalı 
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olduğu üniversiteler bulunmaktadır. Bunlara Erasmusve Dışilişkiler Koordinatörlüğü web sitemizden aktif 

olarak ulaşılmaktadır. Ayrıca MeslekYüksekokulumuzda 

öğrencideğişimprogramlarıyladailgilibirkoordinatörlükbulunmaktaveöğrencilerimizaktifolarka buradan ve kendi 

program danışmanlarından destek almaktadır. Bu konuda öğrencilerimiz özellikle Erasmus’a başvuru 

yapmaktaheveslidirler. 

Erasmus programı, ise Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını 

teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği' nin bir eğitim programıdır. Yükseköğretim 

kurumlarınınbirbirleriileortakprojelerüretiphayatageçirmeleri,öğrenci,idariveakademikpersonel 

eğişimiyapabilmeleriiçinhibeniteliğindekarşılıksızmalidesteksağlamaktadır.Erasmusöğrenim 

hareketliliği,YükseköğretimKurumuöğrencilerininbirakademikyıl içerisindeeğitimlerininbirveya 

ikidöneminiAvrupaBirliğiüyesibirülkedekianlaşmalıbiryükseköğretimkurumundagerçekleştirmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan lisans 

öğrencilerimizErasmusöğrenimhareketliliğinebaşvurudabulunabilmekte,ancakdeğişimbaşladığında 

öğrencilerimizin 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekmektedir. Erasmus değişim programına başvurabilmesi 

için öğrencilerimizin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 

ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam 

zamanlıöğrenciolmasıgerekmektedir.Programöğrencilerimizinkümülatifakademiknotortalamasının (GNO) en az 

2.00/4.00 olması gerekmektedir. Başvuru dönemlerinde öğrencilerimiz başvurularını 

Üniversitemizinwebsayfasında(http://erasmus.comu.edu.tr/ogrenim-genel-bilgi.html)yayınlananlink aracılığı ile 

yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi için bölümümüz ile Erasmus 

ÜniversiteBeyannamesisahibibirABYükseköğretimKurumuarasındailgiliakademikyılda(örn. 2019-

2020Eğitim-ÖğretimYılıiçin)geçerliolanbirErasmusİkiliAnlaşmasıolmasıgerekmektedir. 

Ayrıca öğrencilerimiz Fulbrigth değişim programına da başvuru yapabilmektedirler. Daha önce 

öğrencilerimiz Erasmusve Fulbrigth gibi değişim programlarına başvurmuşlarsa da yabancı dil 

nedeniyleyeterincebaşarılıolamadıklarındankabulgörmemişlerdir.ProgramımızaözelErasmus 

programıkapsamındaüniversitemizinanlaşmalıolduğuyabancıyükseköğretimkurumlarıdışında 

önlisansdüzeyindeikilianlaşmayaptığımızbirüniversiteisehenüzbulunmamaktadır. 

SONUÇ 

ÖRNEKUYGULAMA 

(Öğrencilerimizyeterliyabancıdilseviyesinesahipolmadıklarıiçindeğişim 

programlarınaçokilgigöstermediğindenbudurumMYO’laragörehernekadarnormalkabuledilsede fakültelerde 

değişim programlarından faydalanma talebi öğrencilerin yabancı dil seviyelerinden dolayı 

dahafazlaolduğuiçinbirimvebölümbazındadahafazlaikilianlaşmalarolmasınıgerektirmektedir. 

Eğerbiriminizdeyeterlidüzeydeikilianlaşmabulunmuyorsahenüzolgunlaşmamışuygulamaolarakbu durumu 

belirtmeniz daha uygunoalcaktır!) 

KANIT 

Birim/ProgramWebSitesi,2018-2020Birim(BigaMYO)StratejikEylemPlanı,2019BigaMYO 

http://erasmus.comu.edu.tr/ogrenim-genel-bilgi.html)


KurumİçDeğerlendirmeRaporu,2018-2022ProgramStratejikEylemPlanı,2019BirimveProgram FaaliyetRaporları. 
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Kanıtlar 

 

1.3. Kanıtları.pdf 

 

1.4. Öğrencileridersvekariyerplanlamasıkonularındayönlendirecekdanışmanlıkhizmeti 

verilmelidir. 

1.4. Danışmanlık ve İzleme 

Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti verilmelidir. 

Danışmanlar,öğrencilerinstajyerikabulonay,stajdeğerlendirmevesözlüsınavkomisyonuoluşturma, kayıt yenileme, 

ders ekleme bırakma işlemlerine onay vermekle ve öğrencilerin kayıtlı oldukları programı izlemelerinde; 

eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarının 

çözümünderehberlikyapmaklagörevlidirler.Programöğrencilerinbaşarısınıtakipetme,danışmanlık 

hizmetiverme,niteliklerinigeliştirmeveizlemesorumluluğunuyüklenmiştir.Öğrencibaşarısının 

değerlendirilmesiveizlenmesiöğretimdeamaçlananhedeflereulaşılmasınınbirgöstergesiolarakkabul edilmektedir. 

Başarı, bireysel sınav notu ve sınıf bazında genel ortalamaların izlenmesi ile 

değerlendirilmektedir.Aynızamandadanışmanöğretimelemanıöğrencileribirincisınıftanitibarenher 

konudabilgilendirmek,yönlendirmekvetakipetmekdurumundadır.MeslekYüksekokulumuzdatüm 

bölümbaşkanlıklarınabağlıprogramlarınprogramdanışmanıöğretimelemanlarıbulunmaktadır. 

Programdanışmanıolanöğretimelemanlarıiseöğrencilerinsadecestaj,kayıtyenileme,derskayıtveya 

dersdanışmanlıkişlemleriyledeğilaynızamandaonlarladostaneilişkileriçerisinegirerektıpkıbir 

mentorveyakoçgibiöğrencileryönlendirilmeyeçalışılmaktavedestekgörmektedirler.Bununyanısıra 

MeslekYüksekokulumuzdakitümöğretimelemanlarıöğrencilerleyakınilişkileriçerisindeoluponları 

yönlendirmektedir. Öğretim elemanlarıyla bu şekilde rahat iletişim kurup destek görmek de 

öğrencilerimiznmotivasyonunuarttırmaktavememnuniyetdüzeyleriniciddiorandaetkilemektedir. 

SONUÇ 
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Kanıtlar 

1.4. Kanıtları.doc 

1.5. Öğrencilerinprogramkapsamındakitümderslervediğeretkinliklerdekibaşarılarışeffaf,adilve tutarlı 

yöntemlerle ölçülmelive değerlendirilmelidir. 

1.5. Başarı Değerlendirmesi 

Öğrencilerinprogramkapsamındakitümderslervediğeretkinliklerdekibaşarılarışeffaf,adilvetutarlı yöntemlerle 

ölçülmeli vedeğerlendirilmelidir. 

Üniversitemizde; ara sınav, ara sınav mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılır. 

Ayrıcaöğrencilerimizintalepdebulunduğuilgilibazıdersleriçinyazokuludaaçılabilmektedir.Yanı 

sıraöğrencilerimizinişyüküveperformansıBolognasisteminegöreAKTSBilgi PaketindeveUBYS Öğrenci Bilgi

 Sisteminde aktif biçimde takip edilmekte, sınav yükleri ağırlıklarına göre 

değiştirilebilmektedir.Sınavlarımız; 

a) AraSınavlar/Vizeler:herdersiçinenazbirkezyapılır.Arasınavprogramı;heryarıyılınilkdört haftası içinde 

derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak yönetim tarafındanorganize 

edilirvetarihlerbunagöreilanedilir.Arasınavnotlarıdönemsonusınavlarındanenazikihaftaönce 

ilanedilmektedir. 

b) YarıyılSonu/FinalSınavları:Enazondörthaftalıkeğitim-öğretimdönemindensonrakiikihafta 
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içerisindeyapılır.Herdersiçinyarıyılsonusınavıyapılır.Yarıyılsonusınavınakatılmayanöğrencilero dersten başarısız 

sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerinönerileri alınarak 

Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınav programları, 

dekanlıkveyüksekokulmüdürlükleritarafındanhazırlanırvesınavlardanenazikihaftaönceilanedilir. Yarıyıl sonu 

sınavı için mazeretsınavı açılmaz. 

c) MazeretSınavları:Haklıvegeçerlinedenleredayalımazeretidolayısıylaarasınavakatılmayanve sınavdan 

sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurullarınca kabul 

edilmesi halinde, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde öğretim elemanının belirlediği tarihte 

yazılı olarak yapılır. Mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret 

sınavıaçılmaz. 

d) Bütünlemesınavları:Dönemsonusınavlarısonucundabaşarısızolanlarbaşarısızolduklarıderslerin 

bütünlemesınavlarınagirebilirler.Bütünlemesınavınagirmeyenlerbaşarısızsayılırlarvebuöğrencilere 

ayrıcabirsınavaçılmaz.Bütünlemesınavlarıdönemsonusınavlarınınbitimindenitibarenüçüncü 

haftadayapılır.Bütünlemesınavlarıiçinmazeretsınavıaçılmaz. 

Bunların dışında başarılı olamayan öğrencilerimiz 3 farklı sıanv hakkı daha bulunmaktadır: 

a) TekDersSınavı:Dörtyarıyılıtamamlayarakmezunolmadurumunagelenancakyalnızcabirdersi 

veremeyenveyatümdersleriveripteGNO'su2.00olmayanöğrencilerinyararlandığısınavdır. 

b) ÜçDersSınavı:Bir,iki veyaüçderstengirilen2010veöncesigirişliöğrencilerinyararlandığı sınavdır. 

c) Ek Sınavlar: Azami öğrenim süresi (8 Yarıyıl- 4 Yıl) sonunda mezun olma durumundaki 

öğrencilerimize,başarısızoldukları(FF-FD-YSharfnotlu)bütündersleriçinikieksınavhakkıtanınır. 

Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe indiremeyen 

öğrencilerinüniversiteileilişiklerikesilir.Genelolaraktümsınavsonuçlarıonbeşgüniçerisindedersin ilgili öğretim 

elemanı tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi internet 

sayfasuındailanedilir.Sınavsonuçlarınınaçıklanmasındanitibarensınavbelgeleriüçyılsürelisaklanır. 

Derslerdedevamsızlıksınırınıaşanöğrenciler,odersedevametmemişsayılırlar,sınavlaraalınmazlarve 

oderstenbaşarısızkabuledilirler.Öğrenciler,ilgilikurullarcakabuledilensağlıkraporlarınınkapsadığı 

süreleriçindededevamsızsayılırlar.Arasınavvedönemiçietkinliklerdenalınannotlarınortalamasının% 40’ı, yarıyıl 

sonu veya bütünleme sınav notunun % 60 katkısı alınarak ilgili öğretim elemanı 

tarafındanbelirlenirveöğretiminilkikihaftasındaöğrencilerebildirilir.Dersinöğretimelemanı 

tarafından,herdersiçinöğrencilerinaldıklarıbaşarınotları100puanüzerindenelealınarakbaşarınotudeğerlendirme 

tablosuna uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi 

takdir edilir: 

90-100Puan-AA(Katsayı4.0,AKTSnotuA)  

85-89Puan-BA(Katsayı3.5,AKTSnotuB)  

80-84Puan-BB(Katsayı3.0,AKTSnotuB)  



70-79Puan-CB(Katsayı2.5,AKTSnotuC)  

60-69Puan-CC(Katsayı2.0,AKTSnotuC)  

55-59Puan-DC(Katsayı1.5,AKTSnotuD)  

50-54Puan-DD(Katsayı1.0,AKTSnotuE)  

40-49Puan-FD(Katsayı0.5,AKTSnotuF)  

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

Yeterli - YE (Katsayı -, AKTS notu S) 

Yetersiz-YS(Katsayı-,AKTSnotuU) 

Devamsız-DS(Katsayı0(Kredilidersleriçin),AKTSnotuNA)  

Buna göreöğrenci; 

a) (AA),(BA),(BB),(CB)veya(CC)notlarındanbirinialmışiseodersibaşarmışsayılır. 

b) (DC)veya(DD)notlarındanbirinialmışiseodersi“koşullu”başarmışsayılır. 

c) (FD)ve(FF)notlarındanbirinialmışiseodersibaşaramamışsayılır. 

d) Kredisizolanderslerilestajlarındevamsızlıkvebaşarıdeğerlendirmelerinde;(YE)yeterli,(YS) yetersiz, (DS) 

devamsızsayılır. 

e) Girmeyehaketmediğibirsınavagirmesisonucundaaldığınotiptaledilir. 

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu 

derslerindenalınan(YE)ve(YS)notlarıilekredisizdersleriçin(DS)notlarıağırlıklınotortalamasının 

hesabındadikkatealınmazlar;ancakkrediliderslerde(DS)’ninkarşılığı0.00sayılır.Birderstenbaşarılı 

sayılabilmekiçindiğerşartlaraekolarakodersinyarıyılsonuveyabütünlemesınavındanenaz50puan 

almakgerekir,alamayanlarnotortalamasıneolursaolsunbaşarısız(FDvealtı)sayılır. 

Böylelikle öğrencilerimizin başarı durumları, üniversitemiz sınav yönetmeliğinin 22. maddesine göre derslerden 

almış oldukları notlar ve derslerin kredileri ile hesaplanan “Yarıyıl/Dönem Not Ortalaması 

(DNO)”ve“GenelNotOrtalaması(GNO)”değerleriyleizlenmişolur.DNObiryarıyıldaaldıkları derslerin her 

birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi, 

GNO ise tüm yarıyıllarda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları 

toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. 27/09/2016tarihli ve 29840 sayılı Resmi 

Gazete’deyayınlanan yeni Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav 

Yönetmeliği uyarınca 2014 ve sonrası kayıtlı 

öğrencileriçinşuhükümuygulanır:“(DC)veya(DD)notlarındanbirinialmışveGNO’su2.00veüzeri 

isekoşullubaşarılısayılır;(DC)veya(DD)notlarındanbirinialmışveGNO’su2.00’ınaltındaisekoşullu başarısız 

sayılır.” 

SONUÇ 
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1.6. Öğrencilerinmezuniyetlerinekararverebilmekiçin,programıngerektirdiğitümkoşullarınyerine 

getirildiğinibelirleyecekgüveniliryöntemlergeliştirilmişveuygulanıyorolmalıdır. 

1.6.Programdan Mezuniyet Koşulları 

Öğrencilerinmezuniyetlerinekararverebilmekiçin,programıngerektirdiğitümkoşullarınyerine 

getirildiğinibelirleyecekgüveniliryöntemlergeliştirilmişveuygulanıyorolmalıdır. 

Meslekyüksekokulumuzdailgilibölümbaşkanlıklarındanoluşanmezuniyetkriterleribelirlemeve mezuniyet 

komisyonu bulunmaktadır. Bir öğrencinin öğrenimini başarı ile bitirerek Yerel 

Yönetimlerprogramındanönlisansderecesieldeedebilmesiiçinprogramdaalmasıgerekenzorunluveseçimlik 

derslerin (120 ATKS karşılığı) tümünden başarılı olması ve kredisiz ders notlarının (YE) olması 

zorunludur.Ayrıcaheröğrenci30günlükstajınıtamamlamakzorundadır.GNO’su2.00veüzerinde 

olanöğrencilerkoşullubaşarılıderslerdendebaşarılıkabuledilirler.Mezunolabilmekiçinöğrenciler 

120AKTSkredisinimutlakatamamlamalıdırlar.BiröğrencininGNO’suaynızamandamezuniyetnot 

ortalamasıdır.Ayrıca; 

a) Biröğretimyılıboyuncatümderslerialmak,devamkoşulunuyerinegetirmek,tümderslerdeenaz 

(CC)almakveherhangi birdisiplincezasıalmamışolmakşartıylagenelnotortalamasına(GNO)göre kayıtlı bulunduğu 

programın/bölümün her sınıfının birinci, ikinci ve üçüncüsü onur öğrencileri olarak 

kabuledilirvebuöğrencilerilgiliDekanlıkça/Müdürlükçeöğretimyılısonundateşekkürbelgesiile ödüllendirilir. 

b) Normalöğrenimsüresiiçerisindetümderslerialmak,devamkoşulunuyerinegetirmek,tümderslerde 

enaz(CC)almakveherhangibirdisiplincezasıalmamışolmakşartıylaGNO’nagörekayıtlıbulunduğu 

okulunubirinciolarakbitirenöğrencilerfakülte/yüksekokul/meslekyüksekokuluyüksekonuröğrencisi kabul edilir ve 

bu öğrenciler Rektörlükçe fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yüksek onur öğrencisi takdir belgesi 

ileödüllendirilir. 

c) Normalöğrenimsüresiiçerisindetümderslerialmak,devamkoşulunuyerinegetirmek,tümderslerde 
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enaz(CC)almakveherhangibirdisiplincezasıalmamışolmakşartıylaGNO’nagöreÇanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesini birinci olarak bitiren öğrenci/öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yüksek onur 

öğrencisi kabul edilir ve bu öğrenci/öğrenciler Rektörlükçe Çanakkale 

OnsekizMartÜniversitesiyüksekonuröğrencisitakdirbelgesiileödüllendirilir. 
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2. PROGRAM EĞİTİMAMAÇLARI 

2.1. Değerlendirilecekherprogramiçinprogrameğitimamaçlarıtanımlanmışolmalıdır. 

2. PROGRAM EĞİTİMAMAÇLARI 

2.1. TanımlananProgramEğitimAmaçları 

Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır. 

Programımızeğitimprogramlarındaüniversitemizinvemeslekyüksekokulumuzunkurumsalhedefleri 

veönceliklerininyanısıragüncel yerel,bölgesel,ulusalihtiyaçlarıvehedefleridikkatealmaktadır.Bu kapsamda 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi önlisans eğitimi için gerekli yeterlilikleri de zaten 

tanımlamıştır.Mezunlarınbuyeterliliklerenekadarsahipolduğuhakkındabirimwebsitemizaracılığı ile ölçümler 

yapılmaktadır. Eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri ve tutumları 

içerir ve mezundan beklenen yeterlik ve yetkinlikleri tanımlar bu da program çıktılarımızda aktif olarak 

gözlemlenebilir. Bu amaç ve hedefler, mesleksel ve toplumsal beklentileri 

karşılamasınayöneliktümyetkinliklerikapsamaktadır. 

http://bigamyo.comu.edu.tr/mezuniyet-kriterleri-belirleme-ve-mezuniyet-komisy.html
http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/mevzuat.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/ogrenci/sinavlar.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/gorev-tanimlari.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.html
http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/165456/305/GostergeCevapProofFiles/1.6.%20Kan%C4%B1tlar%C4%B1.doc


Bu yetkinlikler mezuniyet öncesi eğitime ayrılan süreye uygun ölçüde, Yerel Yönetimler programının 

tümyönlerini örneğin kamu yönetimi, halkla ilişkiler, muhasebe,  insan kaynakları yönetimi, ile ilgili bilgi 

ve beceriler yanı sıra kamu hizmeti verecek bir meslek elamanına yakışır tutum ve davranışın 

kazandırılması için davranış bilimleri, psikoloji ve insani bilimlerden de yararlanılmaktadır. Ayrıcaher yarıyıl 

yapılan proje, seminer ve konferanslarla bu durum perçinlenmektedir. Programımıza ait kurumsal amaç ve hedefler 

ortaya konurken, tanımlanmış ulusal ve uluslararası işletme eğitimi amaç, 

hedefyadaçıktılarıylakarşılaştırılmışörnekprogramlarbirkomisyontarafındanincelenerek2020yılında 

programda genel bir değişikliğe gidilmiştir. Yerel Yönetimler Programı; Endürstri 4.0’ın gerektirdiği 

çağdaş görgü ve bilgi düzeyine ulaşmak için özgün değerlere sahip, araştırmacı bir akademik kadro 

anlayışıyla çağdaş öğretim teknikleri kullanarak toplumsal değerlere saygılı inovatif girişimlere imza atacak 

 kamu ve STK’ların nitelikli ara eleman ihtiyacı için gerekli donanıma sahip kaliteli insan kaynağını 

yetiştirmeyi misyon edinmiştir. 

Program, ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün 

geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için; yerel 

yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme 

özelliklerine sahip eleman yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca bu program; çağdaş yerel yönetim biliminin temel 

ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle 

donanmış yönetici adaylarını yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. 

        Siyaset, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle 

yerel yönetimlerin ve kamu sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak, yönetim anlayışının gerektirdiği 

teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek alt ve orta düzey yönetici adaylarının yetiştirilmesi 

programın başlıca hedefleridir. 

 

            Bununla birlikte Yerel Yönetimler Programı; 

 

 Başta sosyoloji, siyaset ve yönetim olmak üzere beşeri alanlara ilgi duyan; 

 İnsan ilişkileri ve iletişime azami derecede önem veren; 

 Ekip ve proje çalışmalarına yatkın; 

 Bilgisayar bilen (azami Office programı düzeyinde); 

 Yabancı dil öğrenmeye önem veren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. 
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2.1. Kanıtları.doc 

2.2. Buamaçlar;programınmezunlarınınyakınbirgelecekteerişmeleriistenenkariyerhedeflerinive mesleki 

beklentileri tanımınauymalıdır. 

2.2. Program Amaçlarının Öğrencilerin Kariyer Hedeflerine Uygunluğu 

Buamaçlar;programınmezunlarınınyakınbirgelecekteerişmeleriistenenkariyerhedeflerinive mesleki 

beklentileri tanımınauymalıdır. 

Program amaçlarına ulaşma kapsamında Yerel Yönetimler Programı’nın misyonu ve eğitim amaçları 

mezunlarınerişmeyiistediklerikariyerhedeflerivemeslekibeklentileriyleuyumludur.Yeterlimesleki 

donanımasahip,sürekliiyileşmeyiveyaşamboyuöğrenmeyiilkeedinmiş,çağıngerektirdiğiniteliklere sahip Yerel 

Yönetimler meslek elemanı yetiştirebilmek için programın özgörevi ile uyumlu amaçlar 

yukarıdakibölümlerdedezatendetaylıolarakaktarılmıştır.Programınbuamaçlarıveözgörevitümiç 

vedışpaydaşlarımızıngörüşlerialınarakbenimsenmişvebölgesel,ulusalveküreselölçektekigelişmeler de dikkate 

alınarak gerekli zamanlarda tüm paydaşlarla istişare edilip güncellenmiştir. Tekrar edilecek olursa bu programın 

amacı kamu ve STK’larda üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, yeni 

kamu yönetimianlayışına uygun ve günümüz teknolojisi ile faaliyet gösteren, meslek elemanı özelliklerine 

sahip ara elemanlar yetiştirmektir. Programımız bu kapsamda mezunlarının, nitelikli biçimde yetişmiş işgücü 

potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip 

eden,iletişimbecerisiyüksek,özgüvenitam,girişimciveyenilikçiuzmanlarolarakhizmetvermelerini hedeflemektedir.  

Öğrencilerimize sürekli gelişen kamu yönetimi alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak 

amacıyla, ilgili kurumlarla işbirliği sonucu seminer, panel ve 

konferanslardüzenlenmektevebelediyeziyaretlerinegidilmektedir.Yerel Yönetimler Programı'ndan mezun olanlar 

''Meslek Elemanı'' unvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar; belediyelerde, il özel idarelerinde, kent 

konseylerinde, sivil toplum kuruluşlarında, kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda ve benzeri tüm resmi ve 

özel kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca büyük kentlerde mahalle muhtarlıklarında veya köy muhtarlıklarında 

istihdam edilebilecekleri gibi muhtar seçilmeleri durumunda köy veya mahalle yönetimlerinde daha başarılı ve 

etkin olabileceklerdir. Bölüm mezunlarına kamu personeli sınavı (KPSS) ile kamu kurumlarında istihdam 
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olanağı sağlanmaktadır. Mezunlarımız belediyelerde aşağıdaki birimlerde istihdam edilebilirler; 

 Fen İşleri Müdürlüğü, 

 Hal Müdürlüğü, 

 Hukuk Müdürlüğü, 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 

 İtfaiye Müdürlüğü, 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü, 

 Özel Kalem Müdürlüğü, 

 Park Bahçeler Müdürlüğü, 

 Su Kanalizasyon Müdürlüğü, 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü, 

 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 

 Veteriner İşleri Müdürlüğü, 

 Yazı İşleri Müdürlüğü, 

 Zabıta Müdürlüğü, 

 Kent Konseylerinin Çeşitli Birimleri. 

