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0. GİRİŞ
0.1. PROGRAMA AİT BİLGİLER

3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1992-
1993 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi'nden devredilen Çanakkale Eğitim Fakültesi,
Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü açılarak eğitim- öğretime başlamışlardır.
Tıbbi Sistem Biyolojisi; Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.11.2013 tarih ve 2/1 sayılı kararı
Sağlık Bilimlerii Enstitüsün kapsamında açılmış olup 2014-2015 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında eğitim öğretime başlamıştır. Tıbbi Sistem Biyolojisi programımız Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılarak yerine 16.06.2020 tarih 2654 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
kurulan ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bulunmaktadır. 
 

Tıbbi Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, günümüzde tedavisi olmayan yada mevcut
tedavi yaklaşımlarının yeterli olmadığı tıbbi sorunların, ileri teknolojiler yardımıyla moleküler biyoloji,
genetik, biyoteknoloji, matematiksel modelleme ve istatistik dallarından elde ettiği bilgileri bir araya
getirerek çözümlenmesidir. Programın amacı, biyolojik sistemlerde düzenleyici süreçlerin
modellenmesi ve simülasyonunu ile ileri teknoloji verilerinin analiz edildiği ve tıbbi sorunların
bütüncül bir yaklaşımla çözümlenmesidir. Bu amaçla bilimsel düşünme yeteneğine sahip, disipliner
arası fikirler geliştirebilen, bilgi ve teknoloji üretebilme yeteneğine sahip, girişimci, yenilikçi, yaratıcı
genç araştırıcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programın temel amacı, gençlerin analitik düşünme
ve uygulama becerilerini geliştirerek, yaptığı gözlemler doğrultusunda bir problemi tanımlayıp çözümü
için önermeler yapabilecek yetkinlikte araştırmacılara dönüşümünü sağlamaktır. Sağlık Bilimleri
Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Tıbbi Sistem Biyolojisi Dalı öğrencilere minimum 2 yıllık
eğitim dönemlerinden sonra Yüksek Lisans derecesine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri
sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları sonuç raporu ve strateji belgesine göre Türkiye’nin 20.000’i
doktoralı olmak üzere 45.000 öğretim elemanı ihtiyacı daha bulunmaktadır. Tıbbi Sistem Biyolojisi
Yüksek Lisans Programı’nın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacı yetiştirmektir.

1. ÖĞRENCİLER
1.1. Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve

davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz
önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre gelişimi değerlendirilmelidir.

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her
yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata
alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55
standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test
(GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış
lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar;
ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde
okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri,
diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile
birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü
müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar.
Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı
olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile
lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını



belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES
puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’i ve mülakat/yazılı sınav notunun %30’inin
toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması
gerekir. Programa 2021 Güz döneminde sözlü(COVİD19 nedeniyle), Bahar döneminde yazılı sınavla
öğrenci kabulu olmuştur. 2021 Bahar dönemi başvurusunda bir aday yazılı sınavdan başarısız olması
nedeniyle programdan elenmiştir. 

1.2. Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile
başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde
uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.

Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka
kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde
uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır. Tüm yatay geçişler,
20/4/2016 tarihli ve 29690  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğince kabul edilen esaslara göre yapılmaktadır. Yatay geçiş
yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu
süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreyi aşamaz.

Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir
yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci,
lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları
ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan
mezun olan, kayıt sildiren, bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından yapılan sınavlar sonucu veya özel yetenek sınavları sonucu üniversitemize kayıt
yaptıran ve muafiyet talebinde bulunanların, ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilmesi yapılır ve
muafiyet talebi uygun görülen öğrencilerin muaf tutulduğu derslerinin başarı notları, bu Yönetmeliğin
22 nci maddesindeki başarı notuna dönüştürülür. Muafiyet kararının alındığı yarıyılda başvurması
halinde, muaf olduğu dersi/dersleri almak isteyen öğrenci tekrar alabilir. Herhangi bir yükseköğretim
kurumundan mezun olan, kayıt sildiren, bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlar sonucu veya özel yetenek sınavları sonucu
üniversitemize kayıt yaptıran ve muafiyet talebinde bulunanların, ilgili yönetim kurullarınca
değerlendirilmesi yapılır ve muafiyet talebi uygun görülen öğrencilerin muaf tutulduğu derslerinin
başarı notları, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki başarı notuna dönüştürülür. Bunun sonucunda
genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerden üst yarıyıldan ders almak isteyenlerin,
bulunduğu yarıyıldan muaf tutulduğu derslerin toplam kredisinin programdaki o yarıyılın toplam
kredisinin en az yarısı olması halinde; intibak ettirildiği yarıyıl ve önceki yarıyıllarda almadığı ve
başarısız olduğu dersler ile bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri konusunda meslek yüksekokulu yönetim
kurulumuz yetkilidir. Muafiyet kararının alındığı yarıyılda başvurması halinde, muaf olduğu
dersi/dersleri almak isteyen öğrenci tekrar alabilir.

