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1. Ön Bilgi
Eğitimde ortaya çıkan kamu ve vakıf üniversiteleri arasındaki rekabetçi ortamda rekabet şartlarına göre
avantaj kazanmak, eğitim ve öğretim de kaliteyi nicelik ve niteliksel anlamda arttırmaya çalışmak, girişimci ve
yenilikçi üniversitelerin başında yer almak ve araştırma üniversiteleri arasında yer alması için Bayramiç Meslek
Yüksekokulu Sus Bitkileri Yetistiriciligi Programı’nın Stratejik Planı’nın oluşturulmasına gerek duyulmuştur.
Bu Stratejik Plan; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Sus Bitkileri
YetistiriciligiProgramı’nın eğitim öğretim kalitesini artırabilmesi ve gerçekleşen hızlı değişimlere ayak
uydurabilmesi için uygulaması gereken stratejik gereksinimleri değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu stratejik
planın ortaya koyduğu eksik ve sorunlar irdelenip, sonuçlarını değerlendirilerek gerekli revizyon ve güncellemeler de
ileride yapılacaktır. Zira bu stratejik planın programımızın bütün sorunlarını tespit etmesi veya çözmesi
beklenmemekte fakat sorunların tespit edilmesinde ve çözülmesinde önemli rehberlerden biri olarak kullanılması
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amaçlanmaktadır.
2. Amaç
Bu stratejik plan; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahce
Bitkileri Bölümü, Sus Bitkileri Yetistiriciligi Programı örgün öğretim programının 2020- 2025 akademik yılında
eğitim öğretim kalitesini artırabilmesi ve günümüz bilgi çağındaki değişimlere ayak uydurabilmesi için uygulanması
gereken stratejileri ve bu stratejilere dayanan hedeflerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede bu
stratejik planın temel amacı; programımızın günümüzün ve geleceğin rekabet koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi
doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirmede bulunarak bölgesel anlamda tercih edilirliğimizi arttırarak
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üniversitemizin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne anlamlı katkılar sunmaktır.
3. Kapsam
Bu dokümanda sunulan bilgiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Sus
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Bitkileri Yetistiriciligi Programı’nın örgün öğretim programını kapsamaktadır.
4. Uygulama Planı
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-Stratejik plan çalışmaları için verilerin elde edilmesi ve gerekli alt yapının sağlanması,
- Bölümün SWOT analizinin yapılması,
1) Programın güçlü yönleri
2) Programın zayıf yönleri
3) Fırsatlar
4) Tehditler
- SWOT analizinin değerlendirilmesi,
- Misyon, vizyon, temel değerler ve politikaların belirlenmesi,
- Mevcut hedeflerin güncellenmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi,
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- Elde edilen sonuçların geri bildiriminin sağlanması ve gerekli düzenleme ile düzeltmelerin sağlanması.
5. Programın Tanımı
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Süs bitkileri yetiştiriciliği programının amacı ilgili alanda lisans mezunu bireyler ile teknisyen ve işçi arasında
görev yapacak elemanları yetiştirmektir. Gelişmekte olan bir sektör olması nedeniyle, söz konusu bölüm
mezunlarının piyasadaki mevcut açığı kapatacağı düşünülmektedir. Süs bitkileri yetiştiriciliği programında okumak
isteyenlerin biyoloji, botanik ve bitki yetiştirmeye meraklı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları
gerekmektedir.
6. Programın Amacı
Süs bitkileri yetiştiriciliği programının amacı ilgili alanda lisans mezunu bireyler ile teknisyen ve işçi arasında
görev yapacak elemanları yetiştirmektir. Gelişmekte olan bir sektör olması nedeniyle, söz konusu bölüm
mezunlarının piyasadaki mevcut açığı kapatacağı düşünülmektedir. Süs bitkileri yetiştiriciliği programında okumak
isteyenlerin biyoloji, botanik ve bitki yetiştirmeye meraklı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları
gerekmektedir.
7. Programın Hedefi
Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmede
önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan, disiplinler arası çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi
ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir program olmaktır.
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8. Kazanılan Derece
Bölümü tamamlayan öğrenciler bu alanda ön lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.
9. Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler
Öğrencilerin bir lise mezunu olması gerekliliklerin yanı sıra yeni ÖSYM sınav yönetmeliğine göre YKS
sistemine göre gerekli puan ve üzeri puanı almış olmaları gerekir. Ayrıca analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler,
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
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isteklerinin olması gereklidir.
10. Öğrencilerin Öğrenimleri Sonunda Sahip Olacağı Yetkinlikler
Mezun olan öğrenciye Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programında ön lisans diploması verilir ve mezunlar Park ve
Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bilim alanında, “Süs Bitkileri Yetiştiricisi” Ön Lisans derecesini
alırlar. Fidancılık sektöründe mal üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda teknik eleman olarak istihdam
edilirler. Bölüm mezunları süs bitkilerinin (ağaç, çalı, yer örtücü ve mevsimlik çiçekler) sağlıklı olarak yetiştirilmesi
ve kaliteli ürün elde edilmesi için bilimsel yöntemlerle budama, ayıklama, gübreleme, ilaçlama yöntemlerinin
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uygulanmasında görev yaparlar.