 Yerel yönetimlerin oluşturdukları AB projelerinde . 

 İl Özel İdarelerinde aşağıdaki birimlerde istihdam edilebilirler; 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü, 

 İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 

 Yazı İşleri Müdürlüğü, 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü, 

 Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, 

 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 

 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, 

 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 

 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, 
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2.3. Kurumun,fakülteninvebölümünözgörevleriyleuyumluolmalıdır. 

2.3. Program Amaçlarının Kurum ve Birim Özgörevlerine Uygunluğu 

Kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır. 

Program amaçlarına ulaşma kapsamında Yerel Yönetimler Programı’nın misyonu ve eğitim amaçları 

ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesiveBigaMeslekYüksekokuluözgörevleriyleuyumludur.Bu 

uyumyukarıdakibölümlerdeolduğugibibubölümdedeaçıkçaaktarılmıştır. 

Üniversitemizinmisyonu;Eğitimveöğretimdebilgili,donanımlı,kültürlüveözgüveniyüksekbireyler yetiştirmeyi 

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

araştırmalaryapmaanlayışınıbenimsemiş;paydaşlarıylasürdürülebilirilişkilerigözeten;bilgiyi,sevgiyi 

vesaygıyıÇanakkale’nintarihivezengindokusuylaharmanlayan;kaliteodaklı,yenilikçivegirişimcibir 

üniversiteolmaktır. 

Üniversitemizin bu misyonuna karşılık Biga Meslek Yüksekokulu olarak birimimiz bölgenin ihtiyaçları 

kapsamında uzmanlaştığımız alanlarda yenilikçi projelerle; 

Eğitimkalitesiniartırarak,ulusalveuluslararasısorunlaraduyarlı,arananelemanyetiştirmeyi, 

Bölgemizdekimevcutsorunlaraçözümlerüretmekveyeniürüngeliştirmeyi 

ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesi'nindünyaüniversitesiolmavizyonunadesteksağlamayıkendisine 

misyonedinmiştir.Bukapsamdabağlıolduğumuzbirimimizise; 

Bilimsel ve eğitsel tüm araçları etkin kullanarak, öğrencilerimize değer katan çözümler üretmek, 
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Eğitimveöğretimfaaliyetlerinde,Üniversitemizinimkanlarıölçüsündeeniyiteknolojikverileri 

kullanarakeğitiminetkinliğiniveverimliliğiniartırmak, 

Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerini Üniversitemizin en önemli paydaşı bilmek, 

ÖğrencilerinÜniversiteyaşamınauyumunuhızlandırmakiçinoryantasyonprogramlarıdadahil,çeşitli iç 

etkinliklerdebulunmak, 

Akademikveidarikadrolarınöğrencilerekarşıdavranışlarınadüzeylivememnuniyetoluşturacak standartlar 

getirmek ve bunlarıuygulamak, 

Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerde ihtiyaç duyacakları ve 

karşılanmasımümkünyardımlardabulunmak,onlarlailişkiyisüreklikılarakişbirliğiniartırmak, 

Öğrencilerin iş dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleşebilmeleri için destek çalışmaları 

gerçekleştirmek, 

Çalışanlarımızın kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerinde destek sağlamak, 

Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları 

gerçekleştirmek, 

Birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek, 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere 

önderlik etmek, 

Öğretimelemanlarınıveöğrencileribilimselçalışmalardaetkinyöntemlerlemotiveederekuluslararasıdüzeydeönplana

çıkabileneserlervermelerinisağlamak, 

Bilimselaraştırmalarınkapsamalanınıgenişletmekamacıyla,çalışmalarınsadeceulusaldeğil,uluslar arasıalanda da 

yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına 

öncülüketmek, 

Üniversitenintümfaaliyetleriniiçvedışpaydaşlarıenüstdüzeydemutluetmeanlayışıveamacıyla gerçekleştirmek, 

Hizmetveeğitimseviyesininyükseltilmesiiçinönerisistemlerikurmakvepaydaşlarınönerilerini değerlendirmek, 

Daha etkili ve verimli eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kalite yönetim sistemimizi sürekli 

iyileştirmek, 

İç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve kurumsal bilinci geliştirerekyaygınlaştırmak, 

Akademisyenleriniçvedışpaydaşlarlailişkilerinidahaetkinveverimlihalegetirerek,içvedışçevrenin 

bilimselbilinçtendahafazlayararlanmasınaimkanhazırlamak, 

Meslek Yüksekokulumuzun yöneticilerini, yönetici geliştirme programları düzenleyerek modern bir yöneticide 

bulunması gereken bilgilerle donatmak, 

Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak, 

Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak 



değerlendirmeler yapmak. 

Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak, 

Yönetselkadrodeğişimlerindekurumsalfaaliyetlerdezafiyeteyolaçmamakiçinbilgivedeneyimin 

aktarılmasınısistemleştirmek, 

Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak, 

Bölgeninsanayivehizmetkuruluşlarıylabölgekalkınmasınadahafazlakatkıdabulunacakişbirlikleri gerçekleştirmek, 

Üniversite-Sanayiişbirliğinietkinbirşekildegerçekleştirirkenkapsamalanınıtümbölgeyiiçinealacak 

şekildegenişletmek, 

Günümüzteknolojisineuygun,kamuveözelsektörişletmelerinevesanayininbeklentilerinecevap 

verecekyeterlilikveçeşitliliktebilgidonanımınasahipnitelikliaraelemanlaryetiştirmek, 

Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirilerek, bölgemize değer katmayı başlıca amaç ve hedefleri 

arasına koymuştur. 

Biga Meslek Yüksekoulu yönetimine bağlı olarak aktif görev yapan Yönetim ve Organizasyon 

Bölümünebağlıprogramımızdakitümöğretimelemanlarımızdabuözgörevlereuygunbiçimdehareket etmektedirler. 

Zira programımız da bu kapsamda kendi özgörevlerinibelirleyerek kendi kadrosunda 

bulunanöğretimelemanlarıylabuözgörevleriiçselleştirmişbiçimdeaktifolarakuygulamaktadır. 

Biga Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Programının misyonu; günümüzde dünyadaki pek çok 

ülke gibi, Türkiye'de de mahalli idarelerin ilerlemesi ve gelişebilmesi yönünde çalışmalar yapılırken, 

programımız buna yoğun çaba göstermektedir. Bu alanda eğitim ve öğretim alan öğrencilerin, bugün 

mahalli idarelerde eleştirel olarak yaklaşılan konulara alternatif üretebilecek ve bunları kurumlarında 

yaşama geçirebilecek kaliteli insan kaynağını yetiştirmeyi misyon edinmiştir.  

Programımızbu çerçevede; 

 Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; 

 Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygunİnsan kaynağı 

yetiştiren; 

 Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden; 

 Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan; 

 Katılımcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren; 

 Uluslararası değerlere saygılı, post modern yönetim ilkelerini ve toplam kalite anlayışını benimsemiş, 

kendini sürekli yenileyen bir program olmak özgörevlerini içselleştirmiştir. 
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2.4. Programınçeşitliiçvedışpaydaşlarınısürecedahilederekbelirlenmelidir. 

2.4. Program Amaçlarının Paydaşlar Dahil Edilerek Belirlenmesi 

Programın çeşitli iç ve dış paydaşlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir. 

Yeterli mesleki donanıma sahip, sürekli iyileşmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çağın 

gerektirdiğinitelikleresahipYerel Yönetimlermeslekelemanıyetiştirebilmekiçinprogramınözgöreviile uyumlu 

amaçlar yukarıdaki bölümlerde de zaten detaylı olarak aktarılmıştır. Programımızın 

gelişebilmesi,eğitimkalitesiniartırabilmesi,çağdaşvemoderneğitimteknolojileriiledonatılabilmesi ancak tüm 

paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate 

alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Bunların başlıcaları üniversitemiz ve Biga MYO’nunikili işbirliği ve 

protokolleri içerisinde bulunan kurumlardır. Bu kapsamda paydaşlarımızın başlıcaları şu şekildesıralanabilir: 

• Valilik,Kaymakamlıkvediğerresmîkuruluşlar, 

• YüksekÖğretimKurulu, 

• ÜniversitelerarasıKurul, 

• UlusalveUluslararasıEğitimveAraştırmaKurumları, 

• ÖzelSektörKuruluşları(Doğtaş,İÇDAŞ,Dardanelvb.), 

• SivilToplumKuruluşları, 

• Bankalar (ZiraatBankası), 

• İstanbul İl SağlıkMüdürlüğü, 

• Akademik personelimiz veaileleri, 

• İdarî personelimiz veaileleri, 

• Öğrencilerimiz veaileleri, 

• Mezunlarımız. 

Program amaçlarına ulaşma kapsamında Yerel Yönetimler Programı’nın misyonu ve eğitim amaçları 

programımızın tüm iç ve dış paydaşlarının görüşü alınarak belirlenmiş ve içselleştirilip gerekli 

görüldüğünde bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeler de dikkate alınarak gerekli zamanlarda çağın 

gerekliliklerine göre yeniden tüm paydaşların fikirleri alınarak güncellenmektedir. 

Bu kapsamda iç ve dış paydaş danışma kurulları oluşturulmuştur. Program özgögervi, amaçları, hedefleri ve 

öğretim planı belirlenirken program danışmanı ilgili bölüm başkanını, birim yöneticisini, 

programdakiöğretimelemanlarınıveprogramöğrencilerinitoplantıyaçağıraraköncelikleiçpaydaşların 

görüşlerininalındığıbirtoplantıorganizeetmiştir.Ardındandışpaydaşlarlagerçekleştirilentoplantılar 

veendüstridengelentaleplerdoğrultusundaprogramözgöreviveamaçlarıilgilibirimvekurumauygun 

biçimdegüncellenmiştir.Buçerçevedegerekmevcutönlisansöğrencilerimizgereksemezunolan öğrencilerimizin 

fikirleri alınarak eğitim ve öğretim içeriklerimizin zenginleşmesi, daha güncel, daha 



anlaşılır,dahadengeli,dahaeğlenceliveişyaşamıyladahauygunpratikbilgileriçerecekhalegetirilmesi 

içingereklitümçalışmalaryapılmıştır.Bukapsamdagerekliperformansgöstergelerivedeğerlendirme 

anketlerioluşturulmuşvegerçekleştirilenbutoplantılardave/veyadönemdönemilgililereçıktıolarak ya da birim web 

sitemiz aracılığıyla uygulanmıştır. Bu da Yerel Yönetimler Programı’nın amaçlarına 

ulaşmasıyolundaprogrammisyon,amaç,hedefveöğretimplanınıniçvedışpaydaşlarsürecedahiledilerek 

belirlendiğinin açık bir göstergesidir.  
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2.4. Kanıtları.doc 

2.5. Kolaycaerişilebilecekşekildeyayımlanmışolmalıdır. 

2.5. ProgramAmaçlarına Erişim 

Kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır. 

TümiçvedışpaydaşlarımızveözellikleöğrencilerimizileöğrenciadayıarkadaşlarımızÇanakkale 

OnsekizMartÜniversitesiBigaMeslekYüksekokuluYönetimveOrganizasyonBölümüYerel Yönetimler 

Programı misyon, amaç, hedef, detaylı öğretim planı ve ders içeriklerine programımızın web 

sayfasındanveayrıcaÜniversiteBilgiYönetimSistemi’ndenkolaylıklaulaşabilmektedirler. 

Ayrıca bu konuda birinci sınıf öğrencilerimize eğitime başladıkları ilk iki hafta içerisinde biri meslek 

yüksekokulumüdürlüğütarafındanorganizeedilendiğeriiseprogrambaşkanlığıtarafındanverilenen az iki 

oryantasyoneğitiminde bu bilgilere nasıl erişebilecekleri detaylı olarak aktarılmaktadır. Bunun 
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dışındailgiliprogrambaşkanıherdönembaşındabirinciveikincisınıftabulunanöğrencilerimize 

programımızınöğretimplanını,dersizlemevedeğerlendirmekriterleriniçıktıolarakdailetmektedir. 
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Kanıtlar 

2.5. Kanıtları.doc 

2.6. Programıniçvedışpaydaşlarınıngereksinimleridoğrultusundauygun 

aralıklarlagüncellenmelidir. 

2.6. Program Amaçlarının Paydaşlar Dahil Edilerek Güncellenmesi 

Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarlagüncellenmelidir. 

Program amaçlarına ulaşma kapsamında Yerel Yönetimler Programı’nın misyonu, eğitim amaçları, hedefleri ve 

öğretim planı yukarıda da detaylı olarak aktarıldığı gibi programımızın tüm iç ve dış 

paydaşlarınıngörüşüalınarakbelirlenmişveiçselleştirilipgerekligörüldüğündebölgesel,ulusalve küresel 

ölçekteki gelişmeler de dikkate alınarak gerekli zamanlarda çağımızın ve geleceğin 

gerekliliklerineuygunolarakyenidentümpaydaşlarınfikirlerialınarakgüncellenmiştirvedönem 

dönemde(engeç3yıldabir)güncellenmeyedevametmektedir.Bukapsamdaiçvedışpaydaşdanışma kurulları 

oluşturulmuştur. Program özgögervi, amaçları, hedefleri ve öğretim planı belirlenirken program danışmanı 

ilgili bölüm başkanını, birim yöneticisini, programdaki öğretim elemanlarını ve program öğrencilerini toplantıya 

çağırarak öncelikle iç paydaşların görüşlerinin alındığı bir toplantı organize etmiştir. Ardından dış paydaşlarla 

gerçekleştirilen toplantılar ve endüstriden gelen talepler 

doğrultusundaprogramözgöreviveamaçlarıilgilibirimvekurumauygunbiçimdegüncellenmiştir.Bu 

çerçevedegerekmevcutönlisansöğrencilerimizgereksemezunolanöğrencilerimizinfikirlerialınarak eğitim ve 

öğretim içeriklerimizin zenginleşmesi, daha güncel, daha anlaşılır, daha dengeli, daha 
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eğlenceliveişyaşamıyladahauygunpratikbilgileriçerecekhalegetirilmesiiçingereklitümçalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalar her akademik yıl yılda bir kez tekrarlanmaktadır. Bu kapsamda gerekli performans göstergeleri ve 

değerlendirme anketleri oluşturulmuş ve gerçekleştirilen bu toplantılarda 

ve/veyadönemdönemilgililereçıktıolarakyadabirimwebsitemizaracılığıylauygulanmaktadır. 
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2.6. Kanıtları.doc 

2.7. TestÖlçütü 

2.7. Program Amaçlarına Ulaşıldığına Dair Test Ölçütleri 

TestÖlçütü:Programöğretimamaçlarınaulaşıldığınıbelirlemekvebelgelemekiçinkullanılanölçme 

vedeğerlendirmesürecinivebusüreçyardımıylaprogramöğretimamaçlarınaulaşıldığınıkanıtlarıyla anlatınız. 

Programımızın özgörev, amaç, hedef ve öğretim planı üniversitemizin ve meslek yüksekokulumuzun 

kurumsalhedefleriveönceliklerininyanısıragüncelyerel,bölgesel,ulusalihtiyaçlarvehedeflerdikkate 

alınarakhazırlanmıştır.İlgiliakademikkurullardabölümünveprogramımızındahaöncekiyıllarda belirledikleri amaç 

ve hedeflerinin ne denli başarılı olduğu, eğitim ve öğretim programlarının öğrencilerin gereksinimleri ile hangi 

oranda örtüştüğü yine bölümümüz, programımız, birim yöneticilerimiz, birim Bologna koordinatörümüz, 

MEYOK ve/veya üniversitemiz tarafından belirli periyotlarla organize edilen çeşitli iç ve dış paydaş 

toplantılarıyla değerlendirmektedir. Zira 
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YükseköğretimYeterliliklerÇerçevesiönlisanseğitimiiçingerekliyeterlilikleridetanımlamıştır. 

Mezunlarınbuyeterliliklerenekadarsahipolduğuhakkındabirimwebsitemizaracılığıileölçümler yapılmaktadır. 

Ayrıca programımız, bölümümüz ve/veya birimimiz akademik kurul toplanlarının 

dışındadaiçvedışpaydaşlarlayıldaenazbirkezdanışmakurulutoplantısıgerçekleştirmektedir. 

Bu toplantıların yanı sıra programımızın çıktı olarak gerçekleştirdiği anketler ve bunların dışında da 

birimimizinwebsitesindebulunaniçvedışpaydaşanketleri,öğrencilerimizinstajyaptığıişyerlerinin 

değerlendirmeanketlerivemezunöğrencianketleribulunmaktavebuanketlerinsonuçlarınabilgiişlem 

dairebaşkanlığımızaracılığıileulaşılmaktadır.Bunlarındışındaprogramımızaaitakademikkurullar, 

komisyontoplantıları,eğitim-öğretimbilgipaketi,yıllıkfaaliyetraporları,yıllıkiçkontrolraporları,5 

yıllıkstratejikplanlarvegerçekleştirilenbuözdeğerlendirmeraporudagereklitestölçümlerininbirçok 

farklıyöntemleyapıldığınadairkanıtlarıiçermektedir.Ekolarakdahaprofesyonelveöznelonlinetest 

ölçütleridegeliştirmekiçinprogrambaşkanlığımızbirimyöneticiliğimizilebirliktegerekliçalışmaları aktif 

olarakyürütmektedir. 
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3. PROGRAMÇIKTILARI 

3.1. Programçıktıları,programeğitimamaçlarınaulaşabilmekiçingereklibilgi,becerivedavranış 
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bileşenlerinintümünükapsamalıveilgili(MÜDEK,FEDEK,SABAK,EPDADvb.gibi)Değerlendirme 

Çıktılarınıdaiçerecekbiçimdetanımlanmalıdır.Programlar,programeğitimamaçlarıylatutarlıolmak 

koşuluyla,kendilerineözgüekprogramçıktılarıtanımlayabilirler. 

3. PROGRAMÇIKTILARI 

3.1. ProgramÇıktılarınınBelirlenmeveGüncellenmeYöntemiveAmaçlaraUygunluğu 

Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin 

tümünü kapsamalı ve ilgili (MÜDEK,FEDEK,SABAK,EPDAD vb. gibi) Değerlendirme Çıktılarını da içerecek 

biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek 

program çıktıları tanımlayabilirler. 

Yerel YönetimlerProgramı’nınmisyonuiseendürstri4.0’ıngerektirdiğiçağdaşgörgüvebilgidüzeyine 

ulaşmakiçinözgündeğerleresahip,araştırmacıbirakademikkadroanlayışıylaçağdaşöğretimteknikleri 

kullanaraktoplumsaldeğerleresaygılıinovatifgirişimlereimzaatacaknitelikligirişimcilerilesanayi, 

özelsektör,kamuveSTK’larınnitelikliaraelemanihtiyacıiçingereklidonanımasahipkaliteliinsan kaynağını 

yetiştirmektir. Programımız buçerçevede; 

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

Teknolojikgelişmelereduyarlı,toplumunvesektörtemsilcilerininbeklentilerineuygunİnsankaynağı yetiştiren; 

Uluslararasıakademikçevredebölümümüzüenetkinşekildetemsileden; Öğretim 

elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan; 

Katılımcı,kendinegüvenenbireyleryetiştiren; 

Uluslararası değerlere saygılı, post modern yönetim ilkelerini ve toplam kalite anlayışını benimsemiş, kendini 

sürekli yenileyen bir program olmak özgörevlerini içselleştirmiştir. 

Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir. Küreselleşme 

sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması bu alanda eğitimli iş gücü 

ihtiyacını arttırmaktadır. Yerel Yönetimler Önlisans Programı da artan bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 

yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde çalışabilecek personel 

yetiştirmek amaçlamaktadır. Programımız bu kapsamda mezunlarının, analitik düşünebilme, bireysel ve 

çevresel farkındalık, empati, eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, fikir ve proje 

geliştirebilme, girişkenlik ve girişimci ruha sahip olma, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ruha sahip 

olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip 

etme, günümüz dünyasında her sektördeki güncel ekonomik gelişmelere mikro ve makro düzeyde ilgi duyan 

öğrenciler yetiştirme hedefindedir.  

Birderstenbaşarılısayılabilmekiçinoderstenyarıyılnotuolarakönlisansöğrencisininenaz(DD) 

almışolmasıgerekir.Genelnotortalamasıveyarıyılnotortalamasıenaz2.00olanönlisansöğrencileri başarılı sayılırlar. 

Yerel Yönetimler programında Önlisansderecesi elde edebilmek için öğrencilerin 

programdaalmasıgerekenzorunluveseçimlikderslerin(toplam120AKTSkarşılığı)tümünübaşarıyla 

tamamlamakvegenelağırlıklınotortalamasının4.00üzerindenenaz2.00olmasıgerekir.Ayrıcaher 



öğrenci30günlükstajınıtamamlamakzorundadır. 

 

Bu özgörev, amaçlar, hedefler ve kriterlerçerçevesinde Yerel Yönetimler Programı’nın program çıktıları 

belirlenirken ilgili yönetmelikler ve Bologna sistemi mutlaka dikkate alınmaktadır. Program 

çıktılarıdüzenleneceğizamanprogramdanışmanınınbölümbaşkanınaönerisiyletoplantıgündemi 

oluşturulmaktaveakademikkurulorganizeedilmekteveilgilitümöğretimelemanlarınınvebirim Bologna 

koordinatörümüzün de görüşü mutlaka alınmaktadır. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde ve/veya öğretim planı 

güncellendiğinde ya da öğretim planına sadece yeni bir ders eklendiğinde dersin 

öğrenmeçıktılarınınprogramçıktılarıylauyumukontroledilmektegerektiğindedurumagöreprogram 

çıktılarıdagüncellenmektedir.Özetleprogramçıktılarıherseneenazbirkezrutinolarakilgiliprogram 

danışmanıvekomisyontarafındangözdengeçirilmektegüncellemegerektiğindeisebudüzenleme yukarıdaki 

yöntemle yerine getirilmektedir. Bu kapsamda Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

önlisanseğitimiiçingerekliyeterlilikleridezatentanımlamıştır.Mezunlarınbuyeterliliklerenekadar 

sahipolduğuhakkındabirimwebsitemizaracılığıileölçümleryapılmaktadır.Eğitimprogramınınamaç 

vehedefleri,öğrencilerinkazanmasıbeklenenbilgi,becerivetutumlarıiçerirvemezundanbeklenen 

yeterlikveyetkinlikleritanımlarbudaeğitim-öğretimbilgisistemimizdekiprogramçıktılarımızda program 

çıktıları matrisinde aktif olarak gözlemlenebilir. Ayrıca program çıktılarının sağlanma 

düzeyinindönemselolarakbelirlenmesideöğrencilerimizinherhangibirdönem(güz/bahar)içerisinde aldığı 

derslerdeki başarı seviyesiylade yakından ilişkilidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-

LisansEğitimÖğretimveSınavYönetmeliği’nin28.maddesinegöreöğrencilerinbaşarı 

durumları,derslerdenalmışolduklarınotlarvederslerinAKTSkredileriyoluylahesaplananDönemNot 

Ortalaması(DNO)veGenelNotOrtalaması(GNO)değerleriyleizlenmektedir. 

BukapsamdaÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesiBigaMeslekYüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

Yerel Yönetimler Programı’nın program çıktıları da kanıt olarak aşağıda bilgilerinizesunulmuştur: 

P.Ç.1. Yerel yönetimler ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. 

P.Ç.2.Yerel yönetimle ilgili kazanılan kuramsal bilgilerin iş yaşamına ve sosyal hayata uyumunu sağlar. 

P.Ç.3. Ulusal ve küresel bağlamda yerel yönetim kültürlerini tanır. 

P.Ç.4.Yaratıcıvegüçlüyönlerinfarkındaolunmasıvebunlarıkullanabilmebecerisikazanır. 

P.Ç.5.Alanıylailgiliözgünbilgikaynaklarınıkullanır. 

P.Ç.6.Yerel idari bölümleri tanır ve bölümler arası ilişkileri öğrenir. 

P.Ç.7.Sürekliöğrenmeanlayışıylaişineodaklanır. 

