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1. Giriş 
 

Üniversitemizde eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması, uygulama ve projeye yönelik 

uygulamalara ağırlık verilmesi, üniversitemizin araştırma üniversiteleri arasında yer alabilmesi 

vizyon ve misyonuyla Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nün 2021-2025 dönemi için bir stratejik plan oluşturulması gerekmiştir.  

Bu plan; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Biga İİBF, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nün sahip olduğu imkanlar doğrultusunda önümüzdeki beş yıl içinde eğitim öğretim 

kalitesini artırabilmesi ve araştırma odaklı bir bölüm olabilmesi adına ulaşmak istediği hedefleri 

açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.  

2. Stratejik Plan  
 

2.1. Amaç  

 

Bu planın temel amacı; Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci 

bir program haline gelebilmesi hedefini ortaya koyarak üniversitemizin, bölgenin en iyi 

üniversitesi olması yolunda üniversitemize katkıda bulunmaktır.  

2.2 Kapsam 

 

Bu dokümanda sunulan bilgiler Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nün örgün ve ikinci öğretim programlarını kapsamaktadır. Ortaya konulan etkinlik, 

araştırma ve yayın hedeflerinin de bölüm öğretim elemanlarının faaliyetleri doğrultusunda 

şekillenmesi beklenmektedir.  

2.3. Uygulama Süreci 

 

Bu planın uygulama süreci, alanında uzman öğretim elemanlarımız arasından seçilerek 

oluşturulan 3 kişilik bir öz değerlendirme komisyonu tarafından yıllık hazırlanan öz 

değerlendirme raporları çerçevesinde takip edilecektir.  Komisyon bu süreçte, tüm iç ve dış 

paydaşlardan gerekli bilgi ve önerileri de alarak stratejik planın uygulanmasını sağlamaya 

çalışacaktır.  

3. Uluslararası İlişkiler Programı Hakkında Genel Bilgiler 
 

3.1. Kısa Tarihçe 

 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Biga İİBF), 1994-1995 eğitim-öğretim yılında İktisat 

ve İşletme olmak üzere iki bölümle faaliyete başlamıştır. Uluslararası İlişkiler Bölümü ise 

1995-1996 eğitim-öğretim yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, ve Kamu 

Yönetimi bölümleriyle birlikte açılmıştır. Bölümün II. Öğretim programı 2003-2004 eğitim 

öğretim yılında eklenmiştir. 

 

3.2. Programın Öğrenci Kabulü ve Öğretim Süreci 

 

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, örgün ve ikinci öğretim şeklinde sürdürülmektedir. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Üniversiteye Giriş Sınavı (LYS), TM-3 puanı ile hem örgün 

öğretime hem de ikinci öğretime her yıl ortalama 95 öğrenci alınmaktadır. Programın süresi 4 
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yıl, öğrenim dili Türkçe’dir. Programda yer alan zorunlu dersler Türkçe olup zorunlu mesleki 

yabancı dillerle beraber bazı seçmeli dersler İngilizce olarak yürütülmektedir. Programa kayıt 

yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak Hazırlık sınıfı okuyabilmektedir. Programın ilk yılında 

fakültenin diğer programları ile ortak program yürütülmekte olup, ikinci yıl itibariyle teorik 

bilgilere ağırlık verilmektedir. Zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler her dönem seçmeli 

derslerden istedikleri üç tanesini almaktadırlar. 

 

Program çerçevesinde, genelde bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi 

yapılmakta, gerektiğinde ödev ve projeler de öğrencilerden istenmektedir. Derslerin kredisi 

hem ders kredi sistemine hem de Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) yönelik olarak 

belirtilmektedir. Derslere ilişkin notlar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bilgi 

sistemine (OBS) kaydedilmekte ve öğrenciler bu sistem üzerinden notlarına ulaşabilmektedir. 

Öğrencilerin başarıyla programı tamamlayabilmesi için toplamda krediyi 143 kredi, 240 AKTS 

tamamlamaları gerekmektedir. 

 

3.3. Öğrencilerin Öğrenimleri Sonunda Sahip Olacağı Yetkinlikler 

 

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu kesiminde başta Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere 

değişik kurumlarda görev alabilecekleri gibi, uluslararası resmi ve özel kuruluşlarda ve basın 

ve medyada çalışabilecek yeterlilik ve uzmanlık bilgisine de sahip olmaktadırlar. Ulusal ve 

uluslararası düzeyde danışmanlık ve eğitim hizmeti veren yarı-resmi kurumlar da bir başka iş 

alanı olmaktadır. 

 

Bunlara ek olarak bölüm öğrencileri özel sektörün değişik kesimlerinde olduğu gibi, sivil 

toplum örgütleri içinde de başarıyla hizmet verebilecek yeterliliği alarak okullarını 

tamamlamaktadırlar. 

 

3.4. Programın Öğretim Kadrosu 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümü akademik kadrosunda 11 tane öğretim görevlimiz bulunmaktadır. Bu 

çerçevede, 1 Profesör, 2 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi ve 2’si halihazırda doktorasını 

tamamlamış olan toplam 3 tane Araştırma Görevlimiz bulunmaktadır.  