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 da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Üniversitenin bu kapsamda paydaşları şu şekilde
belirlenmiştir:
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• Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar,
• Yüksek Öğretim Kurulu,
• Üniversitelerarası Kurul,
• Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
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Bölümümüz kadrosunda 1 öğretim uyesi , 2 ogretim gorevlisi

bulunmaktadır. Fakat bölümümüz öğrenci

almamaktadır. Ders vermekle yükümlü olan tüm öğretim elemanının özgeçmişi, hem bölüm websitesinde hem de
AVES sistemi üzerinden sürekli olarak güncellenmektedir. Ayrıca ilgili görev tanımları da birim web sitemizde
yayınlanmıştır.
Program Swot Analizi: Bölümümüzün ve programımızın eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik
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açılardan incelenerek üniversitenin kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir.
Değerlendirme;
• Eğitim-öğretim,
• Girişimci ve yenilikçi bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna katkı,
• Ders içeriklerinin sürekli güncellenmesi, ders planının gerektiğinde güncellenmesi,
• Ders yüklerinin dağılımı,
• Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması,
• Öğrencilerin DGS ile lisansa geçiş olanakları,
• Akademisyenlerin değerlendirilmesi,
• İç ve dış paydaşlarla daha sıkı bir iletişim kurulması,
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• Destek birimleri kapsamında yapılmıştır.
1.

Programın Güçlü Yönleri:

• Bayramiç ilçesinin, Çanakkale ilini Ege’ye bağlayan geçiş yoluna yakın bir konumda bulunması,
• Bölge ve toplum ihtiyaçlarına yönelik güncel bir dört yarıyıllık öğretim planına sahip olunması,
• Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı,
• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması,
• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması,
• Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması,
• Akademik personel idari personel iletişimimin istenilen düzeyde olması,
• Programımızın fiziki konumu ve teknolojik alt yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin uygun olması,
• Üniversitemizde

ve

Yüksekokulumuzda

girişimcilik

ve

yenilik

faaliyetleriyle

ilgili

gerekli

organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
• Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması,
• Konferans salonumuz, bilgisayar laboratuvarına sahip olmamız,
• Her sınıfta beyaz tahta, projeksiyon bulunması,
• Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin, yerleşkemizin ve
üniversitemiz merkez kampüsünün yeterli fiziki imkanlara sahip olması,
• Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve yerleşke dışı
erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim
sağlaması,
• Yüksekokulun sahip olduğu yerleşkede, futbol ve basketbol sahalarının, dersliklerin, laboratuvarların,
kütüphanenin, konferans salonunun ve yemekhanenin bulunması,
• Yüksekokulda ikisi öğrenci uygulama, dördü araştırma laboratuvarı olmak üzere altı adet laboratuvarının
bulunması,
• Bu laboratuvarların alt yapılarının yapılacak revizyon ve desteklerle daha da güçlendirilebilecek
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potansiyelin bulunması,
2.