P.Ç.8.Ekipçalışmasınayatkınolurvebağımsızçalışmabecerisikazanır. 

P.Ç.9.Olayvedurumlarıeleştirelbiryaklaşımladeğerlendirir. 

P.Ç.10. İş ilişkilerini görev ve sorumluluk bilinciyle yürütür. 

P.Ç.11.Alanıileilgilibilgisayarpaketprogramlarınıçalıştırabilmevebilgisayarofisprogramlarını kullanabilme 



becerisikazanır. 

P.Ç.12. Yurttaşlık bilgilerine sahip, dünya ve ülke siyasetini izleyen ve araştıran kişiler olmak. 

P.Ç.13. Türkiye’nin toplumsal ve yönetim yapısını tanırlar. Kamu yönetimi ve kamu hukuku alanında temel 

bilgilere sahip olurlar. 

P.Ç.14. Devletin gelir, gider ve bütçe yapılarını öğrenerek devletin gelirleri, giderleri ve borçlanması 

konusunda bilgi sahibi olmak. . 

P.Ç.15. Kentleşme ve çevre ile ilgili kavramları tanıyabilirler, kent kuramları ile kentleşme ve çevre 

sorunlarını betimleyerek çözüm üretirler. 

P.Ç.16. Yerel yönetimler alanındaki mevzuatları bilir ve değişiklikleri takip edebilirler. AB’nin yerel yönetim 

politikalarını Türkiye ile karşılaştırabilirler. 

P.Ç.17.Yerel yönetimlerin kurum içi iletişim, insan kaynakları ve mali hizmetleri hakkında bilgi sahibidirler 

P.Ç.18. Kent halkıyla etkin ve seviyeli ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olurlar. 

P.Ç.19.Yönetimkademelerindesorumlulukalabilmebecerisigeliştirir. 

P.Ç.20.İnsankaynaklarıyönetiminietkinveetkiliolarakyerinegetirir. 

P.Ç.21.İşhayatındakarşılaşabileceğiriskvetehlikelerkarşısındagereklitedbirlerialır.Olasıkazaveya yaralanmalarda İSG 

prosedürünüyerinegetirir. 

Yukarıdailgiliprogramçıktılarıylaörtüştüğününgörülmesiaçısındantekraraktarılanprogrammisyon, 

amaç,hedefleriveaşağıdakanıtolaraksunulanprogramöğretimplanı,dersiçerikleriveöğrenme çıktılarından da 

anlaşılacağı üzere program özgörev, amaç ve hedefleriyle, öğretim planıyla, ders içerikleri ve öğrenme 

çıktılarıyla program çıktılarının birbirini desteklediği ve tüm bunların birbiriyle 

uyuşmaktaolduğuaçıkbirbiçimdegörülmektedir.Ayrıcaprogramçıktılarıhersenerutinolarakenaz 

birkezgözdengeçirilmektevegerekligüncellemeilgilikomisyontarafındanyerinegetirilmektedir.Bu da bu ölçütle 

ilgili tüm detay kriterlerin tamamının karşılandığı sonucunu doğurmaktadır. 

Öğrencilerimiz,öğrenciadaylarımızvetümiçvedışpaydaşlarımızBigaMeslekYüksekokuluYerel Yönetimler 

Programı’na ait program çıktılarına birimimizin ve programımızın web sayfasından açık bir 

biçimdeçokrahaterişilebileceğigibiUBYSeğitimbilgisistemiüzerindendeerişimsağlayabilirler. 

Ayrıcaprogramözgörev,amaçvehedefleri,öğretimplanı,dersiçerikleriveprogramçıktılarıyla öğrenme çıktıları 

ilişkisi birinci sınıf öğrencilerimize dönem başında ilgili program danışmanı 

tarafındanoryantasyoneğitimindeaktarılmaktavegerekliçıktılaröğrencilerimizeteslimedilmektedir. Kanıt olarak 

ekte ilgili web sitelerinin linkleri de sunulmuştur. Bu linklerden, programınözgörevine, 

amaçlarına, hedeflerine, öğretim planına, ders içeriklerine, program çıktılarına ve derslerin öğrenme 

çıktılarına,programçıktılarıylaöğrenmeçıktılarınınbirbirinidesteklediğinedairmatriseulaşılabilmekle 

birliktebukonudasüreçlerinveişakışınınnasılyürüdüğünedairişakışşemaları,görevtanımları, 

faaliyetraporları,içkontrolraporlarıvestratejikplanlaradaerişilebilmektedir.
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Kanıtlar 

3.1. Kanıtları.doc 

3.2. Programçıktılarınınsağlanmadüzeyinidönemselolarakbelirlemekvebelgelemekiçinkullanılan 

birölçmevedeğerlendirmesürecioluşturulmuşveişletiliyorolmalıdır. 

3.2. Program Çıktılarını Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi 

Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir ölçme ve 

değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır. 

Yukarıda da detaylı olarak aktarıldığı üzere bu kapsamda Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi önlisans 

eğitimi için gerekli yeterlilikleri de zaten tanımlamıştır. Yerel YönetimlerProgramı’nın 

programçıktılarıbelirlenirkendeilgiliyönetmeliklerveBolognasistemimutlakadikkatealınmaktadır. 

Ayrıca programımız eğitim programlarında üniversitemizin ve meslek yüksekokulumuzun kurumsal hedefleri ve 

önceliklerinin yanı sıra güncel yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçları ve hedefleri dikkate 

almaktadır.Programçıktılarıdüzenleneceğizamanprogramdanışmanınınbölümbaşkanınaönerisiyle 

toplantıgündemioluşturulmaktavegerekirseakademikkurulorganizeedilmektevetümilgililerin 

görüşüalınmaktadır.Ayrıcagerekligörüldüğütakdirdeve/veyaöğretimplanıgüncellendiğindeprogram 

çıktılarıdamutlakagüncellenmektedir.Bukapsamdaprogramçıktılarınınsağlanmadüzeyinindönemsel 

olarakbelirlenmesi,eğitim-öğretimbilgisistemindenveöğrencibilgisistemindentakipedilmektedir. 
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Öğrencinin herhangi bir dönem (güz/bahar) içerisinde aldığı derslerdeki başarı seviyesi ile de ilgilidir. Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. 

maddesinegöreöğrencilerinbaşarıdurumları,derslerdenalmışolduklarınotlarvederslerinAKTS kredileri yoluyla 

hesaplanan Dönem Not Ortalaması (DNO) ve Genel Not Ortalaması (GNO) 

değerleriyleizlenmektedir.DNObiryarıyıldaalınanderslerinherbirininAKTSkredisiilebuderslerden alınan notların 

katsayısının çarpımları toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile eldeedilmektedir. 

Bunlarındışındaprogramçıktılarınıölçerkeniçvedışpaydaşlarınkatılımınadaönemverilmektedir.Bu 

kapsamdailgiliöğretimelemanlarınınkatılımınınyanısaaşağıdakianketlerledeöğrencilerimizdengeri dönüş 

alınmayaçalışılmaktadır; 

Yılda bir kez yapılan yeni mezun anketi, 

Yılda iki kez yapılan öğrenci ders değerlendirme anketi, 

Yıldaikikezderslerdeöğrencilerinbaşarıdurumlarınınyapılanöğretimüyesidersdeğerlendirmeformu 

iledeğerlendirilmesi, 

Yeni mezun anketi ile mezunların bölümde almış oldukları eğitimin program çıktılarına ilişkin 

özelliklerineölçüdesağladığı,bununlailişkiliolarakbölümolanaklarının,bölümöğretimplanının yeterliliği, alınan 

eğitimin beklentileri ne derece karşıladığı ile ilgili bilgiler toplanmaktadır. Öğrenci ders değerlendirme anketi ile 

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

kazandırdığı, içerik ve kapsamının yeterliliği ile ilgili bilgiler 

sorgulanmaktadır.ÖğretimÜyesiDersDeğerlendirmeFormukullanılarak,LisansProgramındayeralan 

tümdersleriçin,hedeflenenöğrenmeçıktılarıilekuvvetliilişkiliolanprogramçıktıları,derstanıtım formları 

bazalınarak belirlenir. Bu program çıktılarının öğrenciler tarafından ne derecede kazanıldığı sınav, ödev, proje, vb. 

gibi ölçme araçları üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme ile Lisans 

Programınınprogramçıktılarınıneölçüdesağladığınailişkinenönemliverieldeedilmişolur.Böylece, 

öğrenciçalışmalarınınesasalındığısistematikbirölçümgerçekleştirilebilmektedir. 
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Kanıtlar 

3.2. Kanıtları.doc 

3.3. Programlarmezuniyetaşamasınagelmişolanöğrencilerininprogramçıktılarınısağladıklarını 

kanıtlamalıdır. 

3.3. Mezunların Program Çıktılarını Sağlaması 

Programlar mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıklarını 

kanıtlamalıdır. 

Programçıktılarınınöğrenmeçıktılarıileneşekildeuyumluolduğuvesağlandığıeğitim-öğretimbilgi 

sistemindeprogramçıktılarımatrisindeaçıktagörülmektehangiöğrenmeçıktısınınhangiprogram 

çıktısınakarşılıkkaldığıvenederecekatkısağladığıtakipedilmektedir.Budoğrultudaöğrencilere işletmelerin sahip 

oldukları para, insan gücü, bilgi ve teknolojiden en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzeninin 

planlanması için ofis bilgilerini arttırmaya yönelik teorik bilgiler 

verilmekte,uygulamalıderslerledeöğrencilerişhayatınahazırlanmaktadır. 

Budurumuperçinlemekiçinseöğrencilerimiz30günlükzorunlustajgereklilikleriniyerinegetirmekte ayrıca ilgili 

sektörlerle işbirliği sonucu seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine 

gidilmektedir. Böylelikle program çıktıları sağlanmaya çalışılmaktadır. Zira 07.05.2014 

tarihlive28993sayılıResmiGazete’deyayınlananÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesiÖnlisans- 

LisansEğitimÖğretimveSınavYönetmeliği’nin38.ve39.maddelerineistinadenbuprogramdan 

mezunolabilmekiçinöğrencilerinöğretimprogramındakitümderslerden4.00üzerindenenaz2.00 

GenelNotOrtalamasınasahipolmalarıgerekmektedir.AyrıcaherbirkrediliderstenenazDDveya 

üzerinotalmışolmaları,herbirkredisizderstenYEnotualmışolmalarıilezorunluveseçimliktüm 

derslerinAKTSkredisitoplamının120AKTSolup30günlükzorunlustajlarınıtamamlamışolmaları 

zorunludur.Öğrenimprogramlarınıbaşarıiletamamlayanöğrencilere,programıntamamlanmasınıtakip 

edensınavdönemisonundadiplomalarıverilmektedir.Herbirprogramçıktısıiçinayrıayrıolmak üzere, mezuniyet 

aşamasına gelmiş öğrencilerin o program çıktısına hangi konuda ne düzeyde 

ulaştıklarınadairilgilikanıtlardadetaylıolarakaçıklanarakektebilgilerinizesunulmuştur. 
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3.3. Kanıtları.doc 

4. SÜREKLİİYİLEŞTİRME 

4.1. Kurulanölçmevedeğerlendirmesistemlerindeneldeedilensonuçlarınprogramınsürekli 

iyileştirilmesineyönelikolarakkullanıldığınailişkinkanıtlarsunulmalıdır. 

4. SÜREKLİİYİLEŞTİRME 

4.1. ÖlçmeveDeğerlendirmeSonuçlarınınSürekliİyileştirmeyeYönelikKullanımı 

Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli iyileştirilmesine 

yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır. 

İçpaydaşkomisyonuüyeleriylebirlikteyıldabirkezyapılantoplantı,dışpaydaşlarlayapılanyıldabirkez 

toplantı,yıldabirkezyapılaniçpaydaşanketi,yıldabirkezyapılandışpaydaşanketi,yıldabirkez 

yapılanyenimezunanketi,yıldaikikezyapılanöğrencidersdeğerlendirmeanketi,yıldaikikezderslerde 

öğrencilerinbaşarıdurumlarınınyapılanöğretimüyesidersdeğerlendirmeformuiledeğerlendirilmesi, eğitim-öğretim ve 

staj komisyonlarıyla toplantılar, akademik kurul toplantıları, birim yöneticiliğinin 

organizeettiğitümtoplantılariletoplantılarıMEYOKtoplantılarınakatılım,stratejikplanveiçkontrol 

raporuoluşturmakomisyonları,faaliyetraporları,görevtanımlarıveişakışşemalarıvebunlarınsürekli güncellenmesi 

ilgili bölüm başkanıve program danışmanı ile birim yöneticisinin takip sorumluluğundadır. 

Ayrıca performans göstergeleri, bölüm değerlendirme anketleri yılda bir güncellenmektedir. Bunlara ek 

olarak5yıldabirstratejikplananketleriyapılmaktadır.Bukapsamdaprogramımız,gelişiminikalite 

bilincinedayalıolaraksürdürmeyiasılhedefolarakönünekoymuştur.Bukapsamda2016,2018,2019 yıllarında köklü 

güncellemelere gidilmiştir. Bunların kanıtları ekteki linklerde verilmiş daha önceki bölümlerdededetaylı 

olarakaçıklanmıştır.Bukapsamda Yerel YönetimlerProgramınınstratejik planında, stratejik amaçlarımız 

belirtilmiştir. Belirlenen bu amaçların en önemlisi bilimsel, girişimci, 

yenilikçiverekabetçibiraraştırmaüniversitesiolmayabirprogramolarakkatkısağlamak;kaliteli 

eğitimveöğretimfaaliyetlerisunmak;paydaşlarlaolanilişkileringeliştirilmesivedahaiyimezunların yetiştirilmesidir. 
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Bu stratejik amaçlarımıza ulaşabilmek için programımız şu stratejik hedefleri 

doğrultusundastratejigeliştirmektedir:Bilimsel,girişimciveaynızamandayenilikçiçalışmaların geliştirilmesi; 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi; iç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerin etkin 

kılınmasışeklindedir.Buhedeflerdoğrultusundaattığımızadımlarveönümüzdekibeşyılboyunca 

gerçekleştirmeyidüşündüğümüzplanlarprogramımızaaitstratejikplandawebsitemizdekamuyaaçık paylaşılmıştır. 

ProgramSwotAnalizi:Bölümümüzünveprogramımızıneğitim,öğretimveyönetimfaaliyetlerideğişik açılardan 

incelenerek üniversitenin kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri 

değerlendirilmiştir.Değerlendirme; 

• Eğitim-öğretim, 

• Girişimciveyenilikçibiraraştırmaüniversitesiolmavizyonunakatkı, 

• Dersiçeriklerininsürekligüncellenmesi,dersplanınıngerektiğindegüncellenmesi, 

• Ders yüklerinindağılımı, 

• Etkinbirkariyerplanlamasınınyapılandırılması, 

• ÖğrencilerinDGSilelisansageçişolanakları, 

• Akademisyenlerindeğerlendirilmesi, 

• İçvedışpaydaşlarladahasıkıbirileitşimkurulması, 

• Öğrenci/akademisyeniletişimi, 

• Mezunilişkileri, 

• Destek birimleri kapsamında yapılmıştır. 

Programın GüçlüYönleri: 

• Bölgevetoplumihtiyaçlarınayönelikgüncelbirdörtyarıyıllıköğretimplanınasahipolunması, 

• Yenifizikiimkanlarakısazamandakavuşulacakoluması, 

• Çanakkale’ninenbüyükilçesindebulunmamız, 

• Balıkesirİli’ninBandırmagibibüyükilçelerineolanyakınlığımız, 

• Doğtaş,İÇDAŞ,Dardanelvb.markalara,sanayiveticaretağlarınayakınlığımız, 

• Alanındagerekliyetkinliğesahipakademikkadronunvarlığı, 

• Yerel YönetimlerProgramınınkendialanındaTürkiye’desayılıbölümlerdenbirisiolması, 

• Akademisyenlerimizin,konularıhakkındaniteliklieserüretmekapasitesinesahipolması, 

• Akademisyenlerimizin,konularıhakkındanitelikliprojeüretmepotansiyelinesahipolması, 



• Akademikpersonelinöğrencilerebilgiaktarımındayeterliformasyonasahipolması, 

• Akademikpersonelöğrenciiletişimininistenilendüzeydeolması, 

• Akademikpersonelidaripersoneliletişimiministenilendüzeydeolması, 

• İdaripersonelöğrenciiletişiministenilendüzeydeolması, 

• Programımızınfizikikonumuveteknolojikaltyapınoktasındabilgikaynaklarınaerişiminuygun olması, 

• Üniversitemizin ve Ağaköyyerleşkemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması 

ve kampus dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online 

kaynaklaraveveritabanlarınaanındaerişimsağlaması, 

• Üniversitemizde ve Yüksekokulumuzda girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli 

organizasyonlarınyönetimtarafındandesteklenmesiveteşvikedilmesi, 

• Yönetimekatılımıngüçlüolmasıveönerilerindikkatealınması, 

• Konferanssalonumuz,muhasebevebilgisayarlaboratuvarınasahipolmamız, 

• Hersınıftabeyaztahta,projeksiyonbulunması, 

• Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin, yeni 

yerleşkemizinveüniversitemizmerkezkampüsününyeterlifizikiimkanlarasahipolması, 

• Öğrencilerinistediklerikonulardaöğrencikulübükurabilmeveorganizasyonyapabilmeimkanları, 

• Merkezisınavlagelenöğrencilerinteorikbilgiakışınısağlamadasınavsızgeçişekıyasladahaistekli olmaları. 

Programın Zayıf Yönleri: 

• Kalite, akreditasyon, örgütsel gelişme ve örgütsel değişim süreçlerinin yadırganması, değişimekarşı 

dirençgösterilmesivekamudaçalışmaalışkanlığınedeniylevizyonvemisyonuntümiçpaydaşlar tarafından yeterli 

düzeyde sahiplenilmemişolması, 

• Ofis,demirbaşvesarfmalzemesigibidonanımlarınetkinveeşitbirşekildetahsisedilememesi, 

• Akademikpersonelingenelindeyabancıdil,bilimselaraştırmayöntemleri,istatistikekonometri 

konularınayeterincehakimolamama,Stata,EViews,Lirsel,Amos,SPSSgibiprogramlarıkullanamama 

veyalnızyayınyapamamasorununolması, 

• Bunaekolarakortaklaşaçalışmavemultidisiplinerçalışmaeksikliği, 

• Buna rağmen çalışan ve performans gösteren akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi, 

• Öğrencilerinkonuyailgisizkalmalarındandolayıbilimselyadasanayiodaklıprojegerçekleştirmeve bunlara 

öğrencileri dahiletmeeksikliği, 



• ÖğrencilerinyeterinceyabancıdilbilmemesivebunedenleFulbright,Erasmusgibiprogramlara gerekli özenin 

gösterilmemişolması, 

• DaVinci,Fulbrigth,Erasmusgibiprogramlardangünümüzekadarfaydalanamamışolması, 

• Sosyal bilimlerle ilgili alanlarda gerekli uluslararası temas ve anlaşmaların yeterli 

düzeydesağlanamamışolması, 

• Derskitaplarıdışındafarklısektörlerdengünceluygulamayayönelikkaynaklarınheröğretimelemanı 

tarafındankullanılmaması, 

• Dersliklerde internete bağlanamamasorunu, 

• İnternetdesteklivesanalgerçekliktenyoksuneğitimsistemi, 

• Yüksekokulumuzbünyesindeherhangibirkariyergeliştirmeprogramınınuygulanmaması, 

• Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin etkin çalışmaması 

ve kendileriniyenilememeleri, 

• Öğrencilereveakademisyenlereyönelikteknikgezi,kongre,sempozyum,fuarkatılımlarındaöğrenci katılımının 

azlığı nedeniylegerçekleştirilememesi, 

• ÖğrencilerinDGSveişbulmastreslerinedeniyleyeterincemotiveolamamaları, 

• Öğrencilerinyerel yönetimlerprogramınıkendifarkındalıklarıdışındatercihetmişolmaları, 

• Açıkta kalmamak için tercih yapan öğrencilerin Yerel yönetimler eğitimini alma hususuna yeterli donanıma 

sahipolmamaları, 

• Öğrencilerinmatematikselbecerilerininçokzayıfolması, 

• Birdersiverenöğretimelemanlarınınherdönemdeğişmesi.Biröğretimelemanınınherdönem gireceği derslerin 

belli olmaması, performans göstereceği veya uzman olduğu konularda derse girememedurumu. 

Fırsatlar: 

• Yeni yasaldüzenlemeler, 

• Öğretim planının yeni güncellenmişolması, 

• Yenifizikiimkanlarakısazamandakavuşulacakolması, 

• Bulunduğumuz ilçede yer alan fakülte ve yüksekokul ile aynı yerleşkeye taşınarak elde edeceğimiz 

kampüsortamıylabirliktefizikişartlarındahaiyihalegetirilecekolması, 

• 2023yılındatamamlanmasıplanlananboğazköprüsüsayesindemevcutulaşımağınıngelişmesi, 

• Diğerillerevebüyükşehirlerekıyaslabulunduğumuzilçeninnüfusudüşünüldüğündebuilçedeen 



kapsamlı,enbüyükvetekmeslekyüksekokuluolmamız, 

• Programımızöğretimelemanlarınıngüncelmevzuatahakimolmasıveüniversite-sanayi,üniversite- 

kamuilişkileriningeliştirebilmepotansiyelininvarolması, 

• Programımızöğretimkadrosununalanlarındayeterlibilgivedonanımasahipolmasınedeniyleulusal ve uluslararası 

akademik çevredetanınmaları, 

• Aktiföğretimelemanlarınasahipolunması, 

• MeslekYüksekokulumuzdageçmişenazarandahaaktif,yönetimekatılımısağlayan,paylaşımcı, 

eleştiriveyeniliklereaçıkherkonudaçalışanınavekurumadestekolmayaçalışanidaribiryapıyasahip olunması, 

• Aktif idari personele sahipolunması, 

• Bölümvediğerüniversiteöğretimüyeleriarasındakiilişkininyeterliolması, 

• Ulusalveuluslararasıprojelerdeçalışabileceknitelikteyeterliakademikpersonelesahipolunması, 

• Bölümümüzöğretimkadrosununtecrübe,yetenekvegelişmearzusununyeterliolması. Tehditler: 

• Yabancıdilvebilimselhazırlıksınıflarınınolmayışı, 

• Kısa stajsüreleri, 

• Tercihdönemlerindeildışındangelenbirçoküniversiteninilmerkezinde,ilçemizdeveilimizindiğer bölgelerindeki 

liselerde ve meydanlarda tercih danışmanlığı ile tanıtım yapmaları nedeniyle puanları taban puanımızdan daha 

yüksek olmasına rağmen potansiyel öğrencilerimizin il dışındaki vakıf üniversitelerini tercihetmeleri. 

• Lisetanıtımları,yüksekokulumuzhakkındatanıtıcıbroşürlervetercihdanışmanlığıgibiadımlar 

atılmadığıtakdirdebazıprogramlarındondurulmaktanziyadekapatılmariskiylekarşıkarşıyakalması. 