 

Bölümümüzde, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk olmak üzere 3 tane 

anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümdeki öğretim üyelerinin temel görevi Uluslararası İlişkiler 

lisans ve lisansüstü programlarındaki dersleri yürütmektir. Ders vermekle yükümlü olan tüm 

öğretim üyelerinin özgeçmişleri, hem bölüm websitesinde hem de AVES sistemi üzerinden 

sürekli olarak güncellenmektedir. 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümü’ne ait öğretim kadrosunun mevcut durumuna yönelik detaylı bilgiler aşağıdaki 

tablolarda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

3.5. Programın Vizyon ve Misyonu 

 

Programın Misyonu: Uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, devletler arası 

ilişkiler ve uluslararası sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencilerimize analitik 

düşünme kabiliyeti kazandırabilmektir. Bu yönüyle alanda bilgili, donanımlı, kültürlü güncel 

sorunlar karşısında öğrencilerin çok yönlü, yaratıcı, sorgulayıcı ve özgüveni yüksek bireyler 
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yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öte yandan öğrencilerimizin “kalite odaklı, yenilikçi ve 

girişimci” bir anlayışla iş dünyasına atılmalarını sağlamak da yine temel amaçlarımızdan birini 

oluşturmaktadır. 

 

Programın Vizyonu: Uluslararası ilişkiler Bölümü kurumsal kültüre değer veren ve kalite 

odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; öğrencilerine özgürlükçü, yenilikçi ve 

sürdürülebilir bir anlayışla iyi bir tarih, dış politika, siyaset bilimi, eğitiminin yanı sıra iyi bir 

sosyoloji ve iktisat bilimi eğitimi de sunarak ulusal ve küresel sorunlara disiplinler arası bir 

bakış açısı ile yaklaşmaları ve bu yönüyle bölgede önde gelen bir program olmayı 

hedeflemektedir. 

 

Değerlerimiz: Uluslararası İlişkiler Bölümü; kuruluşundan bugüne kadar kendisini yenileyen 

ve kalite odaklı bir bakış açısıyla çağımızın, ülke ve bölge ihtiyaçlarının gerektirdiği 

kazanımları elde edebilmek için sürekli kendisini geliştiren, yüksek değerlere sahip bir program 

olma yolunda ilerlemektedir. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak bizlere esin kaynağı olan değerlerimiz şu şekildedir 

(alfabetik sırayla); 

• Aidiyet 

• Bilimsellik 

• Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

• Etik 

• Girişimcilik 

• İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma 

• Kalite ve Verimlilik 

• Katılımcılık 

• Mükemmeliyetçilik 

• Şeffaflık 

• Tanınırlık 

• Tarihine, Kültürüne, Ülkesine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma 

• Yenilikçilik ve Yaratıcılık 

3.6. Programın Amacı 

 

Bölümün başta gelen amacı uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, hukuksal çerçevesi, 

devletlerarası ilişkiler ve sistemde Türkiye'nin konumu hakkında öğrencileri yetkin bir 

donanıma ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra uluslararası ilişkilerin ekonomik temelleri her geçen 

gün dünya politikası ve devletlerin dış politikaları üzerinde etkilerini arttırmaktadırlar. Bu 

nedenle bölümün dersleri içinde iktisat, işletme ağırlıklı derslere de önem verilerek öğrencilerin 

serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabete açık bir özel sektörün mantığını ve işleyişini 

anlama yetileri geliştirilmektedir.  

3.7. Programın Hedefi 

 

Bölümümüz, gelişimini kalite bilincine dayalı olarak sürdürmeyi asıl hedef olarak önüne 

koymuştur. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Bölümünün stratejik planında, stratejik 

hedeflerimiz şu şekilde belirtilmiştir; 

• Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir bölüm olmak, 

• Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak, 

• Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi şeklindedir. 
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Bunun yanı sıra eğitime yönelik hedeflerimiz de şu şekildedir: 

• Uluslararası sistemin tarihi, süreçleri ve yasal çerçevesi, devletler-arası ilişkiler ve 

Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeri konularında bilgilendirmek. 

• Uluslararası ekonomik ve siyasi sistemdeki değişimleri yorumlayabilecekleri metotlar 

konusunda öğrencileri yetiştirmek. 

• Öğrencilerin, Uluslararası İlişkilerin farklı alanlarında bağımsız araştırmacı veya grup 

çalışmaların birer üyesi olarak araştırma yapabilmelerini sağlayacak kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi. 

• Mezunların kamu ve özel sektör sahalarına ek olarak uluslararası kurum ve örgütlere iş 

başvurularında bulunabilecek donanıma kavuşturulmaları. 

 

3.8. Programın Paydaşları 

 

Programın geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması paydaşların desteğiyle mümkündür. 

Paydaşların da fikirleri alınarak bölüm içerisinde eğitimin kalitesine yönelik güncellemeler 

yapılmaktadır. Başlıca paydaşlarımız üniversitemiz ve fakültemizin işbirliği içerisinde 

bulunduğu kurum ve kuruluşlardır. Bu kapsamda başlıca paydaşlarımız şu şekilde sıralanabilir: 

Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar, Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversitelerarası 

Kurul, Sivil toplum ve meslek örgütleri, öğrencilerimiz, mezunlarımız, idari personelimiz.  

 

4. Programın Sürekli İyileştirme Süreci  
 

4.1. Ölçme ve Değerlendirme Sonuçları  

 

Bölümümüz, gelişimini kalite bilincine dayalı olarak sürdürmeyi asıl hedef olarak önüne 

koymuştur. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Bölümünün stratejik planında, stratejik 

amaçlarımız şu şekilde belirtilmiştir: Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir bölüm olmak; kaliteli 

eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak, paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi şeklindedir. Bu 

stratejik amaçlarımıza ulaşabilmek için bölümümüz şu stratejik hedefleri doğrultusunda strateji 

geliştirmektedir: Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi; 

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

şeklindedir. Bu hedefler doğrultusunda attığımız adımlar ve önümüzdeki iki yıl boyunca 

gerçekleştirmeyi düşündüğümüz planlar bölüm web sitemizde yayınlanmıştır. 