 

1.3. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak
ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır.

 

Programımızdaki öğrenciler, yabancı dil, mülakat, not ortalaması gibi istenen şartları yerine
getirdikleri takdirde lisans eğitimlerinin belirli bir döneminde başka bir yükseköğretim kurumunda
yurt içi (Farabi)ve yurt dışı (Erasmus) öğrenci programları ile eğitim görebilirler. Üniversitemizin
ise bu konuda anlaşmalı olduğu üniversiteler bulunmaktadır. Bunlara Erasmus ve Dışilişkiler
Koordinatörlüğü web sitemizden aktif olarak ulaşılmaktadır. Ayrıca öğrenci değişim
programlarıyla da ilgili bir koordinatörlük bulunmakta ve öğrencilerimiz aktif olarka buradan ve
kendi program danışmanlarından destek almaktadır. Erasmus programı, ise Avrupa’daki



yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik
Avrupa Birliği' nin bir eğitim programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak
projeler üretip hayata geçirmeleri, öğrenci, idari ve akademik personel eğişimi yapabilmeleri için
hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus öğrenim hareketliliği,
Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki
dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda
gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren “Yükseköğretim İçin
Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) sahibi bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer
bir Avrupa ülkesi Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumunda
değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma
şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmemekte olup, öğrencilerin yalnızca
hareketlilikten kaynaklanan ek masraflarına yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler
istedikleri takdirde "hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir.
Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere
öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması
olan EÜB sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek
için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim
sürecine dâhil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi
belirlemektedir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi
başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için
gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini
seçerler.

Faaliyetin süresi öğrenim hareketliliğinde 3 ila 12 ay arasındadır. Faaliyet süresi 3 aydan az 12
aydan fazla olamaz. Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj
hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir.Başvuru dönemlerinde öğrencilerimiz
başvurularını Üniversitemizin web sayfasında (http://erasmus.comu.edu.tr/ogrenim-genel-
bilgi.html) yayınlanan link aracılığı ile yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi için
bölümümüz ile Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir AB Yükseköğretim Kurumu arasında
ilgili akademik yılda (örn. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için) geçerli olan bir Erasmus İkili
Anlaşması olması gerekmektedir. Programımıza özel Erasmus programı kapsamında
üniversitemizin anlaşmalı olduğu yabancı yükseköğretim kurumları listesine aşağıdaki linkten
ulaşılabilinir.

Anlaşma Listesi: http://erasmus.comu.edu.tr/viewer

Erasmus Program Koordinatörü
Doç.Dr.Meliha Merve ÇİÇEKLİYURT 

E-posta : mervemeliha@comu.edu.trTelefon : 0 (286) 218 00 18  Dahili: (2078)
Kanıt: https://courses.comu.edu.tr/coordinator/list?fc=30

Tıbbi Sistem Biyolojisi ABD kapsamında hem yüksek lisans programı hem de doktora programı için
2021-2027 yılları arasında geçerli olmak üzere Nicolas Copernicus University of Tolun-Polanya
ve Vilnius University-Litvanya ile  iki adet Erasmus anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma yaptığımız
kurum kodları PL Tolun 01 ve LT VILNIUS 01 olup Erasmus birimden teyit edilebilir.
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Kanıtlar

Erasmus Anlaşmaları.pdf
LT VILNIUS01.PDF

1.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti
verilmelidir.