• Akademikpersonelinkaygılarınınbilimselçalışmatrendineolumsuzetkiyapması, 

• Yardımcıakademikpersonelsayısınınoptimalseviyedendüşükolması, 

• Sınavsız geçiş nedeniyle ikinci sınıflardaki öğrenci kalitesi düşüklüğü ve öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle 

eğitim kalitesinindüşmesi, 

• Öğrencileringenelininbilgisayar,MicrosoftOffice,BilgisayarlıMuhasebeveSPSSgibiprogramlara 

hakimiyetlerininveilgilerininçokzayıfolması, 

• Yeterlibilgisayarlaboratuarına,programlaraveekipmanasahipolunmaması, 

• Üniversitesanayiişbirliğineyönelikarakurumlarınherdepartmanayetişememesi, 

• Özelvekamusektöründeİngilizceöğrenimineeğiliminartmasınedeniyleöğrencilerinbilimsel bilgiden daha 

çok yabancı dile önem vermek istemesi fakat bu imkanlarıyeterli düzeyde elde edememeleri, 



• ÖğrencilerinbilimselbilgidenziyadekamupersonelsınavlarınaveDGS’yeyönelikçalışmaları, 

• Öğrencilerinlisedengelenalışkanlıklarınıdevamettirmeleri,dersgeçmekamaçlıezbereeğitime öğretim 

elemanlarını yöneltmeyeçalışmaları, 

• Öğrencileringerçekleştirilenoryantasyonveişgüvenliğieğitimlerinidikkatealmamaları, 

• Öğrencilerinderslerdeseskaydıalması,kitap,defter,dersnotuolmadandersegelmesi,sınavlara kimliksiz, 

kalemsiz, silgisizkatılmaya çalışmaları ve bu gibi sorumsuz davranışlarının süreklilik arz etmesi, 

• Yukarıda bahsedilen konularda program danışmanı dışında öğrencilere psikolojik danışmanlık veya 

mentorlukyapabilecekbirdepartmanınolmayaşı, 

Sorunlara Çözüm Önerileri Getirilmesi ve Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi: 

2018yılındatasarlananve2019yılındaiçpaydaşlarauygulananveyanıtağırlıklarıverilmişstratejik plan

 değerlendirme anketimiz kanıt kısmında gösterildiği gibidir. Anket sonuçlarına göre 

programımızda;girişimcilikveinovasyonüzerineverilecekeğitimler,programmezunlarıylageliştirilen ilişkiler, eğitim-

öğretim planı hazırlanırken öğrencilerin verdiği katkılar, öğrenci değişim programları gibi konulara daha fazla 

eğilmesi gerektiği görülmektedir. Bunun yanı sıra bilimsel faaliyetler, 

oryantasyoneğitimleri,dışpaydaşlarlayapılanetkinliklerkonularındabaşarılıolunduğugörülmektedir. 2019 yılı Kurum 

içi Değerlendirme Raporunda Stratejik Plan Değerlendirme Anketi çıktılarına göre değerlendirmeler yapma 

imkanısağlamıştır. 2020 yılı itibariyle üniversitemizin yeni kurum içi 

değerlendirmeraporununhazırlanmasındakullanılacakanketlereilişkinhazırlanantaslaklargözönüne alınarak 2020 

yılında paydaşlara yönelik uygulanacak anketler şekillendirilip 2021 yılı kurumiçi 

değerlendirmeraporundasunulacaktır. Bu kapsamdaprogramımızınyaptığı SWOT analizleri 

neticesindededeğerlendirilenzayıf/kuvvetliyönleri,önündekifırsatlar/tehditlerdikkatealınarak üniversitemizin 

uyguladığı stratejilere uyumlu hale getirilecek biçimde değerlendirilmiştir. Bu stratejiler kapsamında yapılan 

çalışmalar gözden geçirilmiş ve stratejilerin devam edip etmemesi konusunda bir karar oluşturulmuştur. 

Yukarıda bahsedilen nedenler çalışan ve öğenci performansını 

direktyadaendirektolaraketkileyebileceğindençalışanveöğrencimemnuniyetininçokazdaolsa düşük olduğu ve 

yüksek okulumuz ile programımızın da yukarıda belirtilen nedenlerle merkezi sınav sonuçlarına göre tercih 

edilirliğinin stabil kaldığı düşünülmektedir. Bu kapsamda uygulanması 

düşünülentemelçözümönerilerivestratejilerkısacaaşağıdabilgilerinzesunulmuştur. 

Birim Stratejik Plan Örneği: Biga Meslek Yüksekokulu (2018-2022) Stratejik Planı Kanıtlardaki ek Tablo 14'de 

bilgilerinize sunulmuştur. 

 

 

 



 

Birim Stratejik Plan Örneği: Biga Meslek Yüksekokulu (2018-2022) Stratejik Planı 

Tablo 14. Biga Meslek Yüksekokulu Stratejik Eylem Planı 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejil

er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1 

 

Üniversitemizin ve Meslek 

Yüksekokulumuzun 

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 işbirliği 

oluşturmak. 

Strateji 1.3.2.

 Çalışanların 

ödüllendirimesi, rekabet ortamı 

yartıılması ve iş 

tatmininiarttırması. 

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. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK 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 

programlarıgeliştirmek 

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. Prof. Dr. Ramazan 

AYDIN Yerleşkesindeki 

kütüphanenin basılı ve dijital 

olanakları ile açık erişim 

kapasitesinigeliştirmek. 

Strateji 2.2.3. Araştırmalara 

yönelik ortak kullanılan paket 

programların alımını 

gerçekleştirmek 



Strateji 2.2.4. 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 

organizeetmek 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateji 3.1.1.Öğrencilerin 

motivasyonunu yükseltmek için 

çalışmalar yapılması. 

Strateji 3.1.2. Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği, Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği, Meslek 

Yüksekokulları ve Açıköğretim 

Ön Lisans Programları 

Mezunlarının Lisans 

Öğrenimine Devamları 

Hakkında Yönetmelik (Dikey 

Geçiş) ile ilgili vb. önemli 

konularda öğrencilere daha 



STRATEJİK AMAÇ3 

 

Üniversitemizin ve 

Meslek 

Yüksekokulumuzun 

Eğitimve Öğretim 

Kalitesini Artırmaya 

Yönelik KatkıSağlamak 

Stratejik Hedef 3.1. 

Nitelikli ve kendini iyi 

ifade edebilen meslek 

mensupları yetiştirmek 

etkin ve sık biçimde sunum 

yapılması. 

Strateji 3.1.3. Teknik gezilerin 

arttılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması. Strateji 3.1.4. 

İnternet uygulamalı eğitim ve 

sanal gerçeklik faaliyetleri. 

Strateji 3.1.5.Öğrencileirn 

daha çok araştırmaya ve 

uygulamalaya teşvik 

edilmesi. 

Strateji 3.1.6.Öğretim 

elemanlarının yeni gelişmeleri 

takip etmeleri ve kendilerini 

sürekli yenilemelerinin 

sağlanmasının teşvik edilemesi 

gerektiği takdirde rekabet ortamı 

yaratılarak ödül gibi teşvik edici 

yöntemler kullanılması. 



  Stareteji  3.1.7.  Nitelikli

 öğrencilere ulaşmak için 

lise tanıtımlarının yapılması 

Strateji 3.1.8. Eğitim

 programlarının 

akreditasyonunu sağlamak 

Strateji 3.1.9. Güncel beklenti

 ve gereksinimlere uygun 

olarak, yeni eğitim programları ve 

yeni dersler geliştirmek Strateji 

3.1.10. Teknoloji tabanlı öğrenim 

yönetim sistemi ile desteklenen 

ders sayısınıartırmak 

Strateji  3.1.11. 

 Ulusal değişim 

programlarının etkinliğini 

artırmak Strateji 3.1.12.

 Uluslararası

 değişim programlarının 

etkinliğini artırmak Strateji 

3.1.13. Engellilere yönelik eğitim 

öğretim desteklerinigeliştirmek 

Strateji 3.1.13. Öğretim elemanı 

ve öğretincilerin sürekli biçimde 

öğrenme kapasitelerini arttırıcı 

etkinliklerde bulunmasını 

sağlamak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 4 

 

Üniversitemizin ve 

Meslek 

Yüksekokulumuzun Çevre 

ve Paydaşlarıyla 

Etkileşimini Artırmaya 

Yönelik Katkı Sunmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 

4.1.Üniversite sanayi iş 

birliğinin arttılması. 

Strateji 4.1.1. Mezun iletişim 

birimini daha aktif çalışır hale 

getirmek. 

Strateji 4.1.2.Öğretim 

elemanlarının sanayi ile ileitşim 

kurmalarını karşılıklı etkileşim 

kurarak danışmanlık vermelerini 

teşviketmek. 

Strateji 4.1.3. Öğretim 

elemanlarının güncel emvzuat ve 

piyasa koşullarını takip 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 falz yapılması. 



 

STRATEJİK AMAÇ 5 

 

Üniversitemizin ve 

Meslek 

Yüksekokulumuzun 

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. Disiplinlerarası 

çalışmanın teşvik edilmesi. 

Strateji 5.1.4.Bilimsel 

araştırmaya yönelik gruplar 

oluşturulup, grup çalışmaları 

düzenlenerek motivasyonun 

sağlanması 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 6 

 

Üniversitemizin ve 

Meslek 

Yüksekokulumuzun 

Finansal Kaynaklarını 

Arttırmaya Yönelik 

Çalışmalar Yapmak 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 

6.1. Mali 

kaynakları etkin 

biçimde kullanmak 

ve arttırmak. 

Strateji 6.1.1. Okulumuza 

aktıralacak kaynakların artılması 

için gerekli projeleri 

gerçekleştirmek 

Strateji 6.1.2. Bölgemizdeki 

sanayi kuruluşlarının gelişimini 

sağlayacak programların açılması, 

Strateji 6.1.3. Mevcut 

programların bölgemizdeki sanayi 

ilişkilerini artırarak bu 

kuruluşların finansal desteğinin 

sağlanması 



  Strateji 6.1.4. Kooperatifçilik 

programı 

öğrencilerinin uygulama

 alanı 

oluşturulması. 
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Tablo 14.pdf 

 

4.2. Buiyileştirmeçalışmaları,baştaÖlçüt2veÖlçüt3ileilgilialanlarolmaküzere,programın 

gelişmeyeaçıktümalanlarıileilgili,sistematikbirbiçimdetoplanmış,somutverileredayalıolmalıdır. 

4.2. Somut Verilere Dayalı Sürekli İyileştirme Çalışmaları 

Buiyileştirmeçalışmaları,baştaÖlçüt2veÖlçüt3ileilgilialanlarolmaküzere,programıngelişmeye 

açıktümalanlarıileilgili,sistematikbirbiçimdetoplanmış,somutverileredayalıolmalıdır. 

ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesiYerel YönetimlerProgramı’ndaöncekiyıllardaprogramgeliştirme 

önerileritümbölümöğretimelemanlarınıkapsayangenişletilmiştoplantılardaelealınarakuygulamaya 

geçirilmiştir.Bugüncelemelerise2018yılındaenkapsamlıbiçimdeyerinegetirilmiştir.İyileştirme 

Süreci,ToplamKaliteYönetimininPlanla,Uygula,KontrolEt,ÖnlemAl(PUKÖ)döngüsünüesas 

almaktadır.Süreçikianaçevrimdenoluşmaktadır. 

UzunDönemliÇevrim,beşyılaralıklarlatekrarlanmaktaveEğitimAmaçları,ProgramÇıktılarıve 

TaslakDersPlanıoluşturulmaktadır.Buçevrimdekiişlertemelolarakorganizeedilençeşitlitoplantılar aracılığıyla 

görülmektedir. Toplantılara bölüm öğretim elemanlarının yanı sıra Ölçüt 2’deki kanıtların ekinde meslek 

yüksekokulumuzda bulunan Danışma Kurulu üyeleri de katılmaktadır. Toplantı öncesinde katılımcılarına karar 

vermelerinde yardımcı olarak aşağıdaki belge ve dokümanlar veri kaynağı olaraksunulmaktadır: 

i) Üniversite,MeslekYüksekokulu,BölümveProgramStratejikPlanları,EğitimAmaçlarıveProgram 

ÇıktılarınınÖzgörevlerleuyumluluğunusağlamakamacıylakullanılmaktadır. 

ii) Çeşitliyurtiçiveyurtdışıüniversitedersplanları,önerilendersplanınıngüncellikvegeçerliliğinin sorgulanması 

amacıylakullanılmaktadır. 

iii) Biröncekitoplantıkararlarıdeğişenkatılımcılarınabilgiaktarmakamacıylakullanılmaktadır. 

iv) BiröncekitoplantıdansonrayapılmışolanMezunAnketiveİşverenAnketideğerlendirmesonuçları 

EğitimAmaçlarınaulaşmadüzeyiniölçmekamacıyla;MezunDurumundakiÖğrenciAnketi,Program 

Çıktılarınaulaşmadüzeyiniyorumlamakamacıylakullanılmaktadır. 

v) Bir önceki toplantıdan sonra hazırlanmış olan yıllık Faaliyet Raporları, İç Kontrol Raporları, bölümün 

eğitim-öğretim, araştırma, proje, yayın vb. konulardaki performansı hakkında bilgi vermek 

amacıylakullanılmaktadır. 

ToplantılardaoluşturulanTaslakDersPlanıvetartışmalardikkatealınarakbölümdegerçekleştirilenbir 

dizikontrollersonucudersplanısonhalinegetirilmekte,dersiçeriklerihazırlanmaktaveonaysüreci 

gerçekleştirilmektedir. Bu aşamadaki kontrol işlemi planda yer alan derslerin Program Çıktılarına ne 

ölçüdekatkıyaptığınıbelirtenDersDeğerlendirmeTablolarıÖlçüt2.’yeuygunbiçimdeyapılmaktadır. 

YukarıdatanımlananPlanlamaaşamasınınardındanonaylanandersplanıMEYOKkoordinatörlüğünden geçtikten 

sonra senatoya sunulmakta ve kabul edildiği takdirde uygulamaya alınmaktadır. Ayrıca beş 

yıllıksürenintamamlanmasıveyastratejikbirkararnedeniyledeğişiklikihtiyacıolupolmadığıKontrol 

http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/165456/305/GostergeCevapProofFiles/Tablo%2014.pdf


edilmektevebukoşullardanbirigerçekleştiğindeçevrimbaşadönerekyenidenPlanlamasüreciyeniden başlatılmaktadır.

 Bu çevrimdeki Önlem Alma aşaması büyük oranda çalıştay aracılığıyla 

gerçekleştirildiğindenPlanlamaaşamasıileçakışmaktadır. 

Kısa Dönemli Çevrimde ise her yarıyıl sonu ders planındaki her ders, için hazırlanan Ders Dosyalarındaki 

bilgiler ve öğrenciler tarafından cevaplanan Ders Değerlendirme Anketlerinin değerlendirme sonuçları 

kullanılarak gözden geçirilmektedir (Kontrol Et). Ders Dosyalarında amaç, 

içerik,değerlendirmeölçütleri,DersBaşarıListesivedersinÖğrenimÇıktılarıileProgramÇıktıları arasındaki 

ilişkiyi gösteren tablo yer almaktadır. Bu işlem, programda ders veren tümöğretim 

elemanlarının katıldığı genişletilmiş toplantılarda gerçekleştirilmektedir. Her öğretim elemanı tüm derslere 

ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra kendisiyle ilgili sonuçları da görebilmekte ve özdeğerlendirmede 

bulunabilmektedir. 

Buikitemelçevrimindışındatümiçvedışpaydaşlardangelebilecekiyileştirmeönerileridikkate 

alınmaktavegereklikurullardatartışılarakuygulanabilirbulunmasıdurumundahayatageçirilmektedir. Sürekli 

iyileştirme sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla meslek yüksekokulumuzda bir öneri kutusu 

daoluşturulmuştur.Ayrıcayukarıdakibölümdedekapsamlıolarakaktarıldığıgibisürekliiyileştirmeye 

yönelikverilerimiziçpaydaşkomisyonuüyeleriylebirlikteyıldabirkezyapılantoplantı,dışpaydaşlarla 

yapılanyıldabirkeztoplantı,yıldabirkezyapılaniçpaydaşanketi,yıldabirkezyapılandışpaydaş 

anketi,yıldabirkezyapılanyenimezunanketi,yıldaikikezyapılanöğrencidersdeğerlendirmeanketi, 

yıldaikikezderslerdeöğrencilerinbaşarıdurumlarınınyapılanöğretimüyesidersdeğerlendirmeformu ile 

değerlendirilmesi, eğitim-öğretim ve staj komisyonlarıyla toplantılar, akademik kurul toplantıları, 

birimyöneticiliğininorganizeettiğitümtoplantılariletoplantılarıMEYOKtoplantılarınakatılım, 

stratejikplanveiçkontrolraporuoluşturmakomisyonları,faaliyetraporları,görevtanımları,işakış 

şemalarındanvebunlarınsitemlibirbiçimdegüncellenmesindeneldeedilmektedir.Ayrıcaperformans 

gösterleri,bölümdeğerlendirmeanketleriyıldabirgüncellenmektedir.Bunlaraekolarak5yıldabir stratejik plan 

anketleriyapılmaktadır. 

Bukapsamdaprogramımız,gelişiminikalitebilincinedayalıolaraksürdürmeyiasılhedefolarakönüne 

koymuştur.Bukapsamda2016,2018,2019yıllarındaköklügüncellemeleregidilmiştir.Ayrıcamevcut stratejik 

planımızda kurum, birim ve bölüm stratejik planlarına uygun biçimde verilere dayalı olarak 

oluşturulmuşstratejikhedeflerimizdebulunmaktadır.Bunlardaaşağıdabilgilerinizesunulmuştur. 

Kurum,BirimveBölümStratejikPlanlarıKapsamındaVeriyeDayalıOluşturulanProgramStratejileri 

Strateji1:Bilimsel,girişimciveyenilikçibirüniversiteolmakveöğretimüyesisayısınınarttırılması. 

Strateji2:Kalitelieğitimveöğretimfaaliyetlerisunmak,diğermeslekyüksekokullarıyladaharekabetçi bir program için 

yeniliçikçibir öğretim planı geliştirmek, bilimsel çalışma ve proje sayısının 

arttırılmasınayönelikortakçalışmalaryapılmak. 

Strateji3:Tümpaydaşlarlailişkileringeliştirilmesineyönelikyenifaaliyetlergeliştirmek. 

Strateji 4: Bologna girişlerinin her dönem dersi veren ilgili öğretim elemanları tarafından güncellenmesinin 



sağlanması. Öğretim elemanlarının araştırma yöntem ve teknikleri ile istatistik 

konularındakendileriniyenilemeleribukonulardagereklihizmetiçieğitimlerinalınması. 

Strateji 5: Eğitimin kalitesinin yükselmesi ve öğrencilerimizin eğitimden daha fazla istifade 

edebilmeleriiçinakademikpersonelinkendiuzmanlıkalanındadersvermesisağlanarakadaletlibirders 

paylaşımıyapılmalıdır. 

Strateji6:MeslekYüksekokulumuzunBigaveBandırmadaliseleretanıtımvetercihdanışmanlığı 

yapmayadevametmesiteşvikedilerek,potansiyelöğrencilerimizikazanmamıziçindahafazlaçaba harcanması. 

Strateji 7: Proje yazma, ortaklaşa çalışma, multidisipliner çalışma, holistikbakış açısı, eğiticinin 

eğitimi,mobingveempatikonularındagerektiğiölçüdehizmetiçieğitimlerinalınarakkurumsal 

bağlılığınortakamacahizmetedenfaaliyetlerveetkinliklerlegüçlendirilerekkurumsalvizyonun sahiplenilmesi. 

Strateji8:Öğretimelemanlarınındersegirmedenönceöğrenciyibilgilendirmesineözengösterilmesi. 

Strateji9:Örneködevhazırlamaklavuzuektebilgilerinizesunulmuştur. 

Strateji 10: Yerel Yönetimler Programının kapsamlı tanıtımı için özel web sitesi tasarlanması. 

Strateji 11: Öğretim üyesi öğretim elemanının uyumlu çalışabilmesi için etkin iletişim tekniklerinin kullanılması. 

Strateji12:Ağaköydekiyerleşkedebulunankütüphanenindegüçlendirilmesiiçindesteksağlanması. 

Strateji13:Uluslararasıyayınlarındahayoğundesteklenmesiiçinçabasarfedilmesi. 

Strateji 14: Öğretim elemanlarının derslerinin sabit hale getirilmesi. 

Strateji 15: Demirbaş ve sarf malzeme konusunda çalışanlara yapılan katkının arttırılması. 

Strateji 16: Üniversite sanayi iş birliği protokolleri yapılması için çalışmar yapılarak gerekli bağlantıların 

kurulması. 

Strateji17:Planveprojelerinherkesçesahiplenilereksorumluluklarınpaylaşılmasıvesorumluluk 

almayanöğrenciveöğretimelemanlarınınsürecedahiledilmesi. 

Strateji18:Öğretimelemanlarınındersanlatımtekniklerinigeliştirerekuygulamayaağırlıkverilmesi. 

Strateji19:Rakipprogramlarlagerekenkarşılaştırmlarınyapılarakvarsayeniönerileringetirilmesi. 

Strateji 20: İnternet Destekli Öğretimin ve sanal gerçeklik uygulamalarının desteklenmesi. 

Strateji21:Bölgeselseminer,kongre,sempozyumvefuarlardaöncümeslekyüksekokullarıarasındayer almak için 

çalışmalarıngerçekleştirilmesi. 

Strateji22:Öğrencilerin,teknikgezi,kongrevb.etkinliklerekatılımındahafazlateşvikedilerekpiyasa uygulamalı 

eğitimindesteklenmesi. 

Strateji23:Bölümümüzöğrencilerinegerekenaltyapısağlanaraköğrencilerinsektörelçalışmalara 

katılımınınsağlanması.Bölümüzöğretimelemanlarıvemeslekyüksekokulumuznezdindegirişimlerde 

bulunarakbaşarılıöğrencilereişletmelerdeçalışmakarşılığındabursvebenzeriimkanlarınyaratılması ve bölümümüz 

öğrencilerine staj yapma imkanı sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Strateji24:Öğrencilereveakademikpersoneleyabancıdilöğrenimindegereklikolaylığınsağlanması. Öğrenciler ve 



akademik personel için Fulbright, Erasmus, Sokrates, Da Vinci Farabi, programlarıgibi 

değişimprogramlarıiledesteklenerekbuhusustagerekliimlanlarınsağlanması. 

Strateji 25: Üniversitemiz mezunları ile ilişkileri biriminin aktif çalışarak meslek yüksekokulumuza çeşitli 

kaynaklar sunmasının teşvik edilmesi. 
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5. EĞİTİMPLANI 

5.1. Herprogramınprogrameğitimamaçlarınıveprogramçıktılarınıdestekleyenbireğitimplanı 

(müfredatı)olmalıdır.Eğitimplanıbuölçütteverilenortakbileşenlervedisiplineözgübileşenleri içermelidir. 

5. EĞİTİMPLANI 

5.1. ProgramÇıktılarınıveAmaçlarınıDestekleyenEğitimPlanı(Müfredat) 

Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı 

(müfredatı)olmalıdır.Eğitimplanıbuölçütteverilenortakbileşenlervedisiplineözgübileşenleri içermelidir. 

Programımızaaitkurumsalamaçvehedeflerortayakonurken,tanımlanmışulusalveuluslararası 

işletmeeğitimiamaç,hedefyadaçıktılarıylakarşılaştırılmışörnekprogramlarbirkomisyontarafından 

incelenerek2018yılındaprogramdagenelbirdeğişikliğegidilmiştir.Ziraprogramımız2019akademik 

yılındagerçekleştirilensongüncellemelerilebirlikteBigaMeslekYüksekokuluYerel YönetimlerÖnlisans 

Programı üniversitemizin en kapsayıcı, seçmeli dersleri en bol ve öğrenciler tarafından özgürce tercih edilen, 

vakıf üniversiteleriyle rekabet edebilecek bir öğretim planına sahip olmuştur. 
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Eğitimprogramınınamaçvehedefleri,öğrencilerinkazanmasıbeklenenbilgi,becerivetutumlarıiçerir 

vemezundanbeklenenyeterlikveyetkinlikleritanımlarbudaprogramçıktılarımızdaaktifolarak gözlemlenebilir. 

Bu amaç ve hedefler, mesleksel ve toplumsal beklentileri karşılamasına yönelik tüm 

yetkinliklerikapsamaktadır.Buyetkinliklermezuniyetöncesieğitimeayrılansüreyeuygunölçüde, 

işletmeprogramınıntümyönleriniörneğinişletme,yönetim,pazarlama,finans,muhasebe,organizasyon 

insankaynaklarıyönetimiileilgilibilgivebecerileryanısırasosyalbilimciye,işletmeciyeyakışırtutum ve davranışın 

kazandırılması için davranış bilimleri, psikoloji ve insani bilimlerden de yararlanılmaktadır. Ayrıca 30 

günlük zorunlustaj ve her yarıyıl yapılan teknik gezi, seminer ve konferanslarla bu durum pekişmektedir 

Programımızın bu kapsamdaki temel hedefi, öğrencinin 

gelecektesürdüreceğimeslekikariyereulaşmasıveeğitimineyeterlibirbilgidonanımıyladevametmesi noktasında 

öğrencilere yetkin bir müfredat çerçevesinde eğitim vermektir. Bu doğrultuda öğrencilere sunulan eğitim-öğretim 

planı, kamu yönetimi, siyaset bilimi, kamu maliyesi, çevre sorunları, muhasebe, proje yönetimi, 

inovasyon,araştırmayöntemleri,organizasyon,halklailişkiler,insankaynaklarıyönetimiileilgilibilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. Ayrıca programımız bir açıdan disiplinlerarasıalanda çalışmayı 

gerektirmektedir.İnsanları,makineleri,enerjiyi,malzemeyienverimlişekildekullanabileceksüreçleri organize 

edebilecek bir ara eleman yetiştirilmesine de önem verilmektedir.  