 

4.2. Somut Verilere Dayalı Çalışmalar 

 

Anket sonuçlarına göre bölümümüzün; girişimcilik ve inovasyon üzerine verilecek eğitimler, 

bölüm mezunlarıyla geliştirilen ilişkiler, eğitim-öğretim planı hazırlanırken öğrencilerin 

verdiği katkılar gibi konulara daha fazla eğilmesi gerektiği görülmektedir. Bunun yanı sıra 

bilimsel faaliyetler, oryantasyon eğitimleri, öğrenci değişim programları, dış paydaşlarla 

yapılan  etkinlikler konularında başarılı olunduğu görülmektedir. 2019-20 yılı Kurum içi 

Değerlendirme Raporunda Stratejik Plan Değerlendirme Anketi çıktılarına göre 

değerlendirmeler yapma imkanı sağlamıştır. 2021 yılı itibariyle üniversitemizin yeni kurum içi 

değerlendirme raporunun hazırlanmasında kullanılacak anketlere ilişkin hazırlanan taslaklar 

göz önüne alınarak 2021 yılında paydaşlara yönelik uygulanacak anketler şekillendirilip 2021 

yılı kurum içi değerlendirme raporunda sunulacaktır. 
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5. Program Eğitim Planı  
 

5.1. Belirlenen Müfredatın Temel Hedefi 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programının temel hedefi, öğrencinin gelecekte sürdüreceği 

mesleki kariyere ulaşması ve uluslararası ilişkiler disiplininde eğitimine yeterli bir bilgi 

donanımıyla devam etmesi noktasında öğrencilere yetkin bir müfredat çerçevesinde eğitim 

vermektir. Bu doğrultuda öğrencilere sunulan eğitim planı, uluslararası ilişkiler disiplini 

içerisinde öğrencileri, uluslararası sistemdeki değişimleri yorumlayabilme kapasitesine 

erişebilmeleri adına; uluslararası sistemin tarihi, süreçleri, yasal çerçevesi, devletlerarası 

ilişkiler ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeri gibi başlıca konularda bilgilendirmektedir. 

Böylelikle öğrencilerin, uluslararası ilişkilerin farklı alanlarında bağımsız araştırmacı veya grup 

çalışmalarının birer üyesi olabilmeleri konusunda bir altyapı kazandırmayı amaçlar. Bu ilgi 

alanlarına yönelik oluşturduğumuz eğitim planıyla öğrenim görmüş olan mezunlarımız, her 

sektörde, her özel veya kamu kurum ve kuruluşunda çalışabilecek donanıma sahip olarak 

yetiştirilmektedirler. 

 

5.2. Eğitim Planının İçeriği 

Öğrencilere sunulan eğitim planının bir diğer amacı ise, öncelikle uluslararası örgütler, Dışişleri 

Bakanlığı, kamu ve özel sektördeki dış temsilcilikler gibi daha ziyade uluslararası ilişkiler 

disiplini dairesinde istihdam olanağı sağlayan kurum ve kuruluşlarda görev alma bakımından 

disiplin bazında bilgi eksikliğinin giderilmesi ve disipline yönelik derslerin müfredatta 

tanımlanmasıdır. Öte yandan hem kamuda hem de özel sektörde geniş bir mesleki kariyer 

yelpazesine sahip olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bir bölümü olarak, kamu 

yönetimi, iktisat, işletme gibi farklı disiplinler içerisinde yer alan ve o disiplinlerin temel branş 

dersleri olarak nitelendirilebilecek derslere müfredatta yer vererek farklı mesleki kariyer 

hedefleri olan öğrencilere de hitap etmek amaçlanmaktadır. 

 

Eğitim planında 1. yarıyılda Uluslararası İlişkilere Giriş (5 AKTS), Siyasi Tarih I (5 AKTS); 

2. yarıyılda Siyasi Tarih II (5 AKTS); 3. yarıyılda Uluslararası Politika I (5 AKTS), Uluslararası 

İlişkiler Teorileri (5 AKTS), Uluslararası Hukuk I (4 AKTS); 4. yarıyılda Uluslararası Politika 

II (5 AKTS), Uluslararası Hukuk II (4 AKTS), Avrupa Birliği ve Hukuku (5 AKTS); 5. 

yarıyılda Türk Dış Politikası I (5 AKTS); 6. yarıyılda Türk Dış Politikası II (5 AKTS), 

Uluslararası Örgütler (5 AKTS); 7. yarıyılda Ortadoğu (5 AKTS), Uluslararası Yargı (5 

AKTS); 8. yarıyılda ise Güncel Uluslararası Sorunlar (5 AKTS), Türkiye ve Avrupa Birliği 

İlişkileri (5 AKTS) gibi 60 AKTS’yi aşan temel bilim eğitimine ilişkin ders yer almaktadır.  