Program öğrencilerin başarısını takip etme, danışmanlık hizmeti verme, niteliklerini geliştirme ve
izleme sorumluluğunu yüklenmiştir. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve izlenmesi öğretimde
amaçlanan hedeflere ulaşmasının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Başarı, bireysel sınav notu ve
sınıf bazında genel ortalamaların izlenmesi ile değerlendirilmektedir. Aynı zamanda danışman öğretim
elemanı öğrencileri ile her konuda bilgilendirmek, yönlendirmek ve takip etmek durumundadır. Tıbbi
Sistem Biyolojisi ABd kapsamında programımızda danışman öğretim elemanları bulunmaktadır.
Danışmanlar, öğrencilerin akademik gelişimleri, yüksek lisans sonrası devam edecek akademik kariyer
ya da iş hedefleri, kayıt yenileme, ders ekleme bırakma işlemlerine onay vermekle ve öğrencilerin kayıtlı
oldukları programı izlemelerinde; eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarının
çözümünde rehberlik yapmakla görevlidirler. Program danışmanı olan öğretim elemanları öğrencilerin
sadece staj, kayıt yenileme, ders kayıt veya ders danışmanlık işlemleriyle değil aynı zamanda onlarla bir
mentor öğrencileri desteklemektedir. Danışmanları ile bu şekilde rahat iletişim kurup destek görmek de
programdaki öğrencilerin motivasyonunu arttırmakta ve memnuniyet düzeylerini ciddi oranda
etkilemektedir

1.5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve
tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

Üniversitemizde; ara sınav, ara sınav mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılır.
Yanı sıra öğrencilerimizin iş yükü ve performansı Bologna sistemine göre AKTS Bilgi Paketinde ve
UBYS Öğrenci Bilgi Sisteminde aktif biçimde takip edilmekte, sınav yükleri ağırlıklarına göre
değiştirilebilmektedir. Özellikle son aylarda uzaktan eğitim Microsoft Teams üzerinden aktif bir şekilde
gerçekleştirilerek öğrencilerin başarıları uygun ödev, online-sınav şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için bağlı olduğu ders programına göre başarması gereken
toplam 240 kredi gerekmektedir. Genel olarak tüm sınav sonuçları onbeş gün içerisinde dersin ilgili
öğretim elemanı tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi / UBYS internet
sayfasında ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri üç yıl süreli saklanır.
Derslerde devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar ve
o dersten başarısız kabul edilirler. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının
kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar. Ara sınav ve dönem içi etkinliklerden alınan notların
ortalamasının% 40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 60 katkısı alınarak ilgili öğretim
elemanı tarafından belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim
elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak
başarı notu değerlendirme tablosuna uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not
biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir:

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu
derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının
hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır. Bir dersten başarılı
sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan
almak gerekir, alamayanlar not ortalaması ne olursa olsun başarısız (FD ve altı) sayılır. Böylelikle
öğrencilerimizin başarı durumları, üniversitemiz sınav yönetmeliğinin 22. maddesine göre
derslerden almış oldukları notlar ve derslerin kredileri ile hesaplanan “Yarıyıl/Dönem Not Ortalaması
(DNO)” ve “Genel Not Ortalaması (GNO)” değerleriyle izlenmiş olur. DNO bir yarıyılda aldıkları
derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının aynı derslerin kredi

http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/246879/887/GostergeCevapProofFiles/Erasmus Anla%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf
http://apiozdegerlendirme.comu.edu.tr/Storage/246879/887/GostergeCevapProofFiles/LT VILNIUS01.PDF


toplamına bölünmesi, GNO ise tüm yarıyıllarda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden
alınan notların çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
 27/09/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ÖnlisansLisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği uyarınca 2014 ve sonrası kayıtlı
öğrenciler için şu hüküm uygulanır: “(DC) veya (DD) notlarından birini almış ve GNO’su 2.00 ve üzeri
ise koşullu başarılı sayılır; (DC) veya (DD) notlarından birini almış ve GNO’su 2.00’ın altında ise
koşullu başarısız sayılır.”

1.6. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine
getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

 Üniversitemizde ilgili bölüm başkanlıklarından oluşan mezuniyet kriterleri belirleme ve mezuniyet
komisyonu bulunmaktadır. Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, En az 60
AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin
kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) Programlarında
öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not
Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler. 

 

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır.

