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TARİH BÖLÜMÜ’NÜN MİSYONU (ÖZGÖREVİ)   

Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle 
bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma 
ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, fiziksel ortamdaki 

doğal süreçlerle alansal ve zamansal ilişkileri bilimsel olarak araştırabilen çağdaş 

tarihçiler yetiştirmek,  

Doğa, toplum ve uygulamalı bilimleri bağdaştırarak, ulusal kalkınmayı atılıma 
dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları 

oluşturmak ve desteklemek,  

Bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, 
gerekli altyapıyı hazırlayarak bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştirmek ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak,  

Tarihçi mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, 
özgür, demokrat kişilikli, girişimcilik kültürüyle donatılmış, uyumlu, derslere ve 

araştırmalara katılımı yüksek, ekip çalışmasına yatkın, etik değerleri özümsemiş, 
Çanakkale, Türkiye ve dünya sorunlarına ve değerlerine duyarlı ve hayat boyu 
öğrenmenin önemini benimsemiş Tarihçiler yetiştirmektir. 

TARİH BÖLÜMÜ’NÜN VİZYONU (ÖZGÖRÜŞÜ) 

Bölümümüz, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş 
değerlerine bağlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm 
insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, üretken ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm 

dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesinin vizyonu doğrultusunda, nitelikli eğitim gerçekleştiren, uluslararası 
düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile topluma katkı 

sağlayan, mensubu ve öğrencisi olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktadır. 

Bölümümüz ayrıca bilimsel mükemmelliği yakalamış, alanında en kaliteli öğretim 
elemanı ve öğrencilerin buluştuğu, bölgesel anlamda öncü bir simge, ulusal anlamda 

tercih edilebilir, uluslararası açıdan dünyanın önde gelen araştırma ve öğretim birimi 
olmayı kendine hedef olarak belirlemiştir. 

 

TARİH BÖLÜMÜ’NÜN İDARİ/AKADEMİK AMAÇ VE HEDEFLERİ   

1. Eğitim-öğretim ve araştırma altyapısını oluşturmak ve geliştirmek 

2. Lisans ve Lisansüstü Eğitim programlarını temel varsayımlarımız doğrultusunda 
geliştirmek 

3. Ulusal ve uluslararası projeler önermek ve projelerde yer almak  

4. İhtiyaç duyulan alanlarda, uluslararası öğretim üyesi değişimine açık olmak,  

5. Disiplinler arası ilişkileri geliştirmek 



6. Akademik kadroyu çeşitlendirmek ve güçlendirmek 

 

TARİH BÖLÜMÜ’NÜN İDARİ TEMEL POLİTİKALARI VE ÖNCELİKLERİ   

1. Ülkemizde tarih bilimlerin yeterince ve doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak, 

2. Mezunlarımıza, çalışması gereken sektörlerde istihdam olanağı yaratılmasına katkıda 

bulunmak,  

3. Kurumlara dönük projeler önermek ve projelerde yer almak.  

4. Alanında uzmanlaşmış öğretim kadrosuyla, uluslararası düzeydeki araştırma ve 

yayınlarıyla Türkiye genelinde ön planda yer almak,  

5. Bölüm ile ilgili haberleri mezunlarımıza ulaştırmak 

6. Sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak 

7. Bölümümüzde mevcut araştırma projeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek 

8. Projeden çıkacak yayınlarda öğrencilerin isimlerinin olmasına özen göstermek 

9. Tüm öğretim üyelerinin öğrenci aktivitelerine katılımını sağlamak 

10. Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinin bölümün tanıtımında etkili olmasını 

sağlamak. 