 

Eğitim planında Sosyal Bilimler genel disiplini içerisinde yer alan temel bilimler ve bu disipline 

yakın ve tamamlayıcı nitelikte meslek eğitimine ilişkin dersler bulunmaktadır. Uluslararası 

İlişkiler alanını destekleyici; Diplomasi Tarihi ve Teorisi (4 AKTS), İnsan Hakları ve 

Demokrasi (4 AKTS), Çağdaş Devlet Düzenleri (4 AKTS), Osmanlı Diplomasi Tarihi (4 

AKTS), Küreselleşme ve Uluslararası Politika (4 AKTS), Uluslararası Güvenlik (4 AKTS), 

Devletler Özel Hukuku (4 AKTS), Kafkasya ve Orta Asya (4 AKTS), Çatışma Çözümü ve 

Barış Çalışmaları (4 AKTS), Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi (4 AKTS), Doğu Avrupa ve 

Balkanlar (4 AKTS) gibi uluslararası ilişkiler disiplini içeren derslerin yanı sıra; Siyaset Bilimi 

II, Anayasa Hukuku, Çağdaş Devlet Düzenleri gibi kamu yönetimi disiplinine özgü; İktisada 

Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi gibi iktisat disiplinine ve farklı 

disiplinlere özgü dersler de eğitim planında yer almaktadır. 
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Bunlara ek olarak, Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrencilerin temel yabancı dil olarak ileri 

düzeyde İngilizce yeterliliklerini sağlamaları amacıyla öncelikle, opsiyonel olarak İngilizce 

hazırlık programı tanımlanmaktadır. Daha sonra 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde zorunlu temel 

İngilizce, mesleki İngilizce ve İngilizce yazışma dersleriyle İngilizce eğitiminin sürekliliğinin 

sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca zorunlu İngilizce eğitimine yönelik derslerin yanı sıra 

eğitim planında, öğrencilere İngilizceyi kullanma imkanı sağlayacak, opsiyonel nitelikte 

İngilizce branş dersleri tanımlanmıştır. 

 

İngilizce eğitiminin yanı sıra eğitim planında öğrencilere başlangıç düzeyince alternatif yabancı 

bir dil bilgisi kazandırabilmek adına opsiyonel olarak 2. ve 3. sınıflarda Arapça, Almanca, 

Fransızca ve Rusça derslerine yer verilmiştir. 

 

5.3. Eğitim Planı Yönetimi 

Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasının sağlanması ve eğitim planının sürekli 

geliştirilmesi amacıyla bölümümüz Kalite Kurulu 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, paydaşlarla ilişkiler 

gibi konularda ne gibi iyileştirmelerin yapılması gerektiği gibi konular görüşülmektedir. Birim 

Kalite Komisyonu koordinatörlüğünün güdümünde ve Bölüm Yönetim Kurulunun işbirliğinde 

bir eğitim yönetim sistemi öngörülmektedir. 

 

Bunun dışında yine eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına almak 

için lisans eğitim planlarımızda yer alan derslerin kodu, adı, amacı, kredisi, zorunlu/seçimli 

bilgisi, içeriği, öğrenme çıktıları, izlencesi, dersin değerlendirme ölçütleri gibi derse özel 

bilgilerin yer aldığı ders tanım bilgileri formlarını dersin öğretim elemanı hazırlamakta ve bunu 

her yıl güncellemektedir.  

 

Eğitim planında yer alan derslerin ders tanım bilgileri ayrıca Öğrenci Bilgi Sisteminde yer 

almakta ve öğrenciler buradan ihtiyaç duydukları bilgilere de erişebilmektedirler. Her yarıyıl 

sonunda öğrencilere uygulanan Ders Değerlendirme Anketleri ile de derslerin Öğrenci Bilgi 

Sisteminde tanımlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilmekte ve anket 

sonuçları ders veren tüm öğretim elemanları ile paylaşılmaktadır. Her öğretim elemanın verdiği 

derse ilişkin özdeğerlendirmesini yaparak geri bildirimde bulunması beklenmektedir. 

6. Programın Yararlandığı Altyapı  
 

6.1. Eğitim Öğretim İçin Kullanılan Alanlar 

 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, toplamda 900 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. 

25.600 m² kapalı alanda toplamda 26 derslik ve 5 amfi bulunmaktadır. Tüm sınıflarda 

projeksiyon cihazı mevcuttur. Uluslararası İlişkiler bölümü dersleri, diğer bölümlerin ders 

programları da göz önünde bulundurularak söz konusu derslik ve amfilerde 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler bölümüne tahsis edilen ve yüksek lisans / 

doktora derslerinde de kullanılan 1 adet seminer salonu bulunmaktadır. Tüm temel derslik ve 

amfiler ile seminer salonunda bilgisayar sistemi ve projeksiyon cihazı kullanıma hazır şekilde 

bulunmaktadır. 
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6.2. Diğer Alanlar ve Alt Yapı 

 

Öğrencilerimize sağlık, kültür ve spor ile ilgili hizmetler esas olarak Sağlık, Kültür ve Spor 

(SKS) Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir. Öğrenciler, ders dışı faaliyetlerde 

bulunabilmeleri için kapalı spor salonumuzdan yararlanabilmekte; yetkili çalıştırıcılar 

gözetiminde bireysel olarak sportif faaliyetlerde bulunabilmektedir. Ayrıca, Çanakkale’de 

Terzioğlu Kampüsümüz ve Dardanos Yerleşkemizdeki sosyal tesis imkanları öğrencilerimize 

sunulmaktadır.  

Biga ilçemizde bulunan kültür merkezlerinde de öğrencilerimiz etkinlik ve faaliyetlerini 

gerçekleştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, sağlıkla ilgili sorunlarında Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurabilmektedir. Eğitim-Öğretim yılı 

başlarken oryantasyon programları ile fakülte ve bölümlerimiz tanıtılmaktadır. Üniversitemiz 

bünyesinde her yıl bahar şenlikleri yapılmaktadır. Bahar şenlikleri boyunca çok sayıda konser, 

yarışma ve sosyal faaliyet gerçekleşmektedir.  