Programın Zayıf Yönleri:

• Buna ek olarak ortaklaşa çalışma ve multidisipliner çalışma eksikliği,
• Buna rağmen çalışan ve performans gösteren akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi,
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• Dersliklerde internete bağlanamama sorunu,
• İnternet destekli ve sanal gerçeklikten yoksun eğitim sistemi,
• Yüksekokulumuz bünyesinde herhangi bir kariyer geliştirme programının uygulanmaması,
• Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin etkin çalışmaması ve
kendilerini yenilememeleri,
• Multidisipliner ve ortaklaşa çalışma eksikliği,
• Bayramiç ilçesinin merkeze 75 km uzaklıkta bulunması, öğrencilerin ulaşımda sıkıntılar yaşaması,
• Bayramiç ilçesinde öğrencilerin katılabileceği sosyal ve kültürel faaliyetlerin sınırlı kalması,
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• Uluslararası çalışmalarda akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi,

3.

Fırsatlar:

• Yeni yasal düzenlemeler,
• Öğretim planının yeni güncellenmiş olması,
• 2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesi,
• Programımız öğretim elemanlarının güncel mevzuata hakim olması ve üniversite-özel sektör, üniversitekamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması,
• Programımız öğretim kadrosunun alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması nedeniyle ulusal ve
uluslararası akademik çevrede tanınmaları,
• Aktif öğretim elemanlarına sahip olunması,
• Meslek Yüksekokulumuzda geçmişe nazaran daha aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve
yeniliklere açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan idari bir yapıya sahip olunması,
• Aktif idari personele sahip olunması,
• Bölüm ve diğer üniversite öğretim üyeleri arasındaki ilişkinin yeterli olması,
• Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması,
• Bayramiç ilçesinin, Çanakkale ilini Ege’ye bağlayan geçiş yoluna yakın bir konumda bulunması,
• İlçede bulunan en köklü, kapsamlı, büyük ve tek meslek yüksekokulu olmamız,
• Yüksekokulun sahip olduğu yerleşkede, futbol ve basketbol sahaları, derslikleri, laboratuvarları, kütüphane,
konferans salonu ve yemekhanesinin bulunması,
• Yüksekokulda ikisi öğrenci uygulama, dördü araştırma laboratuvarı olmak üzere altı adet laboratuvarının
bulunması,
• Bu laboratuvarların alt yapılarının yapılacak revizyon ve desteklerle daha da güçlendirilebilecek potansiyelin
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bulunması,
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Tablo 1 SWOT Matrisi Tablosu
Programın Güçlü Yönleri
•

Programın Zayıf Yönleri

bağlayan geçiş yoluna yakın bir konumda
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bulunması,

•

Bayramiç ilçesinin, Çanakkale ilini Ege’ye

•

!

Birçok baraja yakın olması

•

Bölge ve toplum ihtiyaçlarına yönelik güncel

eksikliği,
•

•

Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik
kadronun varlığı,

•

Akademisyenlerimizin, konuları hakkında
nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması,

•

olması,
•

destek verilmemesi,
•

Dersliklerde internete bağlanamama sorunu,

•

İnternet destekli ve sanal gerçeklikten yoksun
eğitim sistemi,

•

uygulanmaması,
•

Akademik personel idari personel iletişimimin
istenilen düzeyde olması,

•

Programımızın fiziki konumu ve teknolojik alt

etkin çalışmaması ve kendilerini
yenilememeleri,
•

Multidisipliner ve ortaklaşa çalışma eksikliği,

•

Bayramiç ilçesinin merkeze 75 km uzaklıkta
bulunması, öğrencilerin ulaşımda sıkıntılar

yapı noktasında bilgi kaynaklarına erişimin
uygun olması,
•

Üniversitemizde ve Yüksekokulumuzda
girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili
gerekli organizasyonların yönetim tarafından
desteklenmesi ve teşvik edilmesi,

•

Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin

dikkate alınması,
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Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi
amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin

Akademik personelin öğrencilere bilgi
aktarımında yeterli formasyona sahip olması,

•

Yüksekokulumuz bünyesinde herhangi bir
kariyer geliştirme programının

Akademisyenlerimizin, konuları hakkında
nitelikli proje üretme potansiyeline sahip

Buna rağmen çalışan ve performans gösteren
akademik personele yeterince ekonomik

bir dört yarıyıllık öğretim planına sahip
olunması,

ortaklaşa çalışma ve multidisipliner çalışma

yaşaması,
•

Bayramiç ilçesinde öğrencilerin katılabileceği
sosyal ve kültürel faaliyetlerin sınırlı kalması,

•

Uluslararası çalışmalarda akademik personele
yeterince ekonomik destek verilmemesi,

•

Akademik personelin yüksek lisans ve
doktora

dersleri verememesi,
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Konferans salonumuz, bilgisayar
laboratuvarına sahip olmamız,

•

Her sınıfta beyaz tahta, projeksiyon
bulunması,

•

Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro
vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin,
yerleşkemizin ve üniversitemiz merkez
kampüsünün yeterli fiziki imkanlara sahip
olması,

•

Üniversitemizin bölgenin en büyük ve
kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip
olması ve yerleşke dışı erişim için
öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre
ile online kaynaklara ve veri tabanlarına
anında erişim sağlaması,

•

Yüksekokulun sahip olduğu yerleşkede, futbol
ve basketbol sahalarının, dersliklerin,
laboratuvarların, kütüphanenin, konferans
salonunun ve yemekhanenin bulunması,

•

Yüksekokulda ikisi öğrenci uygulama, dördü
araştırma laboratuvarı olmak üzere altı adet
laboratuvarının bulunması,

•
Bu laboratuvarların alt yapılarının yapılacak
revizyon ve desteklerle daha da güçlendirilebilecek
potansiyelin bulunması,
Fırsatlar
•

!!

Tehditler
Yeni yasal düzenlemeler,

•

tanıtıcı broşürler ve tercih danışmanlığı gibi
adımlar atılmadığı takdirde bazı programların

•

Öğretim planının yeni güncellenmiş olması,

dondurulmaktan ziyade kapatılma riskiyle

•

2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz

karşı karşıya kalması.

köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının •
gelişmesi,

Akademik personelin kaygılarının bilimsel

•

Programımız öğretim elemanlarının güncel •
mevzuata hakim olması ve üniversite-özel
sektör, üniversite- kamu ilişkilerinin •
geliştirebilme potansiyelinin var olması,

•

Programımız öğretim kadrosunun alanlarında •
yeterli bilgi ve donanıma sahip olması
nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik
çevrede tanınmaları,

•

!

Lise tanıtımları, yüksek okulumuz hakkında

Aktif öğretim elemanlarına sahip olunması,

çalışma trendine olumsuz etki yapması,
Yardımcı akademik personel sayısının optimal
seviyeden düşük olması,
Yeterli bilgisayar laboratuvarına, programlara
ve ekipmana sahip olunmaması,
Üniversite sanayi işbirliğine yönelik ara
kurumların her departmana yetişememesi,
öğrencilere psikolojik danışmanlık veya

mentorluk yapabilecek bir departmanın olmayışı,
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Meslek Yüksekokulumuzda geçmişe nazaran
daha aktif, yönetime katılımı sağlayan,
paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her
konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya
çalışan idari bir yapıya sahip olunması,

•

Aktif idari personele sahip olunması,

•

Bölüm ve diğer üniversite öğretim üyeleri
arasındaki ilişkinin yeterli olması,

•

Ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek
nitelikte yeterli akademik personele sahip
olunması,

•

Bayramiç ilçesinin, Çanakkale ilini Ege’ye
bağlayan geçiş yoluna yakın bir konumda
bulunması,

•

İlçede bulunan en köklü, kapsamlı, büyük ve
tek meslek yüksekokulu olmamız,

•

Yüksekokulun sahip olduğu yerleşkede, futbol
ve basketbol sahaları, derslikleri,
laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu
ve yemekhanesinin bulunması,

•

Yüksekokulda ikisi öğrenci uygulama, dördü
araştırma laboratuvarı olmak üzere altı adet
laboratuvarının bulunması,

•

Bu laboratuvarların alt yapılarının yapılacak
revizyon ve desteklerle daha da
güçlendirilebilecek potansiyelin bulunması,
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MISYON ve VIZYONUMUZ

!
!

Vizyonumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda, gerçekleştirdiği ulusal ve
uluslararası eğitim öğretim etkinlikleri ile bölgesel ve ulusal alanda öncü bir meslek yüksekokulu olmak için
çalışmalarını sürdürmekdir. Misyonumuz Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Üniversitemiz Misyonu çevresinde;
Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmiş, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilke ve değerlerine
bağlı, kültürel birikim ve iletişim becerisine sahip, araştırmacı ve yenilikçi bilim ve teknolojiye dayalı nitelikli bir
eğitim programı ile yetiştirmektir. Ataturk 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.
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Sorunlara Çözüm Önerileri Getirilmesi ve Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi
Yapılan SWOT analizi sonucunda değerlendirilen zayıf/kuvvetli yönleri, fırsatlar ve tehditler dikkat alınarak
üniversitenin uyguladığı stratejilerin devam edip etmeyeceği konusunda karar oluşturulmuştur. Bu kapsamda 20202025 Akademik Yılı için uygulanması düşünülen en temel çözüm önerileri ve stratejiler kısaca aşağıda bilgilerinize
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sunulmuştur.
Strateji 1: Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak ve öğretim üyesi sayısının arttırılması.
Strateji 2: Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak, diğer meslek yüksekokullarıyla daha rekabetçi bir
program için yenilikçi bir öğretim planı geliştirmek, bilimsel çalışma ve proje sayısının arttırılmasına yönelik
ortak çalışmalar yapılmak.
Strateji 3: Tüm paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni faaliyetler geliştirmek.
Strateji 4: Bologna girişlerinin her dönem dersi veren ilgili öğretim elemanları tarafından güncellenmesinin
sağlanması. Öğretim elemanlarının araştırma yöntem ve teknikleri ile istatistik konularında kendilerini
yenilemeleri bu konularda gerekli hizmet içi eğitimlerin alınması.
Strateji 5: Eğitimin kalitesinin yükselmesi ve öğrencilerimizin eğitimden daha fazla istifade edebilmeleri için
akademik personelin kendi uzmanlık alanında ders vermesi sağlanarak adaletli bir ders paylaşımı yapılmalıdır.
Strateji 6: Meslek Yüksekokulumuzun Bayramiç ve çevre liselere tanıtım ve tercih danışmanlığı yapmaya
devam etmesi teşvik edilerek, potansiyel öğrencilerimizi kazanmamız için daha fazla çaba harcanması.
Strateji 7: Proje yazma, ortaklaşa çalışma, multidisipliner çalışma, eğiticinin eğitimi, mobing ve empati
konularında gerektiği ölçüde hizmet içi eğitimlerin alınarak kurumsal bağlılığın ortak amaca hizmet eden
faaliyetler ve etkinliklerle güçlendirilerek kurumsal vizyonun sahiplenilmesi.
Strateji 8: Öğretim elemanlarının derse girmeden önce öğrenciyi bilgilendirmesine özen gösterilmesi.
Strateji 9: Programının kapsamlı tanıtımı için özel web sitesi tasarlanması.
Strateji 10: Öğretim üyesi öğretim elemanının uyumlu çalışabilmesi için etkin iletişim tekniklerinin
kullanılması.
Strateji 11: Meslek yüksekokul bünyesinde bulunan kütüphanenin de güçlendirilmesi için destek sağlanması.
Strateji 12: Uluslararası yayınların daha yoğun desteklenmesi için çaba sarf edilmesi.
Strateji 13: Öğretim elemanlarının derslerinin sabit hale getirilmesi.
Strateji 14: Demirbaş ve sarf malzeme konusunda çalışanlara yapılan katkının arttırılması.
Strateji 15: Üniversite sanayi iş birliği protokolleri yapılması için çalışmalar yapılarak gerekli bağlantıların

!10

kurulması.
Strateji 16: Plan ve projelerin herkesçe sahiplenilerek sorumlulukların paylaşılması ve sorumluluk almayan
öğrenci ve öğretim elemanlarının sürece dahil edilmesi.
Strateji 17: Öğretim elemanlarının ders anlatım tekniklerini geliştirerek uygulamaya ağırlık verilmesi.
Strateji 18: Rakip programlarla gereken karşılaştırmaların yapılarak varsa yeni önerilerin getirilmesi.
Strateji 19: İnternet Destekli Öğretimin ve sanal gerçeklik uygulamalarının desteklenmesi.
Strateji 20: Bölgesel seminer, kongre, sempozyum ve fuarlarda öncü meslek yüksekokulları arasında yer
almak için çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Strateji 21: Öğrencilerin, teknik gezi, kongre vb. etkinliklere katılımın daha fazla teşvik edilerek piyasa
uygulamalı eğitimin desteklenmesi.
Strateji 22: Bölümümüz öğrencilerine gereken alt yapı sağlanarak öğrencilerin sektörel çalışmalara
katılımının sağlanması. Bölümüz öğretim elemanları ve meslek yüksekokulumuz nezdinde girişimlerde
bulunarak başarılı öğrencilere işletmelerde çalışma karşılığında burs ve benzeri imkanların yaratılması ve
bölümümüz öğrencilerine staj yapma imkanı sağlanabilmesi için girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
Strateji 23: Öğrencilere ve akademik personele yabancı dil öğreniminde gerekli kolaylığın sağlanması.
Öğrenciler ve akademik personel için Fulbright, Erasmus, Sokrates, Da Vinci Farabi, programları gibi değişim
programları ile desteklenerek bu hususta gerekli imkanların sağlanması.
Strateji 24: Üniversitemiz mezunları ile ilişkileri biriminin aktif çalışarak meslek yüksekokulumuza çeşitli
kaynaklar sunmasının teşvik edilmesi.
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T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
I. DERSLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ İLKELER
1. Derslere devam zorunluluğunun oranı %70 uygulamalı derslere devam zorunluluğunun oranı ise %80’dir.
Öğrenciler ancak üç hafta için mazeret sunabilirler. Maksimum dört haftadan fazla (mazeretli veya
mazeretsiz) derslere katılmama, o dersin tekrar edileceği anlamındadır.
2. Derse 10 dakikadan fazla geç kalan veya sınıf içerisinde derse katılmayarak, dikkat dağıtan, telefon ile
oynayan, uyuyan, konuşan, sınıfın huzurunu bozarak izinsiz şekilde ders dışı aktiviteler yapan öğrenci o
dersten yok yazılır.
3. Derste cep telefonu vb. kayıt cihazları ile izinsiz fotoğraf ve video çekmek, ses kaydı almak kesinlikle
yasaktır. Ayrıca bu tarz davranışlar için Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince görüntü ve seslerin
rıza dışında kayda alınması hakkındaki yaptırama göre 2-6 yıl arası hapis cezası ve tazminat ön görülmüştür.
4. Tüm öğrenciler en az bir önceki haftanın konusu ve ilgili haftanın konusu hakkında ön hazırlık yaparak
derse katılmak, derslere vaktinde gelmek, dersi dinlemek, dersi sistemli bir biçimde takip etmek ve not almak
ile öğrencilik sorumluluğu gereği yükümlüdür. Dersi alttan alan öğrenciler ders notlarını dersi döneminde alan
öğrencilerden temin etmek durumundadır. İlgili öğretim görevlisi ayrıca örnek sınav sorusu dağıtmamaktadır.
5. Öğrenciler kendilerinden talep edildiği takdirde en az 3-5 sayfadan oluşan bilgisayar ortamında yazılmış
(word) rapor veya (power point) sunu ödevlerini bilimsel esaslara uygun olarak (isim, numara, program
belirterek, kopyala yapıştır yapmadan, ödev sitesi, forum, wikipedia vb. bilimsel olmayan kaynaklar
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kullanmadan, özeti şeklinde, belirli bir düzen içerisinde, kaynak belirterek) hazırlayıp vaktinde teslim etmekle
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yükümlüdür. İlgili öğretim görevlisi bunun için ödev hazırlama kılavuzu da dağıtmıştır dileyen öğrenciler
bundan da yararlanabilir. Bu şartlara uygun getirilmeyen ödevler kabul edilmeyip, değerlendirilmeyecektir.
6. Öğrenciler ödevlerini sınıf temsilcisine teslim edeceklerdir. Tüm ödevler temsilciden toplu olarak teslim
alınır. Ders notu verilmesi gerekli ise sadece sınıf temsilcisine teslim edilir. Sınıf temsilcisi ilgili notu sınıfa
vaktinde dağıtmakla ve toplanan ödevleri vaktinde teslim etmekle yükümlüdür. İlgili öğretim görevlisinin ders
sunuları ise kesinlikle dağıtılmamaktadır.
7. Ders karşılıklı fikir alışverişi içerisinde yürütüleceğinden dolayı derse yoğun katılım önerilmektedir.
Öğrencilerin performans değerlendirmesi Vize %40 - Final %60’tır. Sınav dışı değerlendirme kriterleri; derse
devam %10, ödevler ve sunumlar %10, derse aktif katılım %10’dur. Sınavlarda test, boşluk doldurma, doğru/
yanlış, eşleştirme ve klasik soru teknikleri bir arada kullanılabilir.
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