Programınfaaliyetleri sonucunda amaçlanan öğrenci kazanımları şunlardır: 

 Yerel yönetimler alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir. 

 Yerel yönetimler alanında ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip eder 

 Yerel yönetimler, hizmet yöntemleri ve politikaları, kentleşme, yerel siyaset ve kültür alanlarında ortaya 

çıkan yeni gelişmeleri takip eder, kentsel uygulama örneklerini araştırır, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar 

ve uygulamalar ortaya koyar. 

 Yerel, bölgesel, ulusal gelişmeleri kavrayarak bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişkiler kurar. 

 Alanında öğrendiği kavram ve yaklaşımları yorumlama, analiz etme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 

 Alanında edindiği temel bilgileri kullanarak alanı ile ilgili kurum ve kuruluşların problemlerine çözüm 

üretme yetkinliğine sahiptir. 

 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile alanıyla ilgili literatürü ve 

diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir 

 Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma 

yetkinliğine sahiptir. 

 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme 

isteğine sahiptir. 

 Kendini doğru şekilde ifade etme ve empati kurma yetkinliğine sahiptir. 

 Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir. 



 Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri 

konusunda yeterli bilince sahip olur. 

Buözgörevveamaççerçevesindeöğrenciyimeslekkariyerinehazırlamakiçin,akademikkurullarımız, işverenler, 

mezunlarımız ve öğrencilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda, güncel bilgiyi öğrencilerimizle 

paylaşmak adına, eğitim planımızda değişiklikler gerçekleştirmekteyiz. Bukapsamda eğitim-

öğretimplanımızınyukarıdadetaylıolarakdeğinilenprogramamaçlarınıveprogramçıktılarını 

desteklediğiniektekikanıtlardandagörebilmekteyiz.Ziraeğitimplanlarınınbuölçütiçinverilen 

minimumkrediveAKTSbileşenlerinisağladığıvegeneleğitimbileşenlerinideiçerdiğikanıtlarda 

detaylıbiçimdeaçıklanarakektekikanıtlinklerindebilgilerinizesunulmuştur. 

Tablo 15. Program Öğretim Planı 

Fakülte/Yüksekokul: Biga Meslek Yüksekokulu 

Bölüm: Yönetim ve Organizasyon/Yerel Yönetimler Programı 2020-2021 öğretim planı 

1. YARIYIL 

Ders 

Kodu  Ders Adı 

Ders 

Tipi 

Teori

k 

Uygulam

a 

Kred

i 

AKT

S 

ATA-

1001 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi I 

Zorunlu 2 0 2 1 

TDİ-1001 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2 1 

YDİ-1001 İngilizce I Zorunlu 2 0 2 2 

 Temel Hukuk Zorunlu 3 0 3 3 

 Genel İşletme Zorunlu 3 0 3 4 

 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 3 3 

 

Temel Bilgi Teknolojileri 

Kullanımı 

Zorunlu 1 2 3 3 

 Yerel Yönetimler I Zorunlu 3 0 3 6 

 Toplum Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 3 4 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 2 2 

BED-

1001 

Beden Eğitimi Seçmeli 2 0 0 1 



TOPLAM        26 30 

 

 

2. YARIYIL 

Ders 

Kodu  Ders Adı 

Ders 

Tipi 

Teori

k 

Uygulam

a 

Kred

i 

AKT

S 

ATA-1002 

Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi II 

Zorunlu 2 0 2 1 

TDİ-1002 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2 1 

YDİ-1002 İngilizce II Zorunlu 2 0 2 2 

 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 3 4 

 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 3 5 

 

Yönetim Ve 

Organizasyon 

Zorunlu 3 0 3 4 

 Yerel Yönetimler II Zorunlu 3 0 3 6 

 

Türkiye’nin Toplumsal 

Yapısı 

Zorunlu 3 0 3 4 

 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 3 3 

Toplam              24     30 

3. YARIYIL 

Ders 

Kodu  Ders Adı 

Ders 

Tipi Teorik 

Uygulam

a 

Kred

i 

AKT

S 

 

Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 3 6 

 

Avrupa Birliği Ve Yerel 

Yönetimler 

Zorunlu 3 0 3 5 

 

Kentleşme Ve Çevre 

Sorunları 

Zorunlu 3 0 3 5 



 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 3 4 

 Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 3 4 

 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 0 3 3 

 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği 

Seçmeli 3 0 3 3 

Toplam         21         30 

4. YARIYIL 

Ders 

Kodu  Ders Adı 

Ders 

Tipi 

Teori

k 

Uygulam

a 

Kred

i 

AKT

S 

 

Sosyal Politika  Zorunlu 3 0 3 5 

 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 3 4 

 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 3 5 

 Türk Siyasi Hayatı Zorunlu 3 0 3 5 

 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 3 4 

 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 3 3 

 

Proje Hazırlama Yöntem ve 

Teknikleri 

Seçmeli 3 0 3 4 

Toplam         21        30 

SONUÇ 

ÖRNEK UYGULAMA KANIT 

Birim / Program Web Sitesi, Tanıtımlar, 2019 Birim ve Program Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, İçkontrol 

Raporları. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt 104https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392 

Kanıt105 

http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html 

Kanıt106 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.htmlKanıt107 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392
http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html
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http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.htmlKanıt108 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.htmlKanıt109 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/paydaslarimiz.html 

 

Kanıtlar 

5.1. Kanıtları.docT

ablo15.pdf 

5.2. Eğitimplanınınuygulanmasındakullanılacakeğitimyöntemleri,istenenbilgi,becerive 

davranışlarınöğrencilerekazandırılmasınıgarantiedebilmelidir. 

5.2. Eğitim Planının Uygulanması 

Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere 

kazandırılmasını garanti edebilmelidir. 

Programımızöğretimelemanlarıtarafındanuygulananeğitimyöntemleriaşağıdamaddelerhalindeen 

yoğundanenazkullanılanadoğrusıraylaözetlenmiştir. 

YüzyüzeAnlatım:Dersiverenöğretimelemanıtarafındanelealınankonulartahtadaveyaslaytlar eşliğinde 

yüzyüzeöğrenciye anlatılmaktadır. Bu süreçte projeksiyon cihazı aktif olarka 

kullanılmaktadır.Anlatımçoğunluklaöğretimelemanıtarafındanyapılsadazamanzamankonuyu öğrenci ile 

tartışarak, beyin fırtınası yaparak da yapılmaktadır. Ayrıca dönem dönem öğrencilere araştırma konuları 

verilip öğrenciler tarfındanda bu konuların sınıfta anlatılması öğrenciye özgüven 

kazandırmakvekonuyukavramasınısağlamakaçısındanyapılamktadır.Anlaşılmayankonularöğretim elemanları 

tarafından tekraredilmektedir. 

ProblemÇözme:Dersteanlatılankonularıiçerecekşekildeproblemleröğretimelemanlarıtarafından 

hazırlanmaktavebuproblemleriçözerkenizlenilecekyolun,kullanılacakyöntemlerinbelirlenmesive sonuçların 

yorumlanmasınadayanmaktadır. 

AlıştırmaveUygulama:Dersteverilenkonununproblemlerilepekiştirilmesiamacıylauygulamalar, 

konuanlatımıtakibenyadafarklıbirzamandadersesnasındayapılmaktadır.Uygulamasorularıders 

kitaplarındanveyaöğrencilereverilenbaşkakaynaklardanyararlanılarakyapılmaktadır. 

Soru – cevap: Konu anlatımı esnasında veya sonrasında, uygulama esnasında veya sonrasında öğrencilerin 

sorularını yanıtlamak şeklinde uygulanmaktadır. Verilen ödevlerde de soru-cevap uygulamasıyapılmaktadır. 

Proje–Ödev:Dersteanlatılankonularınöğrencitarafındandahaiyianlaşılmasıamacıylaprojeveya 

ödevlerkullanılmaktadır.Projeveödevlerileöğrencininöncelikleproblemitanıması,kavraması, 

gerekliliteratürütarayabilmesivekonuyuçözmebecerilerinigeliştirmesivesunu/raporhazırlayıp 

sunmasıamaçlanmaktadır. 

Örnekolayincelemesi:Derslerdeanlatılankonularlailgiligerçekortamlardadahaöncedenyapılmış 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/paydaslarimiz.html
http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/165456/305/GostergeCevapProofFiles/5.1.%20Kan%C4%B1tlar%C4%B1.doc
http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/165456/305/GostergeCevapProofFiles/5.1.%20Kan%C4%B1tlar%C4%B1.doc
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çalışmalarındersesnasındaanlatılmasıveyorumlanmasışeklindeyapılmaktadır. 

Laboratuvar - Deney: Derslerde anlatılan konuların, bilgisayar laboratuvarda Microsoft Office ve SPSS 

uygulamalarını kullanılarak daha iyi pekiştirilmesi sağlanmaktadır. 

Gösterme: Dersler kapsamında teknik geziler yapılarak öğrencilerin derslerde öğrenmiş oldukları konuları 

ziyaret edilen tesis tarafından gösterilmesi şeklindedir. 

Seminer-Konferans:Bunlardışındasektörünöncdegelenlerimeslekyüksekokulumuzadavetedilip 

seminervekonferansorganizasyonlarıdüzenlenmektedir. 

Programeğitimplanındayeralanzorunludersler,Birinciöğretimveİkinciöğretimolmaküzere2grup 

halindeyapılmaktadır.Diğeryandanseçmeliderslerinaçılmasıöğretimüyesiprogramıveöğrencilerden gelen taleplere 

göre değişmektedir. Bölümün doğrudan alanına girmeyen seçmeli dersler, diğer bölümlerinin öğretim 

elemanları veya misafir öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Danışmanlar 

tarafındanöğrencilerekayıtdönemlerindedersseçimlerinderehberlikhizmetivermeninyanısıra 

öğrencilerinakademikgelişimleriniyakındantakipetmektedirler.Dersesnasındayüzyüzegerçekleşen 

eğitimiledersesnasındasorusorabilecekleriinteraktifbirortamoluşmaktadır.Derslerdışındaise 

öğrencilerimizherhangibirbilgipaylaşımı,şikayet,önerivb.gibikonularlaalakalıdersiverenöğretim 

elemanlarını,ilgiliprogramdanışmanıveyabölümbaşkanıileonlarınkapılarındaasılıolanöğrenci 

görüşmesaatleriçerçevesinderahatçagörüşebilmektedirler. 

Ölçüt2’deyeralanbölümeğitimplanınınhedeflerineulaşmada,iktisadi,ticari,hukuki,kamuveözel 

alanlardaulusalveuluslararasıdeğişimvegelişmelereaçıkolmasıveyüksekniteliklibireğitiminde 

istatistiğinözelbiryeriolmasıdolayısıylateknikyönügüçlübireğitimeönemverilmiştir.Öğrencilerin 

dersesnasındavedersdışındahocalarıilesürekliiletişimesahiptirler.Tümbubilgilereeğitim-öğretim bilgi sisteminden veya 

öğrenci bilgi sisteminden de ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını 

güvence altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak bir eğitim 

yönetimsistemibulunduğusöylenebilir.ZiraEğitimplanı,ÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesiLisans 

EğitimveÖğretimYönetmeliğikapsamındaGüzveBaharyarıyıllarışeklindeuygulanmaktadır.Eğitim 

planındayeralanherdersöğretimplanındayeralanhaftalıkkonularıkapsayacakşekildeişlenmektedir. 

Bukapsamdailgilitümkanıtlardaaşağıdabilgilerinizesunulmuştur. 

SONUÇ 

ÖRNEK UYGULAMA KANIT 

Birim / Program Web Sitesi, Tanıtımlar, 2019 Birim ve Program Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, İçkontrol 

Raporları. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt110 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392 

Kanıt111 
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Kanıtlar 

5.2. Kanıtları.doc 

5.3. Eğitimplanınınöngörüldüğübiçimdeuygulanmasınıgüvencealtınaalacakvesürekligelişimini 

sağlayacakbireğitimyönetimsistemibulunmalıdır. 

5.3. Eğitim Planı Yönetimi 

Eğitimplanınınöngörüldüğübiçimdeuygulanmasınıgüvencealtınaalacakvesürekligelişimini 

sağlayacakbireğitimyönetimsistemibulunmalıdır. 

Öğrencilerimizdersalmalarında,sorumluolduklarıönlisanseğitimplanınauygunolarakzorunlu derslere, 

uzmanlaşmak istedikleri konulara yönelik olarak da seçimlik derslere program danışmanları tarafından 

yönlendirilmektedirler. Öğrenciler sorumlu oldukları önlisans eğitim planını ve derslerin 

içerikleriniÖğrenciBilgiSistemindenvebirimwebsitesindenrahatçagörebilmektedirler.Ayrıcailgili 

programdanışmanıbubilgilerinçıktılarınıherdönemöğrencileredağıtmaktadır.Öğrencilerheryarıyıl 

başındakikayıtdönemlerindeönceÖğrenciBilgiSistemindenkendileridersseçimiyapmaktadahasonra kayıtları 

danışmanları tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde 

uygulanmasını güvence altına almak için öğrenci danışmanları yönlendirici olmanın yanı sıra 

denetçiolarakdabüyükroloynamaktadırlar.Öylekimezuniyetaşamasınagelmiştümöğrencilerin 

mezuniyetişlemleri,öğrencidanışmanlarıtarafındanbaşlatılmaktadır.Mezunaşamasındakiöğrencilerin sorumlu 

oldukları eğitim planına uygun ders alıp almadıkları, mezuniyet koşullarını sağlayıp sağlamadıkları, öğrenci 

danışmanları ve mezuniyet komisyonu tarafından kontrol edilmektedir. Bu komisyon üyeleri birim web 

sitesinde ilan edilmiştir. Yine eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına almak için 

önlisans eğitim planlarımızda yer alan derslerin, ders tanım bilgi formları oluşturulmuş yukarıda ve ekteki 

kanıtlarda bunlar gösterilmiştir. Ders tanım bilgi 

formlarındadersinkodu,adı,amacı,kredisi,zorunlu/seçimlibilgisi,içeriği,öğrenmeçıktıları,izlencesi, 

dersindeğerlendirmeölçütlerigibiderseözelbilgilerinyeraldığıderstanımbilgileriformlarınıdersin 

öğretimelemanıhazırlamaktavebunuheryılgüncellemektedir.Eğitimplanındayeralanderslerinders tanım bilgileri 

ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde yer almakta ve öğrenciler buradan ihtiyaç duydukları bilgilere de 

erişebilmektedirler. Her yarıyıl sonunda öğrencilere uygulanan Ders Değerlendirme 

AnketleriiledederslerinÖğrenciBilgiSistemindetanımlandığışekildeuygulanıpuygulanmadığı 
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değerlendirilmekte ve anket sonuçları genişletilmiş bölüm akademik kurulunda/e-posta yoluyla ders veren tüm 

öğretim elemanları ile paylaşılmaktadır. Her öğretim elemanın verdiği derse ilişkin 

özdeğerlendirmesiniyaparak geri bildirimde bulunması beklenmektedir. Eğitim planının sürekli 

gelişimininsağlanmasıamacıyla,Ölçüt4’teSürekliİyileştirmeÇevrimleriçerçevesindeakademik kurullarımız, 

mezunlarımız, işverenler ve öğrencilerimizden gelen geri bildirimler değerlendirilerek eğitim planımızda 

düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını sağlanması ve 

eğitim planının sürekli geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu üyelerimiz belirli aralıklarla toplantılar 

yapmaktadır. Bu toplantılarda öncelikle iç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimler ışığında, eğitim 

faaliyetlerinin gidişatı, öğrenim yeterliliklerinin sağlanıp sağlanmadığı, güncel uluslararası ilişkiler 

faaliyetlerinin neler olduğu, birim faaliyetleri, eğitim 

programları,paydaşlarlailişkilergibikonulardanegibiiyileştirmelerinyapılmasıgerektiğigibikonular 

görüşülmektedir. Birim Kalite Komisyonu koordinatörlüğünün güdümünde ve Bölüm Yönetim 

Kurulununişbirliğindebireğitimyönetimsistemiöngörülmektedir. 

SONUÇ 

ÖRNEK UYGULAMA KANIT 
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Raporları. 
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Kanıtlar 

5.3. Kanıtları.doc 

5.4. EğitimPlanı,Enazbiryıllıkyadaenaz32krediyadaenaz60AKTSkredisitutarındatemel 

bilimeğitimi.içermelidir. 

5.4. Eğitim Planı Bileşenleri I 
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EğitimPlanı,Enazbiryıllıkyadaenaz32krediyadaenaz60AKTSkredisitutarındatemelbilim eğitimiiçermelidir. 

Eğitim planları yukarıdaki ölçütlerde verilen disipline özgü bileşenleri tüm bileşenleri içermektedir. Ayrıca 

Aşağıda bu bileşenlere katkı sağlayan zorunlu dersler listelenmektedir. Elbette seçimlik dersler içerisinde bu 

katkıları destekleyen ve pekiştiren çok sayıda dersimiz mevcuttur. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde 

uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi bulunmaktadır. 

Eğitim planı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında Güz ve 

Bahar yarıyılları şeklinde uygulanmaktadır. Eğitim planında 

yeralanherdersöğretimplanındayeralanhaftalıkkonularıkapsayacakşekildeişlenmektedir.Eğitim 

planlarındakitemelbilimler,meslekikonularvegeneleğitimmodüllerininyarıyıllaradağılımı,Program Çıktıları ve 

Programa Özgü Ölçütler ile ilişkisi eğitim-öğretim bilgi sisteminde ve öğrenci bilgi 

sistemindedetaylıolarakgörülmektedir.Bukapsamdailgilidersiçeriklerivediğertümkanıtlarda aşağıda 

bilgilerinizesunulmuştur. 

I. YARIYILGÜZ 

ATA-1001AtatürkİlkeleriveİnkılâpTarihiI(2+0):Osmanlıdevletinin19.yysiyasiveekonomik tarihi, I.Dünya 

Savaşı, önemi ve özellikleri, Osmanlı Devletinin fiilen ve hukuken ortadan kalkması, 

KurtuluşSavaşı,savaşınaşamalarıveTürkiyeCumhuriyetiDevletininoluşumsafhaları. 

TDİ-1001TürkDiliI(2+0):Dilvekültürkavramları,konuşmadili,yazıdili,Türkdiliningelişimi, 

anlatımöğeleri,cümleçeşitleri,kökveekler,sözlüanlatımveyazılıanlatımtürleri,Türkçe’deses 

bilgisi,sesözellikleri,sesolayları,sözcükteyapıbilgisi. 

YDİ-1001 Yabancı Dil I (2+0): İngilizce okuma, yazma ve beceri konusunda temel düzeyde ingilizcebilgileri 

aktarılmaktadır. 

YRY-1021İşSağlığıveİşGüvenliği(2+0):Çalışansağlığıveişgüvenliğininamacıvehedefleri,iş 

kazası,meslekhastalığıgibitemelişgüvenliğikavramları,işgüvenliğinintarihselgelişimi,Türkiye’de 

veDünya’daişgüvenliği,işgüvenliğiileilgilikanunlar,yönetmelikler,işgüvenliğiorganizasyonu, devletin, 

işverenin ve çalışanın yükümlülükleri, kaza çeşitleri, meslek hastalıkları, iş kazalarından ve 

meslekhastalıklarındankorunmayöntemleri,işkazalarınınvemeslekhastalıklarınınçalışana,işverene ve ulusal 

ekonomiye maliyeti, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar, tehlike ve 

riskkavramları,riskdeğerlendirmemetodolojileri,eğitiminönemi,teşvik,disiplincezaları,kişisel koruyucu 

donanımlar, güvenlik ve sağlık işaretleri, çeşitli inşaat faaliyetlerinde alınması gereken 

güvenliktedbirleri,gürültü,titreşimveyangın,işkazalarındayapılacakadliveidariişlemler,kazalarda ilkyardım. 

YRY-1029Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (1+2):Bilişimteknolojileri,yazılımvedonanımileilgili 

temelkavramlar,genelolarakişletimsistemleri,kelimeişlemciprogramları,elektroniktablolama programları, veri 

sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki 

etkileriveeğitimdekiyeri,bilişimsistemlerigüvenliğiveilgilietikkavramları. 

YRY-1025 Genel İşletme I (3+0): İşletmecilik kavramı, hukuki mevzuatlara göre işletme türleri, 

işletmelerinkuruluşyeriseçimi,kuruluşyeriseçiminibelirleyenfaktörler,İşletmedepartmanları,çok uluslu işletmeler, 



çağdaş işletmecilikuygulamaları. 

YRY-1027 İktisada Giriş (3+0): Temel ekonomik kavramlar, kıtlık ve fayda, arz-talep ilişkisi, esneklik, üretim ve 

maliyet kavramları, piyasa tür ve çeşitleri, ekonomik performansın ölçülmesi. 

YRY-1023GenelHukukBilgisi(3+0):Hukukunanlamı,hukukvehakkavramları,hukukbilimi,toplu yaşama 

zorunluluğu, sosyal düzen kuralları, hukuk kurallarının özellikleri, hukuk sistemleri, pozitif 

hukukunkaynakları,insanhaklarıvehaklarıneldeedilmesi. 

YRY-1031 Yerel Yönetimler I (3+0): Yerel yönetimler kavramı, yasalarımızda yerel yönetimler, yönetimler 

arası ilişkilerde ekonomik sistem ve geleneksel yapı, yönetimler arası hizmet bölüşümü, köy yönetimleri, 

görev ve fonksiyonları, köy yönetimlerinin sorunları, il özel idaresi, görev ve fonksiyonları, il özel 

idaresinin sorunları. 

YRY-1033 Toplum Bilime Giriş(3+0): Toplum biliminin temel kavramları, toplum biliminin tarihçesi, 

sosyal müessese olarak aile, eğitim, kültür, sosyal değişme, sosyal yapı 

BED-1001 Beden Eğitimi (2+0): 

 

II. YARIYILBAHAR 

ATA-1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2+0): Mondros Anlaşması, Sevr Anlaşması, Kurtuluş 

Savaşıvesonrasındakisiyasigelişmeler,tekpartidönemi,tekpartilisiyasalilişkiler,çokpartiliyaşama geçiş. 

TDİ-1002TürkDiliII(2+0):Yazılıanlatımdadışyapıvekurallar,imlâkuralları,noktalamaişaretleri, yazıda plan, tema 

bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı, kompozisyon, seçili yazılarda 

kompozisyonçatısı,genelanlatımbozuklukları,düşünmevedüşündüğünüifadeedebilme,çeşitliyazı 

türleri,formalyazılar(özgeçmiş,dilekçe,rapor,bibliyografya,resmiyazılar),notalmaveözetleme teknikleri. 

YDİ-1002YabancıDilII(2+0):Temeldüzeydegramerkurallarınıokuma,yazma,dinlemevekonuşma. 

YRY-1022GenelMuhasebe(3+0):Muhasebebilgisistemi,muhasebeningelişimi,muhasebenintemel 

kavramları,genelkabulgörmüşmuhasebeilkeleri,tekdüzenhesapçerçevesi,temelmalitablolar,hesap 

kavramıvehesaplarınişleyişi,defterlervemuhasebebelgeleri,muhasebeişakışı,açılışkayıtları,dönem 

içimuhasebeişlemleri,hesaplarailişkinkayıtişlemleri. 

