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1. Ön Bilgi 

 
Dünyada uluslararası ticaretin, küresel ve bölgesel anlaşmalarla gelişmesiyle beraber, ülkemizin de 
dış ticaret hacmi artış göstermiştir. Uluslararası ticarete konu olan yüklerin %85-90 oranında 
denizyolu ulaştırması ile yapılması da denizcilik sektörünün her daim revaçta olduğunun bir 
göstergesidir. 
Ülkemizin coğrafi konumunun da avantajı ve yapılan yatırımlarla deniz ticaret filo kapasitemiz, 
limanlarımızdaki yük miktarları, tersanelerde inşa edilen, bakım ve onarımı yapılan gemiler ve 
gemilere verilen acente hizmetleri gün geçtikçe artmaktadır. 
Denizcilik sektöründe var olan nitelikli ara eleman ihtiyacı, coğrafi konumunun vermiş olduğu avantaj 
ve üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan ülkemizde dış ticaret hacminin de artışına uygun 
olarak çoğalmaktadır. Dünya ve ülkemiz Limanlarında ve verdikleri hizmetlerde sürekli artan iş 
hacmine sahiptir. Buna bağlı olarak deneyimli, eğitimli, yetkin iş gören ihtiyacı da artmaktadır.  
Programımızın temel amacı; denizcilik sektöründe artan nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanmasına 
katkıda bulunmaktır. 
 

2. Amaç  

Bu stratejik plan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu, 

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının 2018-2022 akademik yılında 

eğitim öğretim kalitesini artırabilmesini hedeflemektedir. Böylece programımızın misyon ve 

vizyonunu oluşturmak ve programımızı günümüz rekabet koşullarıyla uyumlu hale getirmek, sektörel 

değişimlere ayak uydurabilmek için uygulaması gereken stratejileri ve bu stratejilere dayanan 

hedefler belirlemektir.  

3. Kapsam  

Bu dokümanda sunulan stratejiler ve hedefler; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gelibolu Piri Reis 

Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü ,Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı’nı 

kapsamaktadır. Doküman program danışmanları ile programda ders veren öğretim elemanlarının 

önerileri ve katkıları ışığında hazırlanmıştır.  

4. Planlama Süreci ve Uygulama Planı  

Stratejik  Planlama  süreci aşağıdaki aşamalardan  oluşmaktadır; -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, 



 -Fonksiyonel hedeflerin güncellenmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi,  

-Elde edilen sonuçların geri bildiriminin sağlanması ve gerekli düzenleme ile düzeltmelerin 

gerçekleştirilmesi. 

5. Program Tanımı  

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokuluna bağlı Ulaştırma 

Hizmetleri Bölümü , Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı olarak örgün ve ikinci öğretim olmak üzere 

eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.   

  

 Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa 

öğrenci kabulü merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri 

program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.  

  

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; - Öğretim programlarında belirlenen tüm 

derslerden en az DD notu alarak minimum 120 AKTS kredisinden başarılı olmaları -4.00 üzerinden en 

az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları -Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte 

tamamlamaları gerekmektedir.  

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı 

Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan METEB içindeki MYO 

Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uyarınca öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için programları ile 

ilgili resmi-özel sektör kuruluşları ile yurt dışında benzer kuruluşlardaki iş yerlerinde 30 iş günü staj 

yapmaları zorunludur. Öğrenciler stajlarını MYO Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonunca onaylanan 

staj yerlerinde, staj yönergesine ve programına göre yapmakla yükümlüdürler. Öğrenimleri devam 

eden öğrenciler stajlarını II. Yarıyıl sonundan başlayarak yapabilirler.  

  

 6. Programın Amacı ve Hedefi  

 Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı, disiplinler arası bir program olarak temelinde denizcilik 
sektörünün hem teknik hem de işletmecilik bilgilerine sahip, nitelikli, işin detaylarının önemine haiz 
ara elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Bu hedefe uygun olarak, ilk yıl temel önlisans öğretimi dersleri ile sektöre giriş derslerini alan 
öğrencilerimize ikinci yıl detaylı olarak sektörel dersler verilmektedir. 
 