 

Öğrencilerin mezuniyet töreni; yerleşke alanında, Biga ilçesi stadyumunda veya Çanakkale 18 

Mart Stadyumu’nda yapılmaktadır. Biga İİBF, öğrencilerinin mesleki açılardan yetkin olmaları 

için çaba sarf etmenin yanında, her birinin etkili konuşma, anlatım, iletişim ve tartışma 

açılarından donanımlı ulusal ve evrensel duyarlılığı olan entelektüeller olarak yetişmeleri 

hedefini de gütmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak Biga İİBF'de öğrenci toplulukları faaliyet 

göstermektedir. Bu topluluklardan biri de Uluslararası İlişkiler Topluluğu’dur. 

Topluluklarımızın seminer ve konferans faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla 

fakültemizde 550 kişilik 1 adet konferans salonumuz mevcuttur. İhtiyaç halinde dekanlık 

konferans salonundan da yararlanılabilmektedir. Topluluklara fakülte bünyesinde tahsis edilen 

1 adet odamız mevcuttur. Ayrıca girişimcilik konusunda aktif olan fakültemizde Dr. H. İbrahim 

Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. 

 

6.3. Teknik Alt Yapı 

 

Öğrencilerimiz, bilgisayar kullanımı gerektiren çalışmalarında bölümümüz ve fakültenin ortak 

kullanımında olan 130 kişilik bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları kullanabilmektedir. 

Bu laboratuvarların tamamında internet erişimi bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz, 

üniversite alanında internete kablosuz erişebilmektedir. 

 

22 Şubat 2013 tarihinde açılan bilgisayar laboratuvarı C Blok 2. Katta 372 m² alana sahip olup, 

günün şartlarına ve isteklerine cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Laboratuvar, 

öğrencilerin genel kullanımı için 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 130 adet 

bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlara ait özellikler şu şekildedir: İşlemci: Intel® Core ™ i3-

2120 CPU@3.30 Ghz, Ram: 4 GB, Sistem türü: 64 Bit. 

 

Öğretim üye ve yardımcılarımız da çalışma odalarından internet hizmetinden yararlanarak 

rahatlıkla araştırma yapılabilmektedir. Çok sayıda elektronik veri tabanı erişimi vasıtasıyla 

süreli yayın, e-dergi, e- tez, e-gazete ve e-kitaplara ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Turnitin, 

iThenticate, Flow ve Mendeley gibi programlar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 

Elektronik veri tabanları ve çeşitli yazılım programlarına yönelik üniversite bünyesinde 

yüzyüze ve online eğitimler düzenlenmektedir. 
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6.4. Kütüphane 

 

17 Mart 2013 tarihinde açılışı yapılan Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi, 

2840 m² alanı ve 500 kullanıcı kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük fakülte kütüphanesi 

ünvanına sahiptir. Kütüphanemiz, 65.000 civarında kitap, 700 civarında elektronik kaynak 

(CD-DVD), 800’ün üzerinde tez ve süreli yayınlar dahil olmak üzere 70.000’den fazla eseri 

koleksiyonunda bulundurmaktadır. Dergiler ve bu dergilerin geçmiş sayılarını içeren dergi 

arşivimiz mevcuttur. Kütüphanemiz, açık raf ve Dewey Decimal Classification konusal 

sınıflama sistemi ile kullanıcılarına hizmet vererek araştırmacılarının aradıkları kaynaklara 

erişimini kolaylaştırmaktadır. Kütüphanede bulunan yayınlara ait künye bilgilerine katalog 

tarama terminali vasıtasıyla erişilebilmektedir. 

 

Kütüphanemizde 100’ün üzerinde veri tabanı ve indeks, 5000+ günlük gazete, 2 milyon+ 

elektronik tez, 3 milyondan fazla ücretsiz e-kitap ve dergiye ulaşım olanağı sunulmaktadır. E-

kaynaklara kablosuz ağ vasıtasıyla kişisel erişim cihazlarından ve kütüphanemize tahsis edilmiş 

6 adet terminalden erişilebilmektedir. Kütüphanemiz, resmi tatil günleri hariç 08.00-19.00 

saatleri arasında hizmet vermekte olup sınav dönemlerinde 7/24 periyoduyla açık olmaktadır. 

Öğrenci ve öğretim üyelerimiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi’nde 

yer alan 7/24 kütüphane hizmetlerinden, çalışma salonu ve odalarından, online hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kütüphaneleri koleksiyonunda bulunmayan yayınların, 

kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki yurtiçi bilgi 

merkezleri ve kütüphanelerinden getirtilmesi de “Kütüphaneler arası Ödünç” hizmeti ile 

mümkün olabilmektedir. 

 

Ancak, Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin yararlanabilecekleri referans kitaplara ve elektronik 

kaynaklara erişimde eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle İngilizce kaynak kitaplar ve süreli 

yayınlar açısından kütüphanelerin zenginleştirilmesi gerekmektedir. Biga kütüphanesinin 7/24 

hizmet vermemesi; öğrencilerin konaklama alanları ve kütüphane arasındaki mesafede günün 

her saati ulaşım olmayışı üzerinde de bazı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

7. Program SWOT Analizi  

7.1. Güçlü Yönleri  

• Bölüm öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim 

programlarından yararlanabilme imkanının olması  

• Ders programının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi  

• Bölümde farklı disiplinlerde çalışmalar yapmış tam zamanlı görev yapan öğretim 

üyesi sayısının zaman içinde artış göstermesi bölümde çeşitliliği artırmıştır  

• Akademik kadronun sorumluk ve disiplin düzeyinin yüksek olması  

• Akademik personel ile öğrenciler arasındaki iletişimin güçlü olması  

• Bölümün lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini 

koruması 
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• Misafir konuşmacılar davet edilerek gerçekleştirilen konferans, söyleşi, panel gibi 

etkinliklerin sayısının artması 

 

7.2. Zayıf Yönleri 

• Bölümde daha önce görev yapmakta olan araştırma görevlileri Dr. ünvanını aldığından 

lisansüstü çalışmalarına devam eden araştırma görevlisi sayısının azalması 

• Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı için gerek 

duyulan yeterli maddi desteğin sağlanamaması  

• Bazı öğrencilerin derslere ilgisizliği ve motivasyon eksikliği  

• Mezunlarla iletişimin zayıf olması  

• Dersliklerle ilgili fiziksel ve donanımsal yetersizliklerin bulunması  

• Biga İİBF kütüphanesinin merkez kütüphane gibi etkin kullanılamaması ve  

kaynakların yetersiz olması  

8. Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz 
 

Bölümümüz, gelişimini kalite bilincine dayalı olarak sürdürmeyi asıl hedef olarak 

önüne koymuştur. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Bölümünün stratejik planında, stratejik 

amaçlarımız şu şekilde belirtilmiştir; 

 

● Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir bölüm olmak, 

 

● Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak, 

 

● Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi şeklindedir. 

 

Bu stratejik amaçlarımıza ulaşabilmek için bölümümüz şu stratejik hedefleri 

doğrultusunda strateji geliştirmektedir;  

 

● Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi, 

 

● Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

 

● İç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerin etkin kılınması şeklindedir. 

 

8.1. Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi 

 

Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi hedefinin 

gerçekleştirilmesi hususunda; bölümümüzün sosyal bilimler disiplini içerisinde bir disiplin 

olması ve teknik bilimlere ilişkin programlardan Ar-Ge, inovasyona yönelik buluş, teknoloji, 

fiziki ürün, prototip gibi faaliyetlerden bu yönüyle ayrılması nedeniyle bölümümüz temel 

olarak 2 strateji belirlemiştir.  
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Bu doğrultuda ortaya konulan ilk strateji, sosyal bilimler disiplininde yaygın ölçüt 

niteliğinde yer alan “bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak” stratejisidir. Bu strateji 

çerçevesinde SSCI/SCI ve ulusal/uluslararası indekslerde taranan makale, ulusal/uluslararası 

bildiri, kitap/kitapta bölüm gibi faaliyetlerin yanı sıra yurt dışından ve yurt içinden farklı 

disiplinlerdeki insanların ortak bir bilimsel çalışma konusunda bir araya gelerek çalışmalarını 

paylaşabilecekleri ulusal/uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlere yer 

verilmektedir. Ayrıca proje odaklı düşünme ve bilimsel çalışma yapma kültürünün yaygın hale 

geldiği günümüzde yurtiçi ve yurtdışı destekli proje gerçekleştirilmesi faaliyetleri de bu strateji 

kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

Girişimcilik ve yenilikçiliğin önem kazanması ve üniversitemiz öncülüğünde bu yönde 

gerçekleştirilen düzenlemeler ve politikalar sonucunda üniversitemiz Girişimci ve Yenilikçi 

Üniversiteler Endeksine girmeye hak kazanmıştır. Bölümümüz yenilikçi ve girişimci anlayışın 

önemine binaen süreç içerisinde yapılan çalışmalara verdiği katkının yanı sıra öğretim planına 

girişimciliğe yönelik ders konulmuştur. Ayrıca bölümümüz girişimcilik ve inovasyon üzerine 

eğitim verilmesini bu yönde bir strateji olarak ortaya koymuştur. 

 

8.2. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi 

 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefinin gerçekleştirilmesi hususunda 

bölümümüz halihazırda öğretim planında yer alan derslerle ilgili konulara ilişkin çalışmaların 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinde yeterli olmayacağı ve ders planı dışındaki 

öğrenmeye ilişkin faaliyetlerin de önemli olduğu bakış açısına sahiptir. Bu doğrultuda öncelikle 

kaliteli bir eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi açısından bölümümüz birincil stratejisi; 

Uluslararası İlişkiler disiplininde yaşanan gelişmeleri takip ederek, var olan yeni akımlar 

ışığında ulusal ve uluslararası eğitim programları incelenmesi ve öğretim planının bu 

programlarla koordinasyonunu sağlamaktır. 

 

Gerek öğrencilerimizin çok yönlülüğünün geliştirilmesi gerek öğrencilerimize mezun 

olduklarında farklı disiplinlerde de çalışabilmeleri ve farklı kariyer hedeflerine ulaşmada bir 

altyapı sunabilmek adına bölümümüz öğretim planına farklı alanlardan ders ve uygulamalar 

koymayı bir strateji olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda hukuk, iktisat, maliye, girişimcilik, sivil 

toplum, çevre, işletmecilik gibi farklı çalışma alanı ve disiplinlere yönelik derslere öğretim 

planında yer verilmekte ve periyodik olarak öğretim planında yer alan içi ve alan dışı dersleri 

yapılan toplantılarla günümüz koşulları ve paydaşlarımızdan gelen geri bildirimler 

doğrultusunda düzenlenmektedir. 

 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefimize yönelik bir diğer stratejimiz ise 

eğitim-öğretim planı dışında öğrenmeye ilişkin faaliyetleri desteklemektir. Bu stratejinin 

gerçekleştirilmesi açısından bölümümüz birçok faaliyet alanı tanımlamıştır. Öncelikle verimli 

bir üniversite eğitimi sağlanabilmesi ve öğrencilerin gerek fakülteye gerek bölüme adapte 

olabilmeleri açısından her yıl yeni alımla gelen 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon 

eğitimi verilmesi öngörülmüştür. Böylelikle bir bilim dalı olarak uluslararası ilişkiler, 
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uluslararası ilişkiler bölümünün öğrencilere sağladığı eğitim olanakları, öğrenci değişim ve staj 

imkanları, genel esaslar çerçevesinde okul kurallarının neler olduğu, üniversite eğitimi boyunca 

öğrencilerden beklenenler, aynı zamanda iç paydaşlarımız statüsünde yer alan öğrencilerin 

bölüm öğretim elemanlarından beklentileri gibi hususlar görüşülmektedir.  

 

Bölümümüz, dersler dışında gerçekleştirilecek konferansların ve eğitim programlarının 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin gelişmesinde önem arz ettiği fikrini benimsemiştir. Ders dışı 

konferanslar/eğitimler genellikle çok farklı disiplinlere ilişkin olarak öğrencilerin 

donanımlarını geliştirici, bilgilendirici ya da ilham verici nitelikte olup söyleşi, panel, 

konferans, eğitim, sertifikasyon gibi faaliyetler şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu tarz 

faaliyetler genellikle fakültemiz bünyesinde kurulu öğrenci toplulukları eliyle gerçekleşirken, 

bölüm öğretim üyelerinin girişimleriyle de ders dışı konferans ve eğitimler düzenlenmektedir.  

 

Erasmus, Mevlana yurtdışı öğrenci değişim programları ve Farabi yurtiçi değişim 

programıyla öğrenciler farklı üniversitelerde farklı eğitim sistemlerini, farklı kültürleri 

tanımakta ve özellikle yurtdışı değişimlerinde dil altyapılarını ve sosyal ilişkilerini önemli 

ölçüde geliştirebilmektedirler. Hem öğrencilerin kişisel gelişimleri ve öğrenme süreçlerinin 

desteklenmesi hem de farklı sistemler ve farklı kültürlerle tanışan öğrencilerin geri 

dönüşlerinde diğer öğrencileri etkileme ve bölüme farklı bakış açıları katma potansiyeli 

düşünüldüğünde eğitim-öğretim faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir. 

Bundan dolayı bölümümüz, öğrencilerin değişim programları hakkında bilgilendirilerek bu 

programlardan faydalanmaları hususuna önem vermektedir. 

 

Özel sektörde veya kamu sektöründe yapılan stajlar, işin uygulama kısmında bir 

kurumun faaliyetlerinin nasıl olduğu veya bir firmada ne gibi pozisyonlarda çalışıldığı ve iş 

olanakları ve istihdam açısından öğrencinin kendisini nasıl geliştirmesi gerektiğini fark etmesi 

açısından öğrencilerin kariyer hedeflerinin belirlenmesinde çok büyük rol oynamaktadır. 

Böylelikle öğrenci daha mezun olmadan kariyer hedefine ulaşmada asıl bir yol haritası takip 

edeceğinin bilincine vararak öğrenimini bu yönde geliştirmektedir. Bölümümüz öğretim planını 

düzenlerken, öğrencilerin kariyer hedeflerini de göz önünde bulundurarak eğitim öğretim 

faaliyetlerini şekillendirirken, öğrencilerin staj yapmalarını teşvik etme stratejisiyle hem 

öğrencilerin gelişimi hem de kamu-sanayii-üniversite işbirliğinin ve ortaya çıkabilecek 

olanakların tesis edilmesini hedeflemektedir. 

 

8.3. İç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerin etkin kılınması 

 

Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, iç ve dış paydaşlarla ilişkilerin etkin 

kılınmasına yönelik olarak bölümümüz iki farklı strateji belirlemiştir. Bunlardan ilki öğrencileri 

ve mezunları ortak paylaşımlarda bulunabilecekleri ve mezunların öğrencilere deneyimlerini 

aktarabilecekleri ortak platformlar/faaliyetler gerçekleştirmektir. Bu kapsamda üniversitemizin 

ve fakültemizin son yıllarda mezun koordinatörlüğü şeklinde bir yapı ve mezunlara ilişkin 

online platformlar oluşturma politikasına bölümümüz mezunlar birim koordinatörü 

öncülüğünde katkı sağlamaktayız. Bu çerçevede eski mezunlara ulaşıp mezun bilgi sistemi 

içerisinde kayıt altına alma, Üniversitemiz merkezinde gerçekleştirilen mezunlar günü 
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etkinliğinin fakültemiz bünyesinde de gerçekleştirilebilmesi altyapı çalışmalarında bulunma 

gibi faaliyetlerde bulunmaktayız. 2020 yılında ilki gerçekleştirilmesi planlanan ancak Covid-

19 pandemisi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz mezunlar günü etkinliğini 2021 yılı içinde 

başlatmayı ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. 

 

Daha önce de belirtildiği üzere, bölümümüzün sosyal bilimler disiplini içerisinde yer 

alan bir bölüm olması ve teknik bilimlerdeki gibi özel sektörle ortaklık/işbirlikleri gibi teknik 

birtakım faaliyetler gerçekleştirememesi genel itibariyle özel sektör itibariyle girişimcilik, 

insan kaynakları, yönetim, halkla ilişkiler gibi konularda ön plana çıkarken daha ziyade kamu 

kurumları ve bunların işleyişi konularına yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bu bağlamda 

iç ve dış paydaşların içerisinde bulunduğu konferanslar, kariyer günü etkinlikleri gibi faaliyetler 

iç ve dış paydaşlarla olan ilişkilerin gelişmesini sağlamaktadır.  

 

Şüphesiz dış paydaşlar olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin 

geliştirilmesi kalite anlayışı hususunda önem taşımaktadır. Fakültemiz dekanlığı itibariyle 

kamu kurumları ve STK ziyaretleri sıklıkla gerçekleştirilmekte; bunun yanı sıra ilgili kurum ve 

STK’lar çeşitli faaliyetler çerçevesinde fakültemizin içerisinde bulunduğu yerleşkeye yönelik 

faaliyetlerde bulunmakla birlikte gerek öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin desteklenmesi 

gerek fakültemizin faaliyetlerinin desteklenmesi hususunda katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki 

yıllarda dış paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve sistematik olarak geri bildirimlerin 

toplanabilmesi amacıyla; kalite sürecinde fakültemizin ilişkilerinin yeterli olmayacağı 

görüşüyle; kamu kurumları ve STK’ların bizzat ziyaret edilmesi konusunun üzerinde durulması 

planlanmaktadır. 

 

8.4. Stratejik Amaç ve Hedef Belgesi  

 

Bölümümüz 2021-2025 dönemini kapsayan stratejik planını da yukarıda bahsi geçen imkan ve 

kısıtlılıklar doğrultusunda hazırlamıştır. Önümüzdeki beş yılın bölüm stratejik amaç ve 

hedefleri; faaliyet, yayın ve araştırma palanlarını da içerecek şekilde aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur.  

 

Performans 

Göstergeleri: 2021 H 2021  B 2022 H  2022 B 2023 H 2023 B 2024 H 2024 B 2025 H 2025 B 

Ulusal ve uluslararası 
kongre, sempozyum, 

çalıştay sayısı 1  1  1  1  1  

Yurtiçi/Yurtdışı destekli 

proje sayısı 1  1  1  1  1  

SSCI/SCI makale sayısı 2  2  3  3  3  

Ulusal/Uluslararası 

makale sayısı 4  4  6  6  6  

Ulusal/Uluslararası bildiri 
sayısı 4  5  5  5  5  

Kitap/Kitapta bölüm sayısı 4  4  5  5  6  

Girişimcilik ve inovasyon 

üzerine eğitim sayısı 1  1  1  1  1  

Değerlendirme: Anket 1  1  1  1  1  

 

STRATEJİK AMAÇ 1. 

Bilimsel, girişimci ve 

yenilikçi bir araştırma 

üniversitesi olmak 

Stratejik Hedef 1.  

Bilimsel, girişimci ve aynı 

zamanda yenilikçi çalışmaların 

geliştirilmesi 

 

Strateji 1.1.  

Bilimsel çalışmalara ev sahipliği 

yapmak 

 

Strateji 1.2.  

Girişimcilik ve yenilikçilik üzerine 

eğitim faaliyetleri yapmak 
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Performans Göstergeleri: 2021 H 2021  B 2022  H 2022 B 2023 H 2023 B 2024 H 2024 B 2025 H 2025 B 

Erasmus, Mevlana, 
Farabi’den faydalan öğrenci 

sayısı 6  8  8  10  10  

Oryantasyon eğitim sayısı 1  1  1  1  1  

Ders dışı konferans sayısı 4  4  4  4  4  

Staja giden öğrenci sayısı 7  9  9  10  10  

Değerlendirme: Anket 1  1  1  1  1  

 

 
STRATEJİK AMAÇ 3.   

Paydaşlarla olan ilişkilerin 

geliştirilmesi 

Stratejik Hedef 1.  

İç ve dış paydaşlarla olan 

ilişkileri etkin kılmak 

Strateji 1.1.  

Öğrenciler ve mezunlarla ortak 

faaliyetler yapılması 

Strateji 1.2.  

Kamu kurumları ve STK'larla ortak 

faaliyetler yapılması 

Performans Göstergeleri: 2021 H 

 
2021 B 

 
2022 H 

 
2022 B 

 
2023 H 

 
2023 B 

 
2024 H 

 
2024 B 2025 H 

 
2025 B 

 
Kariyer Günleri etkinlik 

sayısı 1  1  1  1  1  
Öğrencilere ve paydaşlara 
yönelik konferans sayısı 1  1  1  1  1  
Kamu kurumları/STK’lara 

ziyaret sayısı 1  2  2  3  3  

Mezunlar günleri sayısı 1  1  1  1  1  

Değerlendirme: Anket 1  1  1  1  1  
H: Hedeflenen; B: 

Başarılan 1  1  1  1  1  

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2. 

Kaliteli eğitim ve öğretim 
faaliyetleri sunmak 

Stratejik Hedef 1.  

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
geliştirilmesi 

Strateji 1.1.  

Ulusal ve uluslararası eğitim 
programlarıyla koordinasyon 

sağlamak 

Strateji 1.2.  

Eğitim-öğretim planına farklı alanlardan 
ders ve uygulamalar koymak 