YRY-2024 Siyaset Bilimi (3+0): Siyaset biliminin bilimselliği, devlet ve hükümet, siyaset biliminin 

metodolojisi, ideolojisi, siyasal sosyalleşme ve siyasi partiler, seçim sistemlerinin ayrıntılı olarak 

incelenmesi, demokrasi ve eleştirileri, aydınlar ve seçkinler, kamuoyu, baskı grupları, kitle toplumu, siyasi 

kültür, yabancılaşma, laiklik, milliyetçilik ve ulus-devlet, kadın ve siyaset, modernlik-postmodernite 

kavramları, 

YRY-2026YönetimveOrganizasyon(3+0):Yönetici,lidervegirişimcikavramları,organizasyon kavramı ve 

ilkeleri, organizasyonun özellikleri, organizasyonlarda iletişim, otorite ve kontrol, 

motivasyonvemotivasyonilkeleri,örnekolaylar. 

YRY-2028 Yerel Yönetimler II(3+0): Belediyelerin tarihi gelişimi, görevleri ve organları, belediyelerde 



vesayetin sonuçları, belediye personeli ve statüsü, belediye yönetimlerinde istihdam politikası, 

belediyelerin mali yapıları, gelirleri ve bütçeleri, büyükşehir belediyeleri, büyük kentlerin oluşmasını 

gerektiren nedenler, büyükşehir yönetiminin organları, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında 

görev ve yetki bölüşümü, Mahalli İdare Birlikleri. 

YRY-2030 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı(3+0): Toplumsal yapı kavramının sosyolojik odak terimlerinden 

biri oluşu ve sosyolojinin gelişim süreci içinde kavramın farklı kullanım manalarının açıklanması, 

toplumsal bünye ve kültür kavramlarının toplumsal yapı kavramıyla ilişkilerini açıklaması, toplumsal 

yapının sınırlarının çizilmesi, çizilen sınırlar çerçevesinde Türkiye'nin toplumsal yapısının 

çözümlenmesinde kullanılan ikili yaklaşımlar ve bunların eleştirisi, Osmanlı dönemi toplumsal yapısı 

çözümlenmesinde kullanılan ikili yaklaşımlar ve bunların eleştirisi, Osmanlı dönemi toplumsal yapısı, 

cumhuriyet dönemi toplumsal yapısının bütüncü yaklaşımla çözümlenmesi, 

YRY-2032 Anayasa Hukuku (3+0): Bu derste, Anayasa, Anayasa Hukuku kavramları, Anayasa türleri, 

anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, 

devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi türleri, seçimlere hakim olan ilkeler ile 

seçim sistemleri, siyasal partiler, temel hak ve özgünlükler ile anayasaya uygunluk denetimi türleri 

incelenecektir. Dersin ilgili konuları Türk Anayasa Mahkemesi kararları ile Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararları ışığında incelenecek, konular pratik çalışmalar yoluyla somutlaştırılacaktır. 

III. YARIYILGÜZ 

YRY-2001 Kamu Yönetimi (3+0): Kamu yönetiminde kavram ve ilkeler, kamu yönetimi ile özel yönetim 

arasındaki farklar ve benzerlikler, kamu yönetiminde görevlerin yerine getiriliş biçimleri, kamu 

yönetiminde büyüme, örgütlenme, gizlilik ve açıklık, kamu yönetiminin yapısı, merkezi yönetim ve çevre 

örgütü, taşra – merkez dışı örgütler, işlevsel bakımdan uzmanlaşmış kurumlar, Türk kamu yönetiminde 

bürokrasi, kamu yönetiminde görevliler ve 

denetleme.İŞY2003FinansalYönetim(3+0):Finansalyönetimleilgilitemelkavramlar,finansaltablolar,finansal 

analiz. 

YRY-2003Avrupa Birliği Ve Yerel Yönetimler (3+0):Avrupa birliğinin tarihçesi ve organları, Ankara 

Antlaşması’ndan başlayarak günümüze kadar gelen süreç içerisinde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, 

Avrupa Birliği çerçevesinde 1990'lardan itibaren 6 ortaya çıkan gelişmeler (para birliği, Avrupa anayasası) 

ve 11 eylül ve ırak savaşı ile ortaya çıkan yeni jeopolitik ve stratejik gelişmeler çerçevesinde Avrupa Birliği 

ve Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin AB üyeliği, AB’nin yerel yönetimler üzerine etkileri, AB ile yerel 

yönetimler arasındaki ilişkiler 

YRY-2005 Kentleşme ve Çevre Sorunları(3+0): Kentleşme ve kentleşme süreci, çağdaş kentleşmenin 

özellikleri, kentleşmenin nedenleri, kentleşme, kalkınma ve az gelişmiş ülkeler olgusu, kentleşme 

politikaları, kent planlaması, konut politikası ve konut sorunları, kentleşme ve konut ilişkilerinde kaynak 

kullanım politikası, çevre sorunları ve sonuçları, Türkiye’ de çevreye 

yaklaşım.borçlar,işindüzenlenmesi,işsözleşmesininsonaermesivesonuçları,TopluİşHukukuileSosyal 

GüvenlikHukukudüzenlemelerineilişkinkonular. 



YRY-2007İdare Hukuku(3+0):İdare kavramı ve idare hukuku, hukuk devletinin gelişimi ve gerekleri, 

Türkiye’ de hukuk devleti anlayışı, idare hukukunun kaynakları, idari teşkilat, idari teşkilata hakim olan 

temel ilkeler, idari işlemler, bireysel işlemler, idari işlemlerin unsurları, düzenleyici işlemler, idari 

sözleşmeler. 

YRY-2009Sivil Toplum Kuruluşları ( 3+0):Sivil toplum kuruluşlarının tanımı, önemi, türleri. Örgütlenme 

ve kuruluş bakımında sivil toplum kurumları arasındaki farklılıklar. Sivil toplum kurumlarının uluslar arası 

ya da devletler ötesi bir oluşuma doğru yol almasında hukuksal yapıları, STK ları teşvik edici ve 

engelleyici boyutlar 

YRY-2011Kamu Maliyesi(3+0):Maliye biliminin esasları, mali olayların kullanılmasında metodlar, milli 

ekonoyöne kamu kesimi, kamu harcamaları, kamu harcamaları ile özel harcamalar arasındaki farklar, kamu 

harcamalarının artış nedenleri, kamu harcamalarının sınıflandırılması, kamu gelirleri, vergi teorisi, 

vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, vergi ile ilgili kavramlar, vergide yansıma olayı, verginin 

etkileri. 

İŞY-2013Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (3+0):Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve 

dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi 

perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirme 

IV. YARIYILBAHAR 

YRY-2002Sosyal Politika(3+0):Ders, sosyal politika alanına ve çalışma yaşamına yönelik haber üretme 

konusunda yeterlilik geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında, sosyal politika alanına yönelik temel 

kavramlar -sendika, grev, toplu iş sözleşmesi, sigorta, lokavt, konfederasyon- ve sosyal politika alanı ile ilgili 

temel kurum ve kuruluşlar- ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK-  tarihsel ve toplumsal bağlam 

içinde incelenecektir. 

YRY-2004 Davranış Bilimleri(3+0): Davranış Bilimlerinin tanımı, Davranış Bilimlerinde metot, normal ve 

savunma davranışları, sosyal kurumlar ve davranış, kültür tanımı ve kültür değişmeleri, kitle kültürü ve 

davranışsal etkileri. 

YRY-2006Siyasal Düşünceler Tarihi (3+0):En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir 

zorunluluk mudur? Siyasal otoriteye itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? Sosyal 

adalet diye bir şey var mıdır? Özgürlük nedir? Bireysel özgürlüklerin sınırları nelerdir? Bu ve benzeri sorular, 

toplum halinde yaşamın başladığı günden itibaren insanoğlunun kafasını kurcalayan sorular olmuştur. Bu 

sorulara sistematik cevap bulma uğraşısı, siyaset felsefesinin özünü oluşturmaktadır. Siyaset felsefesinin 

başlangıcı genel olarak antik Yunan’a, özelde de Sokrates’e kadar geri **ürülür. “Siyasal Düşünceler Tarihi”, 

insanlığın peşini bırakmayan bu sorulara farklı dönemlerde, farklı düşünürlerce verilmiş cevapları inceler.  

YRY-2008Türk Siyasi Hayatı (3+0):Osmanlı Devleti’nde modernleşme arayışları, Tanzimat hareketi, Türk 

siyasal hayatında merkez-çevre ilişkisi, Türkiye’de çağdaşlaşma olgusu ve Türk dış politikası, Türkiye’de 

modern devletin ortaya çıkışı, Türkiye’de çok partili sisteme geçiş süreci, Türkiye’de politik kültürün 



oluşumu ve Türk dış politikası, Türkiye’de başlıca siyasal partiler, 1980 sonrası Türkiye’de politik kültür 

ve Türk dış politikası, 1980 sonrası Türkiye’de çıkar grupları, Türkiye’de demokrasi ve sivil toplum, 

Türkiye’de ordu ve demokrasi, Türkiye’de devlet, din ve çoğulculuk, Türkiye ve uluslararası sistem. 

YRY-2010İnsan Kaynakları Yönetimi(3+0):İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve işlevleri, konusu, amacı, 

kamu ve özel personel yönetiminin karşılaştırılması, personel sistemleri, kamu personel rejiminin ilkeleri, 

özellikleri, kamu görevlileri, memur kavramı ve sınıflandırılması, kamu hizmetlerine giriş ve anayasal 

ilkeler, memurluk hizmetine girişte aranan özellik ve şartlar, memurların statüsü, ödevleri, yükümlülükleri, 

temel hakları, yasakları, sicil ve disiplin cezaları, memurların eğitimi ve memurluğun sona ermesi. 

YRY-2012 Türkiye Ekonomisi(3+0): Türkiye’nin coğrafik özellikleri, nüfusu, dünya ekonomisindeki yeri, 

Türkiye ekonomisinin genel özellikleri, Türkiye’ de uygulanan ekonomik politikaların tarihsel gelişimi, 

milli gelir, gelir dağılımı, kamu harcamalarında gelişmeler, KİT’ler ve Türk ekonomisindeki yeri, KİT’lerin 

özelleştirilmesi, Türkiye’de başlıca sektörler, dış ticaret politikası ve genel değerlendirme, istikrar 

programları, Türkiye –AB ilişkileri, Gümrük Birliği’nin Türk ekonomisine etkileri, Türkiye’nin AB 

dışındaki ülke grupları ile ekonomik ilişkileri, Serbest Bölgeler.  

YRY-2014Proje Hazırlama Yöntem ve Teknikleri (3+0):Bilimsel proje hazırlama yöntem teknikleri, proje 

hazırlamada etik, proje türleri ve içeriği, proje kurumları, örnek proje incelemeleri, proje hazırlamada literatür 

incelemesi ve değerlendirme, özgünlük ve yapabilirlik sorunu, proje yazımının özellikleri, projelerin içeriği ve 

yazım kuralları 

SONUÇ 

ÖRNEK UYGULAMA KANIT 

Birim / Program Web Sitesi, Tanıtımlar, 2019 Birim ve Program Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, İçkontrol 

Raporları. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt122 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392 

Kanıt123 

http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html 

Kanıt124 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.htmlKanıt125 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.htmlKanıt126 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.htmlKanıt127 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/paydaslarimiz.html 

Kanıtlar 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392
http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/paydaslarimiz.html


5.4. Kanıtları.doc 

5.5. Enazbirbuçukyıllıkyadaenaz48krediyadaenaz90AKTSkredisitutarındatemel 

(mühendislik,fen,sağlık…vb.)bilimleriveilgilidisiplineuygunmeslekeğitimi.İçermelidir. 

5.5. Eğitim Planı Bileşenleri II 

Enazbirbuçukyıllıkyadaenaz48krediyadaenaz90AKTSkredisitutarındatemel(mühendislik, 

fen,sağlık…vb.)bilimleriveilgilidisiplineuygunmeslekeğitimi.İçermelidir. 

Ölçüt5.4’degereklikanıtlarverilmiştir.BuradandaanlaşılacağıüzereeğitimplanındaSosyalBilimler 

geneldisipliniiçerisindeyeralantemelbilimlervebudisiplineyakınvetamamlayıcıniteliktemeslek eğitimine ilişkin 

dersler yeterli AKTS kadar bulunmaktadır. Ayrıca öğretim planında temel derslerin 

yanında,öğrencilerinilgialanlarınayönelik,diğerbölümlerileilgilibilgiedinmelerinisağlayacak, 

tamamlayıcınitelikte,alanındayetkinlikverecekbirtakımseçmeliderslerdebulunmaktadır. 

Belirlibirkonudaaraştırmayapma,verilerianalizetme,deneytasarlama,problemçözme,işgeliştirme becerilerinin yanı 

sıra; özellikle yaratıcı düşünme ve takım çalışması yeteneklerini degeliştirmek maksadıyla öğrencilerimize bu 

çalışmaları birlikte yapabilme olanağı sunulmaktadır. Disiplinlerarası 

çalışmalarıteşviketmekamaçlıolarakdabutürteorikveuygulamalıçalışmalariçindiğerbölümlerle ortak 

projeleryürütülebilmektedir. 

SONUÇ 

ÖRNEK UYGULAMA KANIT 

Birim / Program Web Sitesi, Tanıtımlar, 2019 Birim ve Program Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, İçkontrol 

Raporları. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt129 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392 

Kanıt130 

http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html 

Kanıt131 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.htmlKanıt132 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.htmlKanıt 133 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.htmlKanıt 134 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/paydaslarimiz.html 

Kanıtlar 

5.5. Kanıtları.doc 

5.6. Eğitimprogramınınteknikiçeriğinibütünleyenveprogramamaçlarıdoğrultusundageneleğitim olmalıdır. 

http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/165456/305/GostergeCevapProofFiles/5.4.%20Kan%C4%B1tlar%C4%B1.doc
https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392
http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.html
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/paydaslarimiz.html
http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/165456/305/GostergeCevapProofFiles/5.5.%20Kan%C4%B1tlar%C4%B1.doc


5.6. Program Amaçları Kapsamında Genel Bir Eğitim Planının Varlığı 

Eğitimprogramınınteknikiçeriğinibütünleyenveprogramamaçlarıdoğrultusundageneleğitim 

olmalıdır. 

Program amaçları doğrultusunda genel eğitime ilişkin dersler eğitim planında yer almaktadır. Bu doğrultuda, 

mezunların kamu yönetimi, muhasebe, siyaset bilimi, insan kaynakları yönetimi, hukuk, araştırma 

yöntemleri,projeyönetimi,kamu maliyesivb.konularındatemelbilgileriedinip,çalışacakları kamu veya özel sektör 

kuruluşlarında uygulayabilmeleri veya kendiişlerini kurabilmeleri hedeflenmiştir. Bu derslere ilişkin gerekli 

değerlendirmeler Kalite Kurulu ve Bölüm Yönetim Kuruluncayapılmaktadır. 
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Birim / Program Web Sitesi, Tanıtımlar, 2019 Birim ve Program Faaliyet Raporları, Stratejik Planlar, İçkontrol 

Raporları. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt135 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392 

Kanıt136 

http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html 

Kanıt137 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.html 

Kanıt138 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.htmlKanıt139 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.htmlKanıt140 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/paydaslarimiz.html 

Kanıtlar 

5.6. Kanıtları.doc 

5.7. Öğrenciler,öncekiderslerdeedindikleribilgivebecerilerikullanacakları,ilgilistandartlarıve 

gerçekçikısıtlarıvekoşullarıiçerecekbiranauygulama/tasarımdeneyimiyle,hazırhalegetirilmelidir. 

5.7. Ana Tasarım Deneyimi 

Öğrenciler,öncekiderslerdeedindikleribilgivebecerilerikullanacakları,ilgilistandartlarıvegerçekçi 

kısıtlarıvekoşullarıiçerecekbiranauygulama/tasarımdeneyimiyle,hazırhalegetirilmelidir. 

Eğitim planında yer alan dersler, senelere ve dönemlere göre birbirlerini destekleyecek nitelikte, 
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bütünselbirbakışaçısıylatasarlanmaktadır.Budoğrultudasonrakidersinöğrenimgerekliliğiniönceden 

alınandersinsağlamasısistemidoğrultusundaeğitimplanıoluşturulmuştur.Derslersenebazında 

kademeliolaraktemeleğitimdenniteliklieğitime;genelkonulardandahaspesifikkonularaolacak 

şekildeplanlanmaktadır.Bukapsamdabirimdedersverenöğretimelemanlarındanalınangeribildirimler neticesinde, 

ilgili kurullarca eğitim planının güncellenmesi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra 

öğrencilerönlisanseğitimisüreleriiçerisindezorunlustajimkanlarındanyararlanabilmektevederslerde edindikleri bilgi 

ve becerileri kullanabilecekleri bir uygulama alanı da bulabilmektedirler. Bu dersler Proje Yönetimi ve Temel 

Bilgi Teknolojileri Kullanımı 

şeklindesıralanabilir.Derslerdeeldeedilenbilgivebecerilerikullanmak,gerçekçikoşullar/kısıtlar altında 

standartlara uygun olarak öğrenciye ana tasarım deneyimi, çeşitli derslerde yaptırılan ödev ve 

projelerleveöğrencilerimizealdırılandönemprojesi,zorunlustajgibiçalışmalarlakazandırılmaktadır. 
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Raporları. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt141 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6392 

Kanıt142 

http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html
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Kanıt143 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.htmlKanıt144 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.htmlKanıt145 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/komisyonlar.html 

Kanıtlar 

5.7. Kanıtları.doc 

6. ÖĞRETİMKADROSU 

6.1. Öğretimkadrosu,herbiriyeterlidüzeydeolmaküzere,öğretimüyesi-öğrenciilişkisini,öğrenci 

danışmanlığını,üniversiteyehizmeti,meslekigelişimi,sanayi,meslekikuruluşlarveişverenlerleilişkiyi 

sürdürebilmeyisağlayacakveprogramıntümalanlarınıkapsayacakbiçimdesayıcayeterliolmalıdır. 

6. ÖĞRETİMKADROSU 

6.1. Öğretim KadrosununYeterliliği 

Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci 

danışmanlığını,üniversiteyehizmeti,meslekigelişimi,sanayi,meslekikuruluşlarveişverenlerleilişkiyi 

sürdürebilmeyisağlayacakveprogramıntümalanlarınıkapsayacakbiçimdesayıcayeterliolmalıdır. 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek, onlarla daha yakından ilgilenip 

donanımlı öğrenciler yetiştirmek için akademik kadrosunu sürekli güçlendirmektedir. 

Bölümümüzkadrosunda4öğretimgörevlisi,biröğterimgörevlisidoktor,birdoktoröğretimüyesive 

birprofesörbulunmaktadır.Bölümdekiöğretimelemanlarınıntemelgöreviilgiliprogramlarındaki 

dersleriyürütmekvearaştırmayapmaktır.Dersvermekleyükümlüolantümöğretimelemanlarının özgeçmişleri,

 hem  bölüm websitesinde  hem de AVES sistemi üzerinden sürekli olarak 

güncellenmektedir. Ayrıca ilgili görev tanımları da birim web sitemizde yayınlanmıştır. Bölümümüzde yer alan

  öğretim   elemanları; Prof.Dr.Asiye  AKA, Dr.Öğr.Üyesi Serhat  SOYŞEKERCİ, 

Öğr.Gör.Dr.AhmetKURT, Öğr.Gör. Muradiye ÖZEL ÖDÜL, Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU Öğr.Gör.

 Coşkun BORLAT, Öğr.Gör. Dalga BAŞARIRveÖğr. Görv.DilaraBENEK’dir.

 Bunlardan Dr.Öğr.Üyesi  Serhat 

SOYŞEKERCİ,Öğr.Gör.Dr.AhmetKURT,Öğr.Gör.ErgülSÖYLEMEZOĞLUiseİşletmeYönetim Programı 

kadrosunda yer almaktadır. Ayrıca program öğretim elemanları hakkında detaylı bilgi programın idari yapısı ve 

öğretim kadrosu başlığı altında ölçüt 01.3’tedetaylı olarak verilmiştir. Ayrıca 

aşağıdakitablolardaöğretimkadromuzayönelikbilgilergösterilmiştir. 
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Birim/ProgramWebSitesi,2018-2020Birim(BigaMYO)StratejikEylemPlanı,2019BigaMYO 

KurumİçDeğerlendirmeRaporu,2018-2022ProgramStratejikEylemPlanı,2019BölümPerformans 

GöstergeleriveDeğerlendirmeAnketleri,2019BirimveProgramFaaliyetRaporları. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt146 

http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html 

Kanıt147 
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6.1. Kanıtları.doc 

Tablo 16-17-18-19-20-21-22.pdf 

 

6.2. Öğretimkadrosuyeterlinitelikleresahipolmalıveprogramınetkinbirşekildesürdürülmesini, 

değerlendirilmesini ve geliştirilmesinisağlamalıdır. 

6.2 Öğretim Kadrosunun Nitelikleri 

Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir şekilde sürdürülmesini, 

değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalıdır. 

Öğretimkadrosunitelikleriyleilgilidetaybilgilerprogramınidariyapısıveöğretimkadrosubaşlığı 

altındaölçüt01.3’te,aşağıdakitablolardaveektekikanıtlardaayrıntılıolaraksunulmuştur. 
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http://bigamyo.comu.edu.tr/yerel-yonetimler.html 
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Kanıtlar 

6.2. Kanıtları.doc 

6.3. Öğretimüyesiatamaveyükseltmekriterleriyukarıdasıralananlarısağlamayavegeliştirmeye 

yönelikolarakbelirlenmişveuygulanıyorolmalıdır. 

6.3. Atama ve Yükseltme 

Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleriyukarıda sıralananları sağlamaya ve geliştirmeye yönelik olarak 

belirlenmişve uygulanıyor olmalıdır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğretim üyesi atama ve yükseltme, “Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Atama ve Uygulama Esasları”na göre yapılır. Söz konusu esaslar, 

Üniversite’ninhttp://www.comu.edu.tr/atama-kriterleri internet sayfasında “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

ÖğretimElemanıKadrolarınaBaşvuru,GörevSüresiUzatımıvePerformansDeğerlendirmeKriterleri” başlığı altında 

yayımlanmış olup 2020 itibarıyla yeni kriterler yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede genel olarak öğretim üyelerinin, 

çalıştıkları alanda evrensel düzeyde araştırma yapmaları, bu araştırmalarını 

ulusalveuluslararasıdüzeydebilgipaylaşımortamlarınaaktarmalarıvebusayedebilimdünyasına katkıda 

bulunmaları; yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, hem kendiçalışmalarını

 sergilemeleri hem de diğer bilim dallarındaki araştırmacılarında çalışmalarını 

sergilemelerinisağlamakvebilimseltartışmaortamınınoluşmasınakatkısunmalarıgibikriterlere 

bakılmaktadır.Uygulanmaktadır. 

A-Profesörkadrolarınabaşvurmakiçin;Profesörlüğeyükseltilmeveatamaişlemleri,2547sayılı 

Kanun’un26.maddesindetanımlanankoşullaragöreyapılır.BunlaraekolarakÜniversiteninbelirlediği ilgili temel alan 

koşullarıaranır. 

B- Doçent kadrolarına başvurmak için; Doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı 

Kanun’un24.maddesindetanımlanankoşullaragöreyapılır.BunlaraekolarakÜniversiteninbelirlediği ilgili temel alan 

koşullarıaranır. 

C-DoktorÖğretimÜyesikadrolarınabaşvurmakiçin;DoktorÖğretimÜyeliğineyükseltilmeveatama 

işlemleri2547sayılıKanun’un23.maddesindeayrıntılıbiçimdetanımlanmıştır.Bunlaraekolarakilgili temel alan 

koşullarıaranır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA İLK DEFA ATANMA İÇİN: 

1) Doktorayadasanattayeterliktezikapsamındauluslararası indekslertarafındantarananhakemli bir 
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dergideenaz1adetmakaleyapmışolmak,ayrıcadoktoraveyasanattayeterliksonrasılisansüstü 

tezlerdenüretilmemişolmakkaydıylahakemlidergilerdebilimselmakaleniteliğinesahipenaz1adet yayın yapmışolmak, 

2) Akademiketkinlikdeğerlendirmesindenenaz400puanalmışolmakvebupuanınenaz%50’sini akademik 

etkinlik değerlendirmesinin 1-12. arası maddelerinden almak, Yeniden atanma için: 

Tamamlananatanmadönemiiçerisindegerçekleştirilmişolanetkinliklerdikkatealınarak; 

1) Akademiketkinlikdeğerlendirmesinden2yıllıkgörevsüresiuzatımıiçintoplamenaz150puan,3 

yıllıkgörevsüresiuzatımıiçintoplamenaz225puanveya4yıliçin300puanalmak,bupuanınenaz 

%65’iniakademiketkinlikdeğerlendirmesinin1-12.arasımaddelerinden,enaz%15’inide20-23.arası maddelerinden 

almışolmak. 