 7. Kazanılan Derece 

 Programdan mezun olanlar iki yıllık ön lisans diplomasına sahip, “Deniz  ve Liman İşletmeleri Meslek 

Elemanı” unvanını alacaklardır.  

 8. Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler  

Analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler, eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözmüm önerileri 

geliştirebilme, belirsizliklere katlanabilme, mücadeleci ve sabırlı ruha sahip olma, özellikle mesleki 



bilgileri okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yenilikleri takip etme, günümüz 

dünyasında her sektördeki güncel ekonomik gelişmelere mikro ve makro düzeyde ilgi duyma.  

9. Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler  

Deniz  ve Liman İşletmeciliği Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunların alacağı eğitim 

sonucunda sağlanması hedeflenen yetkinlikler aşağıdaki gibidir; 

 -Deniz İşletmeleri faaliyetleri ile  denizcilik  sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan 

bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak. 

 -Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; 

- Hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.  

-Sektörün ihtiyacına cevap verebilecek yetkinliğe sahip olmak 

-Denizcilik ve Liman İşletmeciliği alanında alınan teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme  

-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olma  

 - Meslek etiğine sahip olma.   

-Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin sürdürülebilirliğinin önemini kavrama  

-Yeterli seviyede yabancı dil bilgisine sahip olma  

10. Mevcut Öğrenci Profili  

Deniz ve Liman İşletmeciliği programını genel olarak İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, 

Edirne illerinden ve bu illerin ilçelerinden gelen düz, anadolu ve meslek lisesi mezunları tercih 

etmektedir.  

11. Mezunların Mesleki Profili  

Mezun olan öğrencilerimiz ağırlıklı olarak, 

-Liman İşletmeleri 

-Lojistik firmaları  

-Deniz Acente İşletmeleri 

-Gümrük Firmaları 

- Gemi Acentalığı 

- Forwarder İşletmeleri  

-  Dış Ticaret işletmelerinde istihdam  edilmektedirler. 

 12. Programımızın 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 da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Programımızın bu 

kapsamda paydaşları şu şekilde belirlenmiştir: 

 



 • Kamu ve özel sektör kuruluşları  

• Gemi Tersaneleri 

• Serbest Bölgeler 

• Türkiye Liman İşletmeleri  Derneği 

 • Denizcilik İşletmeleri 

• Armatörler birliği 

• Denizcilik İşletmeleri 

• Üniversiteler 

 • Akademik personelimiz  

• Liman Başkanlıkları 

• Ro- Ro İşletmeleri 

• Kamu Limanları  

• İşkur  

• Mezunlarımız  

  

 13. Merkezi Yerleştirme Puan Türü, Kayıtlı Öğrenci öğrenci Sayısı 

 

Tablo 1. Merkezi Yerleştirme Puan Türü, Kayıtlı Öğrenci öğrenci Sayısı 

Öğrenim Dili Türkçe 

Puan Türü YGS -6 

Süresi 2 Yıl 

 

Kayıtlı  Öğrenci  Sayısı 

Normal Öğretim  

106 Öğrenci 

İkinci Öğretim  

108 Öğrenci 

 

14.Programda Kadrosu Bulunan Öğretim Elemanlarının Dağılımı   

Programda üç öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının unvana göre dağılımı aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir.  



Deniz  ve Liman İşletmeciliği programında kadrolu üç  öğretim  elemanı bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. Program Akademik Kadrosu 

1 Öğr. gör Bilal  Baki TİRYAKİ 

2 Öğr.Gör. Dr. Özgür  TEZCAN 

3 Öğr. gör Salih TORLAK 

 

 

 

15. Program Swot Analizi  

Bölümümüzün eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan incelenerek üniversitenin 

kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir 

 

 Tablo 3. Deniz ve  Liman İşletmeciliği Programı Swot Analizi 

Güçlü  Yönler Dünya taşımacılığının %90'ı ülkemiz uluslararası taşımacılığının %85'i denizyolu ile 
yapılmaktadır. Diğer taraftan lojistik, dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan 
bir sektördür. Günümüzde üretici ve tüketiciler, daha düşük maliyetli ve daha 
kapsamlı entegre hizmetler talep etmektedirler. Lojistik, taşımacılık ve 
depolamanın yanı sıra dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda 
hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla 
deniz işletmeciliğinin lojistik planlamalara, lojistik şirketlerin de uzman denizcilik 
işletmecilerine gereksinimi vardır. Limanların özelleştirilmesiyle birlikte denizcilik 
sektörü farklı bir boyut kazanmış ve dinamik hale gelmiştir. 
 
         Artan ticaret ile özelleştirilen limanlarda daha rekabetçi bir bakış açısı ve 
yapılan yeni yatırımlar uzman işgücü ihtiyacını birlikte getirmiştir. ''Deniz ve 
Liman İşletmeciliği Programı'' denizcilik ve limancılık sektörünün yanı sıra hızla 
gelişen lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu hem denizciliği hem de tedarik zinciri 
lojistiği operasyonlarını iyi bilen uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 
hazırlanmış bir programdır. 

Zayıf  Yönler Yüksekokulumuzun Öğrencilerin uygulama yapabileceği liman ve liman 
işletmelerine coğrafik olarak uzak olması 

  

Fırsatlar 1-Denizcilik  Sektörünün dünya  ve  ülke ekonomilerinde gün geçtikçe önem 
kazanması.  
2-Sektörün nitelikli işgücü talebi 
 

Tehditler 1-Dünya ticareti ve denizcilik sektöründe konjektürel dalgalanmalar 
2-Türkiye genelinde üniversiteler bünyesinde açılan Deniz ve Liman işletmeciliği 
Program sayısının hızla atması  

  

  

 



16. Programımızın Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri  

  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin  eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni 

yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok 

disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten; 

bilgiyi, sevgiyi ve saygıyı Çanakkale’nin tarihi ve zengin dokusuyla harmanlayan; “kalite odaklı, 

yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak” misyonu ile genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, 

yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan 

yönetim anlayışıyla; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle; “bölgenin en 

iyi üniversitesi olmak, ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek” vizyonu 

doğrultusunda çağdaş mesleki yeterliliğe sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu kalite standartlarına uygun, 

sürdürülebilir eğitim kalitesini hedefleyen, sektörle işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren bir önlisans 

programıdır.  

  

 

17. Sorunlara Çözüm Önerileri Getirilmesi ve Uygun Stratejilerin Geliştirilmesi  

  

Bölümümüzün yaptığı SWOT analizleri neticesinde değerlendirilen zayıf/kuvvetli yönleri, önündeki 

fırsatlar/tehditler dikkate alındığında aşağıda yer alan stratejik değerlendirmelerin yapılması mümkün 

olmaktadır. Bu kapsamda 2019-2020 Akademik Yılı için uygulanması düşünülen en temel çözüm 

önerileri ve stratejiler kısaca aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

  

Strateji 1: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında çağın, sektörün ve öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin 

sağlanması için programın öğretim planı güncellenmiştir. Güncellenen öğretim programı EK 1’de yer 

almaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde öğretim planının güncellemesi yönünde 

çalışmalar yürütmek.  

Strateji 2: Sektör temsilcileri ile program öğrencilerinin buluşturulması ve sektörle iş birliği 

sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek.  

Strateji 3: Mezunlarla iletişimi sürdürecek kanallar bulunması, mezun ve mevcut öğrenci 

buluşmalarının gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek  

Strateji 4: Öğretim elemanlarının akademik etkinliklerin geliştirilmesi için bölüm öğretim elemanları 

arasında işbirliklerinin sağlanması. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Ekler 

18.1: Programın Öğretim Programı  Programın öğretim planı aşağıda yer almaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