Programımız eğitim programlarında üniversitemizin, Tıp Fakültemizin ve Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü’nün kurumsal hedefleri ve önceliklerinin yanı sıra güncel yerel, bölgesel, ulusal
ihtiyaçları ve hedefleri dikkate almaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
yüksek lisans eğitimi için gerekli yeterlilikleri de zaten tanımlamıştır. Eğitim programının amaç ve
hedefleri, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri ve tutumları içerir ve mezundan beklenen
yeterlik ve yetkinlikleri tanımlar bu da program çıktılarımızda aktif olarak gözlemlenebilir. Bu
amaç ve hedefler, mesleksel ve toplumsal beklentileri karşılamasına yönelik tüm yetkinlikleri
kapsamaktadır. Tıbbi Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, günümüzde tedavisi
olmayan yada mevcut tedavi yaklaşımlarının yeterli olmadığı tıbbi sorunların, ileri teknolojiler
yardımıyla moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji, matematiksel modelleme ve istatistik
dallarından elde ettiği bilgileri bir araya getirerek çözümlenmesidir. Programın amacı, biyolojik
sistemlerde düzenleyici süreçlerin modellenmesi ve simülasyonunu ile ileri teknoloji verilerinin
analiz edildiği ve tıbbi sorunların bütüncül bir yaklaşımla çözümlenmesidir. Bu amaçla bilimsel
düşünme yeteneğine sahip, disipliner arası fikirler geliştirebilen, bilgi ve teknoloji üretebilme
yeteneğine sahip, girişimci, yenilikçi, yaratıcı genç araştırıcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Programın temel amacı, gençlerin analitik düşünme ve uygulama becerilerini geliştirerek, yaptığı
gözlemler doğrultusunda bir problemi tanımlayıp çözümü için önermeler yapabilecek yetkinlikte
araştırmacılara dönüşümünü sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitsel amaçları
doğrultusunda Tıbbi Sistem Biyolojisi Dalı öğrencilere minimum 2 yıllık eğitim dönemlerinden
sonra Yüksek Lisans derecesine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler
bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları sonuç raporu ve strateji belgesine göre Türkiye’nin
20.000’i doktoralı olmak üzere 45.000 öğretim elemanı ihtiyacı daha bulunmaktadır. Tıbbi
Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli
araştırmacı yetiştirmektir.

Tanımlanan Program Öğretim Amaçları

ÖA1. Canlıları yapısal, işlevsel, organizasyon ve çeşitlilik bakımından bilimsel yöntemler

kullanarak inceleyebilen ve hastalık/sağlık etkileşimlerini kavrayan,



ÖA2. Tıbbi Biyoloji alanında araştırma, geliştirme, planlama, yürütme ve denetleme yapabilen,

proje geliştiren ve elde edilen verileri analiz ederek aktarabilen,

ÖA3. Bilgi, beceri, temel değerler ve mesleki donanımları nedeniyle kamu ve özel sektör

tarafından tercih edilen,

ÖA4. Farklı disiplinler arasında ilişki kurarak çalışabilme, iletişim becerisi iyi, gelişime açık,

araştırmacı ve girişimci, çağdaş nitelikleri taşıyan ve ekip çalışmasına uygun,

ÖA5. Etik değerleri özümsemiş, çevre ve toplum sorunlarına karşı duyarlı, biyoçeşitliliğin

korunması, iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip,

ÖA6. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış, güncel sağlık sorunlarını takip

eden, çözüm yolları bulabilen, ileri teknolojilerin önemini bilen, güncel bilimsel yaklaşımları

takip eden, çalıştığı her kurumda fark yaratan nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek

Özetle programımız bu bağlamda özellikle yeni ve ileri teknolojiler, girişimcilik ve,
inovasyon, araştırma- geliştirme, proje yönetimi, başta olmak üzere ilgili tüm beşeri ve
teknik alanlarda kendini yetiştirmeye hevesli;

 

Ekip ve proje çalışmalarına yatkın;
İnsan ilişkileri ve iletişime azami derecede önem veren;
Girişimcilik ruhuna sahip;
Laboratuarda bağımsız araştırma yapabilen
Yabancı dil öğrenmeye önem veren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

 

Bu çerçevede tüm mezunlarımız;

 

a. Araştırma ve geliştirme departmanlarına sahip Kamu veya Özel Kurum ve kuruluşlarda görev
alabilirler,

b) Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde,

c) Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda,

d) Yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik gelişimlerine devam edebilirler.
 

2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve
mesleki beklentileri tanımına uymalıdır.

Program amaçlarına ulaşma kapsamında Tıbbi Sistem Biyolojisi Programı’nın misyonu ve
eğitim amaçları mezunların erişmeyi istedikleri kariyer hedefleri ve mesleki beklentileriyle
uyumludur. Yeterli mesleki donanıma sahip, sürekli iyileşmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi
ilke edinmiş, çağın gerektirdiği niteliklere sahip nitelikli araştırmacı  yetiştirmek esas



amacımızdır. Programın bu amaçları ve özgörevi tüm iç ve dış paydaşarımızın görüşleri
alınarak benimsenmiş ve bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeler de dikkate alınarak
gerekli zamanlarda tüm paydaşlarla görüşülüp güncellenmiştir. Tekrar edilecek olrusa bu
programın amacı kamu ve özel sektörde Ar-Ge (araştırm-Geliştirme) faaliyetlerinin verimli
bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, bilgisayar temelli ileri teknolojiler ile faaliyet
gösteren, nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Programımız bu kapsamda mezunlarının,
nitelikli biçimde yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve
uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek,
özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermelerini hedeflemektedir.
Öğrencilerimize sürekli gelişen moleküler biyolojii, genetik ve biyoteknoloji alanında
gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, ilgili sektörlerle işbirliği sonucu
seminer, panel ve konferanslar düzenlenmektedir.  Programımızı başarıyla tamamlayan
öğrenciler ilaç ve sağlıkla ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge, ürün
geliştirme, klinik araştırmalar gibi farklı bölümlerinde iş imkanlarına sahip
olabilmektedir.Ayrıca mezunlarımız kendi biyoteknoloji temellli işletmelerini kurma ve
yönetme becerilerine de sahip olmaktadırlar.

2.3. Kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır.

Program amaçlarına ulaşma kapsamında Tıbbi Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans
Programı’nın misyonu ve eğitim amaçları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Tıp
Fakültesi özgörevleriyle uyumludur. Bu uyum yukarıdaki bölümlerde olduğu gibi bu
bölümde de açıkça aktarılmıştır.

Üniversitemizin misyonu; 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 olmakdır.

Üniversitemizin bu misyonuna karşılık bölgenin ihtiyaçları kapsamında uzmanlaştığımız
alanlarda yenilikçi projelerle;

Eğitim kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı, aranan eleman
yetiştirmeyi, Bölgemizdeki mevcut sorunlara çözümler üretmek ve yeni
biyoteknolojik ürün geliştirmeyi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma vizyonuna destek sağlamayı
kendisine misyon edinmiştir.

Tıbbi sistem Biyolojisi Yüksek lisans Programı Özgörevleri (BÖZ) aşağıdaki gibidir.

BÖZ 1 Bilimin temel ilkelerini benimsemiş, bilimin gelişmesine, topluma ve dünyaya katkı
sunan, doğada gerçekleşen olayların biyolojik temelini kavramış, hastalıkların moleküler
temellerini araştırarak hastalıklara çözüm oluşturabilecek araştırmalar yapan, koşulların
değişimine göre oluşabilecek tehlikeleri öngören ve önlem/çözümler öneren

BÖZ 2 Yaratıcı, ülke ekonomisine katkı sunacak biyoteknoloji temelli endüstriyel üretimi
hedefleyen, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygı gösteren nitelikli bilim insanı yetiştirmeyi ve
bunun gerçekleşmesi için uygun öğretim metotları sunmayı görev edinmek,

BÖZ 3 İç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve kurumsal bilinci geliştirerek
yaygınlaştırmak,

BÖZ 4 Üniversite-Sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsam alanını tüm bölgeyi



içine alacak şekilde genişletmek,

BÖZ 5 Günümüz teknolojisine uygun, kamu ve özel sektör işletmelerine ve sanayinin
beklentilerine cevap verecek yeterlilik ve çeşitlilikte bilgi donanımına sahip nitelikli nitelikli Arg-
Ge elemanlar yetiştirmek,

Programımız bu kapsamda mezunlarının, nitelikli biçimde yetişmiş işgücü potansiyeli olarak,
çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip
eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet
vermelerini hedeflemektedir.

2.4. Programın çeşitli iç ve dış paydaşlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir.

Yeterli mesleki donanıma sahip, sürekli iyileşmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş,
çağın

gerektirdiği niteliklere sahip nitelikli Ar-Ge elemanı yetiştirebilmek için programın özgörevi
ile uyumlu amaçlar yukarıdaki bölümlerde de detaylı olarak aktarılmıştır. 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. Bunların başlıcaları üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz’in ikili işbirliği ve
protokolleri içerisinde bulunan kurumlardır. Bu kapsamda paydaşlarımızın başlıcaları şu
şekilde sıralanabilir:

Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar,
Yüksek Öğretim Kurulu,
Üniversitelerarası Kurul,
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı
Akademik personelimiz ve aileleri,
İdarî personelimiz ve aileleri,
Öğrencilerimiz ve aileleri,
Mezunlarımız

 

2.5. Kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır.

Tüm iç ve dış paydaşlarımız ve özellikle öğrencilerimiz Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıbbi sistem Biyolojisi Programı misyon, amaç,
hedef, detaylı öğretim planı ve ders içeriklerine programımızın web sayfasından ve ayrıca
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nden kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

2.6. Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun
aralıklarlagüncellenmelidir.

Program amaçlarına ulaşma kapsamında Tıbbi Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans
Programı’nın misyonu, eğitim amaçları, hedefleri ve öğretim planı yukarıda da detaylı
olarak aktarıldığı gibi programımızın tüm iç ve dış paydaşlarının görüşü alınarak
belirlenmiş ve içselleştirilip gerekli görüldüğünde bölgesel, ulusal ve  küresel ölçekteki
gelişmeler de dikkate alınarak gerekli zamanlarda çağımızın ve geleceğin  gerekliliklerine
uygun olarak yeniden tüm paydaşların fikirleri alınarak güncellenmiştir ve dönem dönem de



(en geç 3 yılda bir) güncellenmeye devam etmektedir. Bu kapsamda ekoloji ve çevre
sorunlarını merkeze alan ilk Eğitim-Öğretim programı güncellenerek Sağlık ve İleri
Teknolojileri merkez alacak şekilde güncellenmiştir.

Bu amaçla program özgörevi, amaçları, hedefleri ve öğretim planı belirlenirken
programdaki öğretim elemanlarını ve program öğrencilerini toplantıya çağırarak öncelikle iç
paydaşların görüşlerinin alındığı bir toplantı organize etmiştir. Ardından dış paydaşlarla
gerçekleştirilen toplantılar ve endüstriden gelen talepler doğrultusunda program özgörevi ve
amaçları ilgili birim ve kuruma uygun biçimde güncellenmiştir. Bu çerçevede gerek mevcut
yüksek lisans öğrencilerimiz gerekse mezun olan öğrencilerimizin fikirleri alınarak eğitim
ve öğretim içeriklerimizin zenginleşmesi, daha güncel, daha anlaşılır, daha dengeli ve iş
yaşamıyla daha uygun pratik bilgiler içerecek hale getirilmesi için gerekli tüm çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalar her akademik yıl yılda bir kez tekrarlanmaktadır. Bu kapsamda
gerekli performans göstergeleri ve değerlendirme anketleri oluşturularak ileride
gerçekleştirilen bu toplantılarda ve/veya dönem dönem ilgililere çıktı olarak ya da birim web
sitemiz aracılığıyla da güncel olarak ilan edilecektir.

Tüm bunlara dair en son güncellemeler 2019 yıllarında program hedef ve amaçlarının değiştirilerek
öğretim planlarının güncellenmesi şeklinde işleyişimize de aktif bir biçimde yansımıştır. 2020 de
güncellemelerimiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve ÇOMÜ Rektörlük makamınca onaylanmıştır.

2.7. Test Ölçütü

Programımızın özgörev, amaç, hedef ve öğretim planı üniversitemizin ve Lisansüstü Eğitim
Enstitümüzün kurumsal hedefleri ve önceliklerinin yanı sıra güncel yerel, bölgesel, ulusal
ihtiyaçlar ve hedefler dikkate alınarak hazırlanmıştır. daşlarla yılda en az bir kez danışma kurulu
toplantısı gerçekleştirmektedir.

Tıbbi Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans Program Öğretim Amaçlarının ne düzeyde sağlandığını
belirlemek için öğrencilere “Program Çıktılarını Sağlama Düzeylerini Değerlendirme Anketi” ve
“Program Öğretim Amaçlarını Sağlama Düzeylerini Değerlendirme Anketi” uygulanacaktır. İç ve
dış paydaşlar ile yapılan görüşmelerden alınan öneriler dikkate alınmakta ve mezun anketleri
yapılması planlanmaktadır. Anketlerin değerlendirilmesi sayesinde program çıktıları ve öğretim
amaçlarının öğrencilerin geneli için sağlandığı görülmektedir. Uygulanan anketler arşivde
saklanacaktır.