2) Uluslararasıindekslertarafındantarananhakemlibirdergideenaz1adetmakaleyapmışolmak. 

DOÇENTKADROSUNAATANMAİÇİN:1)YükseköğretimKurulutarafındanbelirlenenmerkezîbir 

yabancıdilsınavındanenazaltmışbeş(65)puanveyauluslararasıgeçerliliğiYükseköğretimKurulu 

tarafındankabuledilenbiryabancıdilsınavındanbunadenkbirpuanalmışolmak,doçentlikbilim alanının belli bir 

yabancı dille ilgili olması halinde ise (örneğin: İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili 

Edebiyatı,FransızDiliEdebiyatıgibi)busınavıbaşkabiryabancıdildevermekveenazaltmışbeş(65) puan veya 

uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil 

sınavındanbunadenkbirpuanalmışolmak(YÖKtarafındankabuledilengüncelyabancıdilsınavı eşdeğerlik tablosu 

geçerli kabuledilecektir). 

2) Doktora sonrasında akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-12. maddelerinden 500 puan almış olmak ve bu 

puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-5. maddelerinden almak 

(GüzelSanatlartemelalanıiçin1-7.maddelerarası), 

3) Birbilimselprojede*görevalmışyadagörevalıyorolmak, 

4) Toplamenaz1000puanalmışolmak, 

PROFESÖRKADROSUNAATANMAİÇİN:1)Profesörlükbaşlıcaeseriolarakdoçentunvanını 

aldıktansonrailgilibilimalanındauygulamayayönelikçalışmalarveyauluslararasıdüzeydearaştırmaya 

dayalıözgünbireseryayınlamak,başlıcaeserinmakaleolmasıhalindeeserinSCI,SCI-Expanded,SSCI, 

ESCIveyaAHCIkapsamındayeralandergilerdeyayımlanması, 

2) Doçentliksonrasıiçinakademiketkinlikdeğerlendirmesinin1-12.arasımaddelerindenenaz700 

puan almış olmak ve bu puanın en az %50’sini akademik etkinlik değerlendirmesinin 1-5. maddelerinden almış 

olmak (Güzel Sanatlar temel alanı için 1-7. maddeler arası), 

3) Birbilimselprojede*görevalmışyadagörevalıyorolmak, 

4) Doçentliksonrasıkendibilimalanındaenaz2bilimseltoplantıya/gösteriyekatılmakvesunum yapmışolmak. 

5) Toplamenaz1500puanalmışolmak,veyayukarıdakikriterleryerine Doçentunvanınıaldığı tarihten itibaren 

profesör kadrosuna başvurduğu tarihe kadar geçen sürede; yürürlükte olan 



ÜniversitelerarasıKurulungeliştirdiğidoçentlikkriterlerinibirkezdahasağlamışolmak. 
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6.3. Kanıtları.doc 

7. ALTYAPI 

7.1. Sınıflar,laboratuvarlarvediğerteçhizat,eğitimamaçlarınaveprogramçıktılarınaulaşmakiçin 

yeterliveöğrenmeyeyönelikbiratmosferhazırlamayayardımcıolmalıdır. 

7. ALTYAPI 

7.1. EğitimÖğretimİçinKullanılanTümAlanlar 

Sınıflar,laboratuvarlarvediğerteçhizat,eğitimamaçlarınaveprogramçıktılarınaulaşmakiçinyeterli 

veöğrenmeyeyönelikbiratmosferhazırlamayayardımcıolmalıdır. 

MeslekYüksekokulumuzda20adetderslikmevcutolup,bunlarıntamamındaveatölyelerimizde 

projeksiyoncihazıbulunmaktadır.Yüksekokulumuz9149metrekarekapalıalanasahiptir.Okulumuzda 

biradettoplantısalonumevcutolup,ihtiyacacevapverecekdonanımasahiptir.Mevcutbinamızdaalt yapı 

sorunlarımız bulunmakta olup yeni binamız Biga/Ağaköy’deProf.Dr. Ramazan AYDIN yerleşkesinde inşa 

edilmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun öğrenci sayısının artması ve mevcut 

imkanlarınıngüncelliğiniyitirmesindenkaynaklıfizikiyetersizlikernedeniyleBiga/Ağaköy’dekiÇanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Ramazan AYDIN Yerleşkesi’neyeni bina yatırımına 

kaynakayrılmışvegerekliinşaatçalışmalarıbaşlamıştır.Çalışmalarhızladevametmekteoluptahminen engeç2018-

2019AkademikYılıGüzdönemindeyeniyerleşkemizetaşınmamızsözkonusuolacaktır. 2001-2002Eğitim-

Öğretimyılındanberi“48225metrekarealanasahip”mevcutKampüsalanıüzerine inşa edilmiş olan 4500 

metrekarelik binada (B Blok) eğitime devam edilmekte olup 2017-2018 akademikyılıiçerisindeAğaköy-

RamazanAydınYerleşkesinetaşınılmasıiçinçalışmalarbaşlatılmıştır. 

Buamaçla31Mart2017günüyapılantemelatmatöreniilebinamızıninşaatınabaşlanmıştır.7800 
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metrekarekapalıalanüzerineinşaedilenyeniokulumuzdakantin,64adetofis,1adet150kişilikamfi derslik, 4 adet 

atölye (makine, mobilya, otomotiv ve süt ürünleri), 2 adet gıda teknolojisi, 2 adet mesleki bilgisayar 

lab.(muhasebe, cad-cam), 4 adet bilgisayar lab. olmak üzere toplam 8 adet lab. mevcuttur. 

Kütüphane,yemekhane ve kapalı spor salonu; kampüs içerisinde ki mevcut ortak kullanım 

alanlarıdır.Buhususileilgilidetaylıbilgileredosyaekindedeulaşılabilir.MevcutbinamızdaMeslek 

Yüksekokulumuzun48,225m²açık,9149m²kapalıalanıolanikibinasındahizmetverilmektedir. Öğrencilerimizin 

uygulama ve laboratuar faaliyetleri için bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, merkezi laboratuar; ahşap işleme, süt ve 

ürünleri, otomotiv, elektrik atölyesi bulunmaktadır. Bunlarailaveten 

110 kişilik konferans salonu, toplantı salonu, internet kafe, kantin ve yemekhane bulunmaktadır. 

Ayrıcaöğrencilerimizinsosyalvesportiffaaliyetlerindekullanılanbasketbol,voleybol,futbolsahaları, tenis kortu ve 

300 kişilik amfi tiyatrosu ile boş vakitlerini geçirebilecekleri havuz etrafında konumlandırılmış kamelya 

bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun 48225 m² açık alanda 

aydınlatmaveçevredüzenlemesiyapılmışolup,mevcutalandabiriaçık,birikapalıolmaküzere2adet otopark 

bulunmaktadır. Bu fiziki imkanlarımza ait detaylar bu dosyanın ekinde bilgilerinize sunulmuştur. 

Derslikler: Meslek Yüksekokulumuzda 20 adet derslik mevcut olup, bunların tamamında ve 

atölyelerimizde projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 

Toplantı Salonu: Okulumuzda bir adet toplantı salonu mevcut olup, ihtiyaca cevap verecek donanıma sahiptir. 

Konferans Salonu: Meslek Yüksekokulumuz konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin 

gerçekleştirildiği, mefruşat ve ses sisteminin yeterli düzeyde dizayn edildiği 115 kişilik modern bir konferans 

salonuna sahiptir. Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel 

çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir. 

Özetle bu ölçütte karşılanmakta olup ekteki kanıtlar bilgilerinize sunulmuştur. 
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7.2. Öğrencilerindersdışıetkinlikleryapmalarınaolanakveren,sosyalvekültürelgereksinimlerini 

karşılayan,meslekifaaliyetlereortamyaratarak,meslekigelişimlerinidestekleyenveöğrenci-öğretim 
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üyesiilişkilerinicanlandıranuygunaltyapımevcutolmalıdır. 

7.2. Diğer Alanlar ve Alt Yapı 

Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, 

mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini 

canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır. 

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

mefruşatvesessistemininyeterlidüzeydedizaynedildiği115kişilikmodernbirkonferanssalonuna sahiptir. 

Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel çalışmalarını 

sergileme olanağı bulabilmektedir. Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın 

hijyenikkoşullarda öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir adet yemekhane, bir 

adetkantinmevcuttur.BiradetInternetCafe,sporaktiviteleriningerçekleştiğibiradetbasketbolsahası, 

biradetfutbolsahası,biradethentbolvevoleybolsahasımevcuttur. 

Sosyal aktivitelerde kullanılan ayrıca bir adet antik tiyatromuz bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz 

Prof.Dr.RamazanAYDINyerleşkesiveTerzioğluyerleşkesindebulunankütüphaneimkanlarımızdanda 

faydalanabilmektedir.Öğrencilerimizesağlık,kültürvesporileilgilihizmetleresasolarakSağlık, 

KültürveSpor(SKS)DaireBaşkanlığıtarafındanverilmektedir.Öğrenciler,dersdışıfaaliyetlerde 

bulunabilmeleriiçinMeslekYüksekokulumuzunaçıksporalanlarındanvekomşumuzolanGençlikve Spor Bakanlığı 

yerleşkesinden faydalanmakta ayrıca Biga Prof.Dr. Ramazan AYDIN yerleşkemizdeki 

kapalısporsalonundanfaydalanabilmektedirler.Ayrıca,Çanakkale’deTerzioğluKampüsümüzve Dardanos 

Yerleşkemizdeki sosyal tesis imkanları öğrencilerimize sunulmaktadır. Biga ilçemizde bulunan kültür 

merkezlerinde deöğrencilerimiz etkinlik ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedirler. 

Öğrencilerimiz,sağlıklailgilisorunlarındaÇanakkaleOnsekizMartÜniversitesiEğitimveAraştırma Hastanesi’ne 

başvurabilmektedir. Eğitim-Öğretim yılı başlarken oryantasyonprogramları ile meslek yüksekokulumu ve 

programlarımız tanıtılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde her yıl bahar şenlikleri 

yapılmaktadır.Baharşenlikleriboyuncaçoksayıdakonser,yarışmavesosyalfaaliyetgerçekleşmektedir. 

ÖğrencilerinmezuniyettöreniBigaAtatürkKültürMerkezindegerçekleştirilmektedir.Öğrencilerinin 

meslekiaçılardanyetkinolmalarıiçinçabasarfetmeninyanında,herbirininetkilikonuşma,anlatım, 

iletişimvetartışmaaçılarındandonanımlıulusalveevrenselduyarlılığıolanentelektüellerolarak 

yetişmelerihedefinidegüdülmektedir.Buamaçlarlaöğrencitopluluklarıbulunmaktavebunlarmeslek yüksekokulumuzun 

konferans salonundan faydalanmaktadır. Ancak yine de mevcut binamızın artık yetersiz kapasitesi nedeniyle yeni 

bina ihtiyacımız olduğundan konu hakkında bazı eksiklerimiz 

bulunmaktafakatbunlardayenibinamızıninşasıilegiderilmeyeçalışılmaktadır. 

Sosyal Alanlar: 

Bina girişinde bir adet öğrenci kantini ve boş zaman aktiviteleri için gerekli oyun ekipmanlarımevcuttur. 

Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın hijyenikkoşullarda öğle ve 

akşamyemekleriniyiyebilecekleribiradetyemekhane,biradetkantinmevcuttur.BiradetInternetCafe, 

sporaktiviteleriningerçekleştiğibiradetbasketbolsahası,biradetfutbolsahası,biradethentbolve 



voleybolsahasımevcuttur.Sosyalaktivitelerdekullanılanayrıcabiradetanfiktiyatromevcuttur. 

ÖğrenciToplulukları:MeslekYüksekokulumuzunBigaDeğerleriadınıtaşıyanbiradetöğrencikulübü bulunmaktadır., 

Özetlebuölçüttekarşılanmaktadırölçütileilgilikanıtlaraşağıdakieklerdebilgilerinizesunulmuştur. 
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7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri olanakları 

sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek 

doğrultuda,öğrenciveöğretimüyelerininbilimselveeğitselçalışmalarıiçinyeterlidüzeydeolmalıdır. 

7.3. Teknik Alt Yapı 

Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri olanakları sağlamalıdır. 

Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını 

destekleyecekdoğrultuda,öğrenciveöğretimüyelerininbilimselveeğitselçalışmalarıiçinyeterlidüzeydeolmalıdır. 

Amacı bilim ve bilim merkezli insan yetiştirme olan Yüksekokulumuz, amacına hizmet edecek 

donanım,altyapıvemekanhazırlamayıhedefineoturtmuştur.Bubağlamda,BilgisayarLaboratuarı, Bilgisayarlı 

Muhasebe Laboratuarı, Kimya Laboratuarı, Ahşap İşleme ve Mobilya Üretim Atölyesi, 

3000litresütişlemekapasitesinesahipSütveÜrünleriUygulamaAtölyesi,OtomotivveMakine 

ProgramlarınıkapsayanbiradetUygulamaAtölyesi,mevcutolupşartlarıniyileştirilmesinedönük çalışmalar

 sürmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla 

Yüksekokulumuzbünyesindebiradetkütüphaneoluşturulmuşolupyeterlikapasiteyeulaşmasıiçin 

çalışmalarsürdürülmektedir.Öğrencilerimizinbilişimdünyasınınvazgeçilmeziolaninternettende 

yeterincefaydalanabilmesiiçinkütüphanemizdeinterneterişimimevcuttur. 

Laboratuvar ve Atölyeler: 

SütveÜrünleriProgramıSütUygulamaBirimi(Günlük1000litresütişlemekapasiteli), 

KimyaveÇiğSütAnalizLaboratuvarı, 

Otomotiv Programı Uygulama Atölyesi, 

ElektrikProgramıUygulamaLaboratuvarı1, 
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ElektrikProgramıUygulamaLaboratuvarı2, Genel 

BilgisayarLaboratuvarı, 

BilgisayarlıMuhasebeLaboratuvarı, 

TeknikÇizimBilgisayarLaboratuarı, 

Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Üretim Atölyesi. 

Öğretim elemanlarımız da çalışma odalarından internet hizmetinden yararlanarak rahatlıkla araştırma 

yapılabilmektedir.Çoksayıdaelektronikveritabanıerişimivasıtasıylasüreliyayın,e-dergi,etez,e- gazete ve e-

kitaplara ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Turnitin, iThenticate, Flowve Mendeley gibi programlar kullanıcıların 

hizmetine sunulmaktadır. Elektronik veri tabanları ve çeşitli yazılım 

programlarınayöneliküniversitebünyesindeyüzyüzeveonlineeğitimlerdüzenlenmektedir.Özetlebu ölçüt 

dekarşılanmaktadır. 
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7.4. Öğrencileresunulankütüphaneolanaklarıeğitimamaçlarınaveprogramçıktılarınaulaşmakiçin yeterli 

düzeydeolmalıdır. 

7.4. Kütüphane 

Öğrencileresunulankütüphaneolanaklarıeğitimamaçlarınaveprogramçıktılarınaulaşmakiçinyeterli düzeydeolmalıdır. 

17Mart2013tarihindeaçılışıyapılanBigaİktisadiveİdariBilimlerFakültesiKütüphanesi,2840m² 

alanıve500kullanıcıkapasitesiileTürkiye’ninenbüyükfakültekütüphanesiünvanınasahiptir.Meslek 

Yüksekokulumuzöğrencileridebukütüphaneden,BigaAtatürkKültürMerkezindekikaynakalrdanve merkez 

kütüphanemizden faydalanmaktadır. Birimimizde ayrıca kütüphane bulunmamaktadır. Zira 

binamızkısazamaniçerisindeBigaİktisadiveİdariBilimlerFakültesiKütüphanesi’ninbulunduğu 

Biga/AğaköyProf.Dr.RamazanAYDINyerleşkesinetaşınacaktır.Bukütüphane65.000civarındakitap, 700 civarında 

elektronik kaynak (CD-DVD), 800’ünüzerinde tez ve süreli yayınlar dahilolmak üzere 70.000’den fazla eseri

  koleksiyonunda bulundurmaktadır.Ve ülkemizin  en büyük fakülte 

kütüphanelerindendir.Kütüphane,açıkrafveDeweyDecimalClassificationkonusalsınıflamasistemi 

http://bigamyo.comu.edu.tr/
http://bigamyo.comu.edu.tr/
http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/
http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/165456/305/GostergeCevapProofFiles/7.3.%20Kan%C4%B1tlar%C4%B1.doc


ilekullanıcılarınahizmetvererekaraştırmacılarınınaradıklarıkaynaklaraerişiminikolaylaştırmaktadır. Kütüphanede

  bulunan yayınlara ait künye bilgilerine katalog tarama terminali vasıtasıyla 

erişilebilmektedir. Öğrenci ve öğretim elemanlarımız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu 

Yerleşkesi’ndeyer alan 7/24 kütüphane hizmetlerinden, çalışma salonu ve odalarından, onlinehizmetlerinden

  faydalanabilmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi  kütüphaneleri 

koleksiyonunda bulunmayan yayınların, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıylaülkemizdekiyurtiçibilgimerkezlerivekütüphanelerindengetirtilmeside“Kütüphanelerarası 

Ödünç”hizmetiilemümkünolabilmektedir. 
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7.5. Öğretimortamındaveöğrencilaboratuvarlarındagerekligüvenlikönlemlerialınmışolmalıdır. 

Engellileriçinaltyapıdüzenlemesiyapılmışolmalıdır. 

7.5. Özel Önlemler 

Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Engelliler 

için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır. 

Programımızın bulunduğu bina ve çevresinde 24 saat boyunca güvenlik personeli görev yapmaktadır. 

Mevcutgüvenlikkameralarıiledebinalarımız24saatgözetimaltındadeğildir.Ancakayrıca,derslikler binası 

koridorlarında güvenlik kameraları yer almamakktadır. Programımızın bulunduğu binalarda, 

engelliöğrencilerinveöğretimelemanlarınınkatlaraulaşmasınısağlayabilecekalt yapı yoktur.Bunun 

yanısırabinalarınçevresindekikaldırımlardavebinagirişindetekerleklisandalye/arabageçişineolanak sağlayan 

rampalarbulunmaktadır. 

Özetle engelliler için alınan tedbirler yeterli değildir. Özellikle engelliler için asansör uygulamasına mutlaka 

gerek duyulmaktadır. Bu teknik alt yapıların birçoğu yeni öğretim yılında yeni binamıza geçtiğimizde 

giderilmişolacaktır. 
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8. KURUMDESTEĞİVEPARASALKAYNAKLAR 

8.1. Üniversiteninidaridesteği,yapıcıliderliği,parasalkaynaklarvedağıtımındaizlenenstrateji, 

programınkalitesinivebununsürdürülebilmesinisağlayacakdüzeydeolmalıdır. 

8. KURUMDESTEĞİVEPARASALKAYNAKLAR 

8.1. BütçeSüreciveKurumsalDestek 

Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji, programınkalitesini ve 

bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. 

Bölümveprogramımızdayapılanharcamalarıntemelkaynağınıkatmabütçegelirlerioluşturmaktadır. Katma Bütçe 

Maliye Bakanlığı tarafından her yıl üniversitelerden gelen öneriler dikkate alınarak yılbaşında üniversitelere 

aktarılmaktadır. Dolayısıyla bir devlet Üniversitesi olan Çanakkale 

OnsekizMartÜniversitesi'ninbütçesi,ilgiliyasaldüzenlemelereuygunolarakheryılTBMMPlanveBütçe 

Komisyonu'ndaüniversiteleriçinyapılanbütçegörüşmelerininardındanbelirlenmektedir.Ardındanbu 

bütçeüniversitemizinStratejiGeliştirmeDaireBaşkanlığı'ncaüniversitemizbirimleriarasındagerekli ihtiyaç ve talepler 

gözetilerek dağıtılmaktadır. Biga Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan 

programımızhedeflerineulaşmakiçinihtiyaçduyduğutakdirdeMeslekYüksekokuluMüdürlüğü 

olanaklarıölçüsündekendisineparasalkaynaksağlanmaktadır.MeslekYüksekokulumuzda;2019 

yılındagerçekleşenharcamatutarı;toplam4.286.813,77₺olup,giderdağılımıiçkontrolraporunda 

gösterilmiştir.İnsankaynaklarınınyönetimistratejilerikurumumuzpersoneldairebaşkanlığıvestrateji daire başkanlığı 

bünyesinde birimlerin oluşturdukları norm kadro sayılarına ve atama kriterlerine göre 

planlanmaktaoluptakibirektörlüğümüzvegenelsekreterliğimizceyapılmaktadır.Akademikveidarive destek hizmetleri 

sunan birimlerinde görev alan tüm personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak 

üzere hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi meslek yüksekokul 

yönetimi ve sekreterliğince takip edilmekte olup ilgili 

dosyalardagereklievraklarbulundurulmaktadır.Bununiçinisebiryazılımtavsiyeedilmektedir. 
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8.1. Kanıtları.doc 

8.2. Kaynaklar,niteliklibiröğretimkadrosunuçekecek,tutacakvemeslekigelişiminisürdürmesini sağlayacak 

yeterlilikteolmalıdır. 

8.2. Bütçenin Öğretim Kadrosu Açısından Yeterliliği 

Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini sağlayacak 

yeterlilikte olmalıdır. 

Devlet Üniversitesi’ne bağlı bir program olmamız nedeniyle bütçemiz kısıtlıdır. İnsan kaynaklarının yönetimi 

stratejileri kurumumuz personel daire başkanlığı ve strateji daire başkanlığı bünyesinde 

birimlerinoluşturduklarınormkadrosayılarınaveatamakriterlerinegöreplanlanmaktaoluptakibi rektörlüğümüz 

ve genel sekreterliğimizce yapılmaktadır. Program öğretim elemanalrının maaş ve ek 

dersücretleriBigaMeslekYüksekokulubütçesinden,dönersermayegelirleriiseRektörlükDöner Sermaye 

bütçesinden karşılanmaktadır. Öğretim üyelerinin maaşları 657 sayılı devlet memuru kanunu ve 2547 sayılı 

kanunun akademik personel maaş ücretleri hesaplama usullerine bakılarak hesaplanmaktadır. Öğretim 

elemanlarının ek ders ücretleri 2547 nolu kanunun EkDers Usulü ve Esasları’na göre düzenlenmektedir. 

Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri açısından, öğretim elemanlarının her yıl ulusal ve 

uluslararası bilimsel toplantılarakatılımı 

desteklenmektedir.ÜniversitemizitemsilenBilimselEtkinliklerekatılanakademikpersonelimizebildiri ile katılmak 

koşulu ile yılda bir kez ulusal ve bir kez uluslararası etkinlik katılım desteği sağlanır. 

Bildiribaşınaenfazlabirakademisyendestektenfaydalanabilir.Ancak14Kasım2014’teyürürlüğe 

girenYükseköğretimPersonelKanunu’ndaDeğişiklikYapılmasınaDairKanunlabirlikteÖğretimÜye ve 

Yardımcılarının maaşlarında olumlu bir iyileştirmeye gidilmiş olması ülkemizde nitelikli öğretim kadrosunu 

çekme ve devamlılığını sağlama noktasında önemli bir teşvik sağlamıştır. Öğretim 

elemanlarımızyaptıklarıTÜBİTAKveBAPprojelerikanalıyladaekgelirveteçhizatedinmeimkanınasahiptir. Ayrıca 

program öğretim elemanlarının bazıları üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri 

(BAP)ilebazılarıisesanayiortaklıprojelerilebilimselçalışmalarakatkıdabulunmaktadırlar.Ayrıca14 Aralık 2015 

tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği 

Yönetmeliği’nedayanaraköğretimüyelerimizproje,araştırma,yayın,tasarım,sergi,patent,atıflar, tebliğ ve almış 

olduğu akademik ödüller gibi akademik faaliyetleri için akademik teşvik ödeneği almaktadırlar. Düzenli 

olarak, Öğretim Üye ve Yardımcılarının istekleri doğrultusunda kütüphaneye kitap alımları gerçekleştirilmekte, 

üye olunan bilimsel veri tabanı sayısı arttırılarak bilimsel yayınlara ulaşım imkânlarıgenişletilmektedir. 
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8.3. Programiçingerekenaltyapıyıteminetmeye,bakımınıyapmayaveişletmeyeyetecekparasal 

kaynaksağlanmalıdır. 

8.3.Altyapı TechizatDesteği 

Programiçingerekenaltyapıyıteminetmeye,bakımınıyapmayaveişletmeyeyetecekparasalkaynak sağlanmalıdır. 

Program için gerekli altyapı ve teçhizat desteği, üniversitemiz Biga Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bütçesinin 

bölüm için ayrılan kısmından karşılanmaktadır. Bölümler program başkanlarından gelen 

taleplerdoğrultusundaaltyapıileilgiliisteklerinimüdürlüğeyazılıolarakbildirir.Müdürlükilgili 

ihtiyaçveistekleriRektörlükYapıİşleriveTeknikDaireBaşkanlığınabildirerekbütçeimkanları dahilinde 

bölümlerin alt yapı istekleri giderilmeye çalışılmaktadır. Bölümlerin makine teçhizat alım, tamiratvebakım-

onarımgiderleriyinemüdürlüğebildirilir.Müdürlükilgiliistekleriinceleyerekkendi bütçe imkanları 

dahilindeyapılması gerekenleri yerine getirmektedir. İlgili istek ve ihtiyaçların müdrülük bütçesini aştığı 

durumlarda, rektörlük tarafından karşılanır. Müdürlük bütçesinin tamamı 

kullanıldığındagerekriseekbütçetalebindebulunulur vealınanekbütçeilebölümleregereklidestek 

sağlanır.AyrıcabölümöğretimelemanlarıtarafındanBilimselAraştırmaProjeleri(BAP)birimine 

başvuruyapılaraklaboratuvarteçhizatlarıalınabilmektedir.BununyanısıraTUBİTAKtarafından verilen proje 

destekleri ile de gerekli cihaz alımlarının yapılması hedeflenmektedir. Programımız 

modernbiryapıyasahipolandersliklerindeeğitimveöğretiminigerçekleştirmektedir.Uygulamalı derslerde rtak 

olarak kullanıma sunulan bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe laboratuvarı 

kullanılmaktadır.Dersliklerdevelaboratuvarlardateknikdestekveteçhizatihtiyaçlarımüdürlüğünilgili bölümlere ve 

laboratuvarlara ayrılmış bütçesinden karşılanmaktadır ilgili gider kalemi ile ilgili genel 

harcamalar.İçkontrolraporundaayrıntılıolarkasunulmaktadır. 

MeslekYüksekokulumuzda20adetderslikmevcutolup,bunlarıntamamındaveatölyelerimizde 

projeksiyoncihazıbulunmaktadır.Okulumuzdabiradettoplantısalonumevcutolup,ihtiyacacevap verecek 

donanıma sahiptir. Meslek Yüksekokulumuz konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel 

faaliyetleringerçekleştirildiği,mefruşatvesessistemininyeterlidüzeydedizaynedildiği115kişilik 

modernbirkonferanssalonunasahiptir.Konferanssalonumuzdaöğretimelemanlarımızharicinde, alanında uzman 

kişiler bilimsel çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir. Konferans 

salonumuzdaöğretimelemanlarımızharicinde,alanındauzmankişilerbilimselçalışmalarınısergileme olanağı 

bulabilmektedir. Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın 

hijyenikkoşullardaöğleveakşamyemekleriniyiyebilecekleribiradetyemekhane,biradetkantinmevcuttur.Bir 

adetInternetCafe,sporaktiviteleriningerçekleştiğibiradetbasketbolsahası,biradetfutbolsahası,bir adet hentbol ve 
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voleybol sahası mevcuttur. Sosyal aktivitelerde kullanılan ayrıca bir adet antik tiyatromuz bulunmaktadır. Bu 

bağlamda, Bilgisayar Laboratuarı, Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuarı, 

KimyaLaboratuarı,AhşapİşlemeveMobilyaÜretimAtölyesi,3000litresütişlemekapasitesinesahip Süt ve Ürünleri 

Uygulama Atölyesi, Otomotiv ve Makine Programlarını kapsayan bir adet Uygulama 

Atölyesi,mevcutolupşartlarıniyileştirilmesinedönükçalışmalarsürmektedir. 

AyrıcaöğrencilerimizinbilgiyeerişiminikolaylaştırmakamacıylaYüksekokulumuzbünyesindebiradet kütüphane 

oluşturulmuş olup yeterli kapasiteye ulaşması için çalışmalar sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin bilişim 

dünyasının vazgeçilmezi olan internetten de yeterince faydalanabilmesi için kütüphanemizde internet 

erişimimevcuttur. 

Laboratuvar ve Atölyeler: 

SütveÜrünleriProgramıSütUygulamaBirimi(Günlük1000litresütişlemekapasiteli), 

KimyaveÇiğSütAnalizLaboratuvarı, 

Otomotiv Programı Uygulama Atölyesi, 

ElektrikProgramıUygulamaLaboratuvarı1, 

ElektrikProgramıUygulamaLaboratuvarı2, Genel 

BilgisayarLaboratuvarı, 

BilgisayarlıMuhasebeLaboratuvarı, 

TeknikÇizimBilgisayarLaboratuarı, 

Mobilya Dekorasyon ve Ahşap Üretim Atölyesi. 

Öğretim elemanlarımız da çalışma odalarından internet hizmetinden yararlanarak rahatlıkla araştırma 

yapılabilmektedir.Çoksayıdaelektronikveritabanıerişimivasıtasıylasüreliyayın,e-dergi,etez,e- gazete ve e-

kitaplara ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Turnitin, iThenticate, Flowve Mendeley gibi programlar kullanıcıların 

hizmetine sunulmaktadır. Elektronik veri tabanları ve çeşitli yazılım 

programlarınayöneliküniversitebünyesindeyüzyüzeveonlineeğitimlerdüzenlenmektedir.Özetlebu 

ölçüttekarşılanmaktaolupektekikanıtlarbilgilerinizesunulmuştur. 
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Teknikveidarikadrolar,programçıktılarınısağlamayadestekvereceksayıvenitelikteolmalıdır. 

8.4. Teknik ve İdari Hizmet Kadrosu Desteği 

Programgereksinimlerinikarşılayacakdestekpersonelivekurumsalhizmetlersağlanmalıdır.Teknikve 

idarikadrolar,programçıktılarınısağlamayadestekvereceksayıvenitelikteolmalıdır. 

Bubölümde,meslekyüksekokulumuzileilgiliidaribirimlerinfaaliyetlerineyönelikbazıbilgiler aktarılacaktır. 

İdari işlerimizin yürütülmesinde bir bölüm sekreterimiz bulunmamaktadır. Ancak yeni binaya geçiş sürecinde bu 

gibi talepler rektörlük de uygun görürse bu imkansağlanabilir.Meslek 

Yüksekokulumuzidarikadrosunda25idaripersonel(9idari,4/Dsürekliişçikadrosundabüroda2, 

temizlikte4personel,5yardımcıdestekve5güvenlikgörevlisi)görevyapmaktadır. 

Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında kurumsal yönetişim ve toplam kalite uygulamalarını esas 

almaktaorganizasyonyapısını,yetkivesorumluluklarınıbunagöretasarlamaktaveolabildiğinceyatay ve yalın bir 

model sunmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri ihtiyaç halinde idari personelin 

desteğiylemeslekyüksekokulusekreterliğiyönlendirmesindeyürütülmektedir.Ayrıca; 

Üniversiteninyönetimkademelerindebulunanları,modernbiryöneticidebulunmasıgerekenbilgilerle 

donatmak.Bunungerçekleşebilmesiiçinyöneticigeliştirmeprogramlarıdüzenlemek. 

Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak. 

Yönetilenlere karşı tüm uygulamalarda yüksek performans ve başarı ölçütleri esas alınarak 

değerlendirmeler yapmak. Eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek. 

Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak. 

Yönetselkadrodeğişimlerindekurumsalfaaliyetlerdezafiyeteyolaçmamakiçinbilgivedeneyimin 

aktarılmasınısistemleştirmek. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nden bilgi akışını zamanında yerine getirmek. 

Üniversitehakkındaihtiyaçduyulanistatistikselbilgilerisistemleştirmek(YönetimBilgiSisteminietkin 

birşekildehizmetehazırtutmak)gibiidarikadrolarındestekfaaliyetleridebirimimizdebulunmaktadr. 

İç kontrol standartlarına uyum eylem planının sorumluluğu idari personel açısından meslek 

yüksekokulusekreterindedir.Budayetkipaylaşımıaçısındanönemarzetmektedir.Bubilgilerışığında 

bubölümde meslek yüksekokulumuz ile ilgili idari birimlerin faaliyetlerine yönelik bazıbilgiler 

aktarılacaktır. Organizasyon bünyesinde görev ve sorumluluklar bellidir. Yönetim sorumluluğu ilgili 

prosedürlerde ayrıntılı olarakbelirtilmiştir. 
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9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMASÜREÇLERİ 

9.1. Yükseköğretimkurumununorganizasyonuilerektörlük,fakülte,bölümvevarsadiğeralt 

birimlerinkendiiçlerindekivearalarındakitümkararalmasüreçleri,programçıktılarının 

gerçekleştirilmesiniveeğitimamaçlarınaulaşılmasınıdestekleyecekşekildedüzenlenmelidir. 

9. KURUMDESTEĞİVEPARASALKAYNAKLAR 

Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt birimlerin 

kendiiçlerindekivearalarındakitümkararalmasüreçleri,programçıktılarınıngerçekleştirilmesinive 

eğitimamaçlarınaulaşılmasınıdestekleyecekşekildedüzenlenmelidir. 

Üniversitemiz yönetim ve organizasyonunda 2547 sayılı Yü ksekÖ ğ retim Kanunu hü kü 

mleriniuygulamaktadır. Ü niversiteninyö netim organları Rektö r, Ü niversite Senatosu ve Ü niversiteYönetim 

Kuruludur. Yü ksekokuldü zeyindeyö netim organları aş ağ ıdakigibidir: 

Rektör:Madde13–a)(Değişik:17/8/1983-2880/7md.)(Değişikbirinciparagraf:18/6/2008-5772/2 md.) Devlet 

üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından YÖK 

tarafındanseçilecekadaylararasındanCumhurbaşkanıncaatanır.Rektörüngörevsüresi4yıldır.Süresi 

sonaerenleraynıyöntemleyenidenatanabilirler.Ancakikidönemdenfazlarektörlükyapılamaz.Rektör, üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla 

yapılır.Oyverenheröğretimüyesioypusulasınayalnızbirisimyazabilir. 

Birincitoplantıdaöğretimüyelerininenazyarısınınhazırbulunmasışarttır.Busağlanamadığıtakdirde 

toplantı48saatertelenirvenisaparanmaksızınseçimegeçilir.Butoplantıdaençokoyalanaltıkişi 

adayolarakseçilmişsayılır.YükseköğretimGenelKurulununbuadaylararasındanseçeceğiüçkişi 

Cumhurbaşkanlığınasunulur.Cumhurbaşkanı,bunlararasındanbiriniseçerverektörolarakatar.Yeni kurulan 

üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından Yükseköğretim Genel Kurulunun seçeceği 

üç aday Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini 

seçerverektörolarakatar.Vakıflarcakurulanüniversitelerderektöradaylarınınseçimiverektörün 

atanmasıilgilimütevelliheyettarafındanyapılır.Rektörlerinyaşhaddi67yaştır.Ancakrektörolarak 

atanmışolanlardagörevsüreleribitinceyekadaryaşhaddiaranmaz.(Değişikbirincicümle:20/8/2016- 6745/14 md.) 

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri 

arasındanençoküçkişiyikendirektörlükgörevsüresiylesınırlıolmakkaydıylarektöryardımcısıolarak seçer. (Ek: 2 

/1/1990 - KHK - 398/1 md.;Aynen Kabul: 7/3/1990 -3614/1 md.)  

b) Görev, yetki ve sorumlulukları: 
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(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, 

üniversitekurullarınınönerileriniinceleyerekkararabağlamakveüniversiteyebağlıkuruluşlararasında düzenli 

çalışmayısağlamak, 

(2) Hereğitim-öğretimyılısonundavegerektiğindeüniversitenineğitimöğretim,bilimselaraştırmave 

yayımfaaliyetlerihakkındaÜniversitelerarasıKurulabilgivermek, 

(3) Üniversiteninyatırımprogramlarını,bütçesinivekadroihtiyaçlarını,bağlıbirimlerininveüniversite 

yönetimkuruluilesenatonungörüşveönerilerinialdıktansonrahazırlamakveYükseköğretim 

Kuruluna sunmak, 

(4) Gerekligördüğühallerdeüniversiteyioluşturankuruluşvebirimlerdegörevliöğretimelemanlarının 

vediğerpersonelingörevyerlerinideğiştirmekveyabunlarayenigörevlervermek, 

(5) Üniversiteninbirimleriveherdüzeydekipersoneliüzerindegenelgözetimvedenetimgörevini yapmak, 

(6) Bukanunilekendisineverilendiğergörevleriyapmaktır. 

Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasındave 

geliştirilmesinde,öğrencileregereklisosyalhizmetlerinsağlanmasında,gerektiğizamangüvenlik 

önlemlerininalınmasında,eğitim-öğretim,bilimselaraştırmaveyayımfaaliyetlerinindevletkalkınma 

plan,ilkevehedefleridoğrultusundaplanlanıpyürütülmesinde,bilimselveidarigözetimvedenetimin 

yapılmasındavebugörevlerinaltbirimlereaktarılmasında,takipvekontroledilmesindevesonuçlarının 

alınmasındabirinciderecedeyetkilivesorumludur. 

Senato:Madde14–a)Kuruluşveişleyişi:Senato,rektörünbaşkanlığında,rektöryardımcıları,dekanlar 

veherfakültedenfakültekurullarıncaüçyıl içinseçilecekbireröğretimüyesiilerektörlüğebağlı 

enstitüveyüksekokulmüdürlerindenteşekküleder.Senato,hereğitim-öğretimyılıbaşındavesonunda 

olmaküzereyıldaenazikidefatoplanır.Rektörgerekligördüğühallerdesenatoyutoplantıyaçağırır. 

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

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

(2) Üniversiteninbütününüilgilendirenkanunveyönetmeliktaslaklarınıhazırlamakveyagörüş bildirmek, 

(3) RektörünonayındansonraResmiGazete'deyayınlanarakyürürlüğegirecekolanüniversiteveya 

üniversiteninbirimleriileilgiliyönetmeliklerihazırlamak, 

(4) Üniversiteninyıllıkeğitim-öğretimprogramınıvetakviminiinceleyerekkararabağlamak, 

(5) Birsınavabağlıolmayanfahriakademikünvanlarvermekvefakültekurullarınınbukonudaki 

önerilerini karara bağlamak, 

(6) Fakültekurullarıilerektörlüğebağlıenstitüveyüksekokulkurullarınınkararlarınayapılacak itirazları 

inceleyerek kararabağlamak, 

(7) Üniversite yönetim kurulunaüye seçmek, 



(8) Bukanunlakendisineverilendiğergörevleriyapmaktır. 

ÜniversiteYönetimKuruluMadde15–a.Kuruluşveişleyişi:Üniversiteyönetimkurulu;rektörün 

başkanlığındadekanlardan,üniversiteyebağlıdeğişiköğretimbirimvealanlarınıtemsiledecekşekilde 

senatocadörtyıliçinseçileceküçprofesördenoluşur.Rektörgerektiğindeyönetimkurulunutoplantıya 

çağırır.Rektöryardımcılarıoyhakkıolmaksızınyönetimkurulutoplantılarınakatılabilirler. 

b)Görevleri:Üniversiteyönetimkuruluidarifaaliyetlerderektöreyardımcıbirorganolupaşağıdaki görevleriyapar: 

(1) Yükseköğretimüstkuruluşlarıilesenatokararlarınınuygulanmasında,belirlenenplanveprogramlar doğrultusunda 

rektöre yardımetmek, 

(2) Faaliyetplanveprogramlarınınuygulanmasını sağlamak;üniversiteyebağlı birimlerinönerilerini 

dikkatealarakyatırımprogramını,bütçetasarısıtaslağınıincelemekvekendiönerileriilebirlikte 

rektörlüğe,vakıfüniversitelerindeisemütevelliheyetinesunmak,(1) 

(3) Üniversiteyönetimiileilgilirektörüngetireceğikonulardakararalmak, 

(4) Fakülte,enstitüveyüksekokulyönetimkurullarınınkararlarınayapılacakitirazlarıinceleyerekkesin 

kararabağlamak, 

(5) Bukanunileverilendiğergörevleriyapmaktır. 

Yüksekokullar Organlar: Madde 20 –a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve 

yüksekokul yönetim kuruludur. 

b) Yüksekokulmüdürü,üçyıliçinilgilifakültedekanınınönerisiüzerinerektörtarafındanatanır. 

Rektörlüğebağlıyüksekokullardabuatamadoğrudanrektörtarafındanyapılır.Süresibitenmüdür tekrar atanabilir. 

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en 

çokikiyardımcısıbulunur.Müdürevekaletetmeveyamüdürlüğünboşalmasıhallerindeyapılacak işlem, dekanlarda 

olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından 

yerinegetirir. 

c) Yüksekokulkurulu,müdürünbaşkanlığında,müdüryardımcılarıveokuluoluşturanbölümveyaana bilim dalı 

başkanlarındanoluşur. 

d) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek 

altıadayarasındanyüksekokulkurulutarafındanüçyıliçinseçileceküçöğretimüyesindenoluşur. 

e) Yüksekokulkuruluveyüksekokulyönetimkurulu,bukanunlafakültekuruluvefakülteyönetim 

kurulunaverilmişgörevleriyüksekokulbakımındanyerinegetirirler. 

Bölüm:Madde21–Birfakülteyadayüksekokulda,aynıveyabenzernitelikteeğitim-öğretimyapan birden fazla 

bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün 

aylıklıprofesörleri,bulunmadığıtakdirdedoçentleri,doçentdebulunmadığıtakdirdeyardımcıdoçentler 

arasındanfakültelerdedekanca,fakülteyebağlıyüksekokullardamüdürünönerisiüzerinedekanca, 

rektörlüğebağlıyüksekokullardamüdürünönerisiüzerinerektörceüçyıliçinatanır.Süresibiten 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 tamamlamaküzereaynı yöntemleyeni 

birbölümbaşkanıatanır.Bölümbaşkanı,bölümünherdüzeyde eğitim-

öğretimvearaştırmalarındanvebölümeaithertürlüfaaliyetindüzenliveverimlibirşekilde 

yürütülmesindensorumludur.Bölümkalitesüreçleriniyürütmeklesorumludur. 

Program Danışmanı; ilgili programın faaliyetlerini yürütmek öğrenci kayıtlarında öğrencileri yönlendirmek, 

staj işlemlerini yürütmek, öğrencilere danışmanlık etmek, program kalite süreçlerini yürütmekle sorumludur. 

Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim 

Kurulu, Bölüm Başkanlıkları, Bölüm BaşkanYardımcıları, Program Danışmanları arasında görev dağılımı yapılmış 

ve sorumluluklar paylaştırılmıştır. Organizasyon yapısına ait tüm örgüt 

şemalarıvemevcutpersonelingörevtanımlarıdosyaekindebilgilerinizesunulmuştur.Yüksekokul 

Yönetimi,aktif,sürekligelişmeyivedevamlıyenilenmeyitemelalmaktadır.Ayrıcakalitestandartlarının yerine getirilmesi, 

hizmet kalitesi performansının yükseltilmesini hedef seçmiştir. Bu amaçla düzenli 

akademikveidaritoplantılardüzenlenerekiçkontrolmekanizmasıdinamiktutulmayaçalışılmaktadır. 

AyrıcaorganizasyonsürecineYüksekokulKuruluveYüksekokulYönetimKuruludahiledilerekiç kontrolde etkinlik 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında mali konularda denetim için, alanında 

etkinpersoneldenmüteşekkilkomisyonlarkurulmaksuretiyledenetimsağlanmaktadır. 

ÖRNEK UYGULAMA 

Birim / Program Web Sitesi, Program Faaliyet Raporları, İçkontrol Raporları, Stratejik Planlar. 

Kanıt linkleri: 
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http://bigamyo.comu.edu.tr/meslek-yuksekokulumuz/koordinatorlukler.htmlKanıt170 
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http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-

kontrol.htmlKanıt173http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-

guvencesi/stratejik-eylem-plani.html 

Kanıtlar 

Tablo 23-

24.pdf9.1. 
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10. PROGRAMA ÖZGÜÖLÇÜTLER 

10.1. Programa Özgü Ölçütlersağlanmalıdır. 
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10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖZELÖLÇÜTLER 

Programa Özgü Ölçütler sağlanmalıdır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel 

Yönetimler Programı’ndan mezun olan tüm öğrencilerimiz program çıktılarında yer alan yetkinlikleri kazanmış 

olarak mezun olmaktadırlar. Bunlara yönelik program çıktıları matrisi ve ders 

izlenceleriektekikanıtlardabilgilerinizesunulmuştur.Bunlardışındaayrıcaözelölçütbelirlenmemiştir 

fakatözelölçütlerbelirlemeye yönelikçalışmalardevametmektedir. 

SONUÇ 

HENÜZ OLGUNLAŞMAMIŞ UYGULAMA 

Birim/ProgramWebSitesi,ProgramFaaliyetRaporları.,İçkontrolraporları,Stratejikplanlar,Eğitim- Öğretim Bilgi 

Sistemi,Öğrenci Bilgi Sistemi. 

Kanıt linkleri: 

Kanıt 174 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index 

Kanıt175 

http://bigamyo.comu.edu.tr/isletme-yonetimi.htmlKanıt176 

https://ubys.comu.edu.tr/ 

Kanıt177 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/ic-kontrol.htmlKanıt178 

http://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/stratejik-eylem-plani.html 

Kanıtlar 

10.1. Kanıtları.doc 

11. SONUÇ 

Üniversitemizin Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında programımız gerekli görülen tüm çalışmaları 

yerine getirmektedir. Bu bağlamda ilgili komisyonlar 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 hazırlanmaktadır. Bu bağlamda SWOT analizi yapılmış, PUKÖ 

çevrimi tamamlanmıştır. En son 2021-2025 oalrak hazırlanan stratejik planımız üniversitemizin yeni 

vizyonu kapsamında 5 yıl sonra tekrar güncelenecektir. Programımıda sürekli bir akademik ve idari 

performans ölçüm, izleme ve değerlendirme mekanızması kurulmuştur. Bölüm performans göstergeleri 

ve değerlendirme anketleri yıllık olarak yenilenmektedir. Ayrıca tüm iç ve dış paydaşlara yönelik 

anketler birim web sitemiz aracılığı ile yıllık olarak yapılmaktadır. İç ve dış paydaşlarımızla yılda en az 

bir kez toplantılar düzenlenmektedir. Mezun ilişkilerimiz daha sıkı hale getirilmeye çalışmaktadır. 
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Programımıda Bütün bunlar şaffaf ve katılımcı bir yönetim tarzıyla bimizin web sitesinde kamuya açık 

bir biçimde tüm paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 

KİDR (Kurum İçi Değerlendirme Raporu) raporları hazırlanmıştır. Programımızda ilgili program 

çıktılarının sağlanma düzeyini daha net belirlemek amacıyla öğrenci ve mezunlar için anket çalışmaları 

yapılmış ancak henüz uygulama sonuç aşamasına geçmemiştir. Ayrıca dış paydaşların sürece katılımı 

konusunda da daha yoğun çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Program tamemen öğrencilerinin 

mezuniyetlerine odaklanmış olmayıp; aynı zamanda aldığı kararlar ile öğrencileri ile sosyal yönden de 

etkin bir şekilde iletişim içerisinde olmayı başarmıştır. Sonuç olarak programımızda yer alan ilgili tüm 

yargıları, raporun alt başlıklarına eklenen kanıtlar ile desteklendiği görülmektedir. 

 