11. Öğrencileri öğrenci asistanlığı konusunda bilgilendirmek 

12. Öğrencileri/öğretim üyelerini değişim programları ile ilgili olarak bilgilendirmek 

13. Öğrencileri yurtdışı burs ve staj konularında bilgilendirmek 

14. Ulusal ve Uluslar arası projelerine katılıma teşvik etmek 

15. Uluslararası proje veren kurumları araştırmak, tanıtmak 

16. Arazi ve arşiv çalışmaları konusunda teşvik etmek. 

17. Araştırma görevlisi ihtiyacı olan alanları belirlemek 

18. Doktora ve Doktora sonrası araştırma pozisyonu için bir sistem oluşturmak 

19. Aşağıda belirtilen eksiklerin giderilmesine öncelik vermek: 

- Bilimsel araştırmalar ile toplum ihtiyaçlarının çakışmaması 

- Araştırma görevlisi sayısının yetersiz olması 

— Bölümümüzün arşiv kuruluşlarıyla entegre olmaması  

- Lisans ve lisansüstü program derslerindeki uygulamaların eksik olması 

 

 

 

 

 



 

20. Bölümümüzün sorumluluk alanları ve kritik stratejileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

SORUMLULUK ALANLARI KRİTİK STRATEJİLER 

1)Eğitim, Öğretim  
 

(Üniversiteler, araştırma 
kurumları ile ilişkiler) 

1.1. Ders planlarını ihtiyaca göre düzenlemek 
1.2. Derslerde bilişim teknolojilerinin kullanımını teşvik 

etmek 
1.3.Lisansüstü programında disiplinler arası öğrencilerin 

sayısını artırmak 

2)Araştırma, Uygulama  
 

(Temel araştırma) 

2.1.Genç araştırmacıları yurtdışı ilişkileri için teşvik etmek 
2.2.Disiplinler arası ortak projeleri teşvik etmek 

2.3.Disiplinleri bir araya getiren toplantılar düzenlemek 

3)Yayın 3.1. Etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın yapmak 
3.2. Toplumsal problemlere yönelik yurtiçi yayın yapmak  
3.3. Ders kitabı ve/veya notları hazırlamak. 

4)Kurumsal ilişkiler  
 
(Toplumla ilişkiler, Kamu ile 

ilişkiler) 

4.1. Uygulayıcı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler 
yapmak 

4.2. Yazılı ve görsel basını kullanarak toplumu 

bilinçlendirmek. 

5)Mezunlarla ilişkiler  
 

(Tanıtım) 

5.1. Mezunlarımızın bölümle ilişkide kalmasını sağlamak 
5.2. Mezunlarımızla eğitim-öğretimi geliştirme yönünde 

sürekli fikir alışverişi içinde bulunmak 
5.3.  Mezunların bilgilerini güncellemek için kurslar 

düzenlemek 

6)Öğrencilerle ilişkiler  
(Kültürel, sosyal, sportif işler, 
Destek hizmetleri, idari işler) 

6.1. Öğrencileri araştırma projelerine dahil etmek 
6.2. Öğrenci kulüplerine destek vermek 
6.3. Öğrencileri, öğrenci asistanlığı imkanlarını 

kullanmaya teşvik etmek 
6.4. Öğrencilerin katılacağı sosyal etkinlikler düzenlemek 

7)Uluslararası ilişkiler  7.1. Uluslararası öğretim üyesi/öğrenci değişimini teşvik 
etmek 

7.2. Uluslararası araştırma faaliyetlerini artırmak 

7.3. Uluslararası toplantılar düzenlemek 

8)Ekonomik işler, Mali işler 8.1. Bölüme düzenli olarak gelir getirici hizmetler üretmek 
8.2. Bölüme düzenli olarak gelir getirici projeler almak  

9)Altyapı ve Fiziki gelişme  
(Teknolojik işler, kaynak 
kullanımı, doğal çevre) 

 

9.1. Arşiv kurumlarıyla iş birliğini geliştirmek, 
9.2. Arazi çalışmalarına önem vererek yaygınlaştırmak, 
9.3. Yeni laboratuarların oluşturulması girişiminde  

bulunmak 

 
10)Yönetim ve İnsan kaynakları 

10.1. Araştırma faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için 
araştırma görevlisi sayısının arttırmak  

10.2. Bölümle ilgili idari ve akademik kararların         
alınmasında tüm öğretim üyelerinin katkısını sağlamak 

 

 

 