Öğrenci ders değerlendirme anketleri, program çıktılarını sağlama düzeylerini değerlendirme
anketi ve program öğretim amaçlarının değerlendirilmesi anketleri uygulanmıştır. Bu anketler
Tıbbi Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans Programının Öğretim Amaçlarının başarıya ulaşıp
ulaşmadığının ölçülmesi amacıyla 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmıştır.

3. PROGRAM ÇIKTILARI
3.1. Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış

bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili (MÜDEK,FEDEK,SABAK,EPDAD vb. gibi) Değerlendirme
Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak
koşuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler.

Tıbbi sistem Biyolojisi Yüksek Lisans Programı’nın misyonu Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan
Kaynakları sonuç raporu ve strateji belgesine göre Türkiye’de sanayi, özel sektör ve kamuda
ihtiyaç duyulan çağdaş görgü ve bilgi düzeyine sahip, nitelikli araştırmacı yetiştirmektir.

Programımız bu çerçevede;

Uluslararası akademik çevrede bölümümüzü en etkin şekilde temsil eden;
Öğretim elemanları ile sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan;



Katılımcı, kendine güvenen bireyler yetiştiren;
Uluslararası değerlere saygılı, kendini sürekli yenileyen bir program olmak özgörevlerini
içselleştirmiştir.

Programımızın amacı kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerinin verimli
bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, ileri teknoloji alt yapısına sahip ve katma-değeri yüksek ürün
üretiminde faaliyet gösteren, nitelikli Ar-Ge elemanları ve yöneticiler yetiştirmektir.

Programımız bu kapsamda mezunlarının, nitelikli biçimde yetişmiş işgücü potansiyeli olarak,
çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip
eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet
vermelerini hedeflemektedir.

Tablo 10. Program çıktıları

PÇ-1

Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Biyoteknoloji  alanında edindiği ileri düzeyde
bilgiye sahip olur.

PÇ-2

Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Biyoteknoloji  alanında edindiği ileri
düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

PÇ-3

Sağlık ve tıbbi biyoloji alanındaki sorunları tespit edebilmek için amaç ve hedefleri belirleme ve
çözme becerisine sahip olur.

PÇ-4

Tıbbi biyoloji ve sağlık alanındaki alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.

PÇ-5

Tıbbi biyoloji ve sağlık alanındaki bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır.

PÇ-6

Tıbbi biyoloji ve sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanır.

PÇ-7

Tıbbi biyoloji ve sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman
olmayan kişilere aktarır.

PÇ-8

Tıbbi biyoloji ve sağlık alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve
ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

PÇ-9



Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif

görev alır.

PÇ-10

Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır.

PÇ-11

Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik
ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal,
kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirler.

PÇ-12

Tıbbi Sistem Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü
değerlendirir.

PÇ-13

Tıbbi biyoloji ve sağlık alanında ilgili temel ve ileri istatistiki işlemleri yapar.

PÇ-14

Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular.

 

 

Tablo 11  Tıbbı sistem Biyolojisi Program Bölümü Program Çıktılarının (PÇ) Program
Öğretim Amaçları (ÖA) ile İlişkisi
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Yukarıda ilgili program çıktılarıyla örtüştüğünün görülmesi açısından tekrar aktarılan program
misyon, amaç, hedefleri ve aşağıda kanıt olarak sunulan program öğretim planı, ders içerikleri ve
öğrenme çıktılarından da anlaşılacağı üzere program özgörev, amaç ve hedefleriyle, öğretim
planıyla, ders içerikleri ve öğrenme çıktılarıyla program çıktılarının birbirini desteklediği ve tüm
bunların birbiriyle uyuşmakta olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Ayrıca program çıktıları her
sene rutin olarak en az bir kez gözden geçirilmekte ve gerekli güncelleme ilgili komisyon
tarafından yerine getirilmektedir. Bu da bu ölçütle ilgili tüm detay kriterlerin tamamının
karşılandığı sonucunu doğurmaktadır. Öğrencilerimiz, tüm iç ve dış paydaşlarımız Tıbbi Sistem
Biyolojisi Yüksek Lisans Programı’na ait program çıktılarına birimimizin ve programımızın web
sayfasından açık bir biçimde çok rahat erişilebileceği gibi UBYS eğitim bilgi sistemi üzerinden de
erişim sağlayabilirler.

Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve
Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı Bologna Süreciyle hedeflemektedir.
Bologna Süreci;

• Kolay, açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanmasını,

• Üniversiteler arasında ortak bir kredi sistemi oluşturulmasını (Avrupa Kredi Transfer
Sistemi- AKTS/European Credit Transfer System-ECTS),

• Üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin önündeki engellerin
kaldırılmasını,

• Yükseköğretimde öğrenci katılımının sağlanmasını,

• Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 3 dereceli bir sistemin uygulanmasını,

•Yükseköğretimde ortak diploma verilmesinin teşvik edilmesini,

• Kalite standartlarına uyum ve Avrupa boyutunun oluşturulmasını,

• Yükseköğretimde Avrupa boyutunun kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bologna Süreci bağlamında, bölümümüzün bu sürece uyum sağlaması amacıyla bütün bölüm
öğretim elemanlarının çalışmaları doğrultusunda öncelikle program çıktıları ve tüm bölüm
derslerinin öğrenim çıktıları belirlenmiştir.

3.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan
bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.

Öğrencilerin Program çıktılarına ulaşmalarını sağlayacak yöntemler aşağıda listelenmiştir:

Yöntem1. Programımız Bologna süreci kapsamında güncellenmektedir.



Yöntem2. Programımız için bilimsel yöntem ve teknikler oldukça önemlidir. Bu nedenle,
her bir öğretim yılında müfredatta uygulamaya yönelik laboratuvar dersleri bulunmakta ve
bu derslerde deneysel yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından aktif bir biçimde
kullanılmaktadır.

Yöntem3. Programımız öğrencilerin ortak çalışma yapabilmeleri, sunum kabiliyetlerini
geliştirebilmeleri için ödevler ve projelerle desteklenir. Ayrıca, meslektaşları ile biraraya
gelebilecekleri öğrenci çalıştaylarına katılmaları teşvik edilir.

Yöntem4. Programımız öğrencilere staj imkânı vererek onların edindikleri bilgi ve
becerilerin uygulamalarını görmelerine, sözlü ve yazılı iletişim kurmalarına imkân sağlar.

Yöntem5. Programımız araştırma projeleriyle öğrencilere istedikleri konuyu araştırma
imkânı sağlar. Onlara disiplinler arası çalışma konularını tanıma fırsatı sunarak farklı
alanlarda bilgi ve deneyimlerini artırmalarına yardımcı olur.

Program Çıktılarının değerlendirilmesi amacıyla, bir yükseköğretim derecesini başarı ile
tamamlayan bir öğrencinin hangi niteliklere sahip olduğunu ifade eden ve Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) içerisinde belirtilen Sağlık Temel Alanı
YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı yeterlilikler kullanılmıştır.

3.3. Programlar mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıklarını
kanıtlamalıdır.

Program çıktılarının öğrenme çıktıları ile ne şekilde uyumlu olduğu ve sağlandığı eğitim-öğretim bilgi
sisteminde program çıktıları matrisinde açıkta görülmekte hangi öğrenme çıktısının hangi program
çıktısına karşılık kaldığı ve ne derece katkı sağladığı takip edilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere
laboratuvarların sahip oldukları para, insan gücü, bilgi ve teknolojiden en iyi biçimde yararlanmayı
sağlayacak çalışma düzeninin planlanması için laboratuvar bilgilerini arttırmaya yönelik teorik bilgiler
verilmektedir. Böylelikle program çıktıları sağlanmaya çalışılmaktadır. Zira bu tezli yüksek lisans
programında öğrenim gören öğrenciler, En az 60 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez
almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak
değerlendirilmektedir) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla,
4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler. Yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders
için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir: Başarı Notu Katsayı 100 puan
üzerinden not dönüşümü AA 4,0 90 - 100 BA 3,5 85 - 89 BB 3,0 80 - 84 CB 2,5 75 - 79 CC 2,0 70 -
74 DC 1,5 60 - 69 DD 1,0 50 - 59 FD 0,5 30 - 49 FF 0,0 0 - 29 Ayrıca, harf notlarından; a) DS :
Devamsız, b) S : Başarılı, c) U : Başarