
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 

Misyonu,  
 
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi misyonu doğrultusunda uluslararası kalite standartlarına göre 
eğitim ve öğretim veren; araştırma ve sorun çözme becerisi edinmiş, bilgili ve donanımlı teknik- idari 
meslek elemanları yetiştirilmesini sağlayarak bölgemizin ve de ülkemizin kalkınmasına hizmet sunmaktır. 
 
Vizyonu, 
 
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vizyonu doğrultusunda bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni 
yüksek bireylerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim veren, meslek standartlarının gereklerini 
karşılayabilecek meslek elemanları yetiştiren örnek bir eğitim kurumu olmak. 
 
Değerleri, Hedefleri, Performans Göstergeleri 
 
 Ekonomik kalkınma ancak yetişmiş insan gücü ile mümkün olduğu çağımızda, mesleki eğitim ise 
yetişmiş insan gücü için vazgeçilmez bir süreç olmuştur. Bu bilinçle kurulmuş olan Bayramiç Meslek 
Yüksekokulu; öğrencilerine yeterli mesleki bilgiyi vermek ve sosyal yönlerinin gelişmesine olanak 
hazırlayarak bağımsız düşünebilen, araştırma yapabilen ve doğru karar verebilen, yaratıcı ve yapıcı 
düşünceye sahip vatandaş olarak onları topluma kazandırmayı amaç edinmiş, bu amaç doğrultusunda 
eğitim-öğretime devam etmektedir. 
 
Fiziki Alt Yapı ve Kurumsal İşleyiş Hakkında Bilgiler 
 
 Yüksekokulumuz ’da eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü 4000 m² kapalı alan içinde 9 derslik, 1 amfi, 4 
laboratuar, 1 kütüphane,  1 bilgisayar laboratuarı ile okul bahçesi içinde tenis-basketbol-voleybol spor 
aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği 1 spor sahası mevcuttur. Sosyal aktiviteler ve beslenme için kapalı 
mekân olarak yemekhane ve kantin mevcuttur. 
Yüksekokulumuzdaki programların öğrenim süresi dört yarıyılın toplamı olarak 2 yıldır. Bayramiç Meslek 
Yüksekokulu mezunlarımız bölgemiz ve Türkiye’nin marka değerine sahip olan birçok firmasında teknik ve 
idari personel olarak çalışma imkânı bulabilmektedir.  Yüksekokulumuzdaki eğitimini tamamlayıp Dikey 
Geçiş Sınavı (DGS)’de başarılı olan öğrencilerimiz için 4 yıllık lisans programlarına devam etme hakkı 
bulunmaktadır. 
İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un da doğum yeri olan Bayramiç’te bulunan Meslek 
Yüksekokulumuz 1994-1995 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yüksekokulumuzda; Yönetim ve 
Organizasyon, Gıda İşleme, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Pazarlama ve Reklamcılık, Çocuk Bakımı ve Gençlik 
Hizmetleri, Ormancılık, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri ve Park ve Bahçe Bitkileri bölümleri 
bulunmaktadır. 
Akreditasyon veya Kalite Güvence (PUKÖ) Çalışmaları 
 
 Yüksekokulumuz mevcut bölüm ve programlarının önlisans programları akretide olmak için  yurtdışı 
ve yurtiçi akredite kuruluşları mevcut olmadığından kalite güvence çalışmaları kapsamında (PUKÖ) 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 
 



 
Memnuniyet Anketlerine (kütüphane web sayfası) Katılım Çalışmaları  
 
 Yüksekokulumuz programlarında öğrenim gören öğrencilerin her eğitim-öğretim yılında 
memnuniyet anketlerine katılım sağlaması konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir. 
 
Üstün ve/veya İyileştirmeye Açık Yönleri 
 
Güçlü Yönlerimiz 

  Öğretim üyelerinin ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi 
  Öğrenci odaklı eğitimin esas alınması, 
  Mezunlarımızın kamu, özel sektördeki ve sivil toplum örgütlerinde iş alanlarının geniş olması 
  Artan öğretim elemanı ve öğrenci ilgisi 
  Akademik ve idari kadro için uygun çalışma ortamı 

Genç ve dinamik akademik kadro   

İyileştirmeye Açık Yönlerimiz 

 Ulusal ve uluslararası projelerin sayıca az olması 

 Mezun olan öğrencilerimizin meslek yüksekokulu ile olan bağlarının kopması 

 Akademik ve idari personel açığı 

 İndeksli yayın sayısının azlığı 

 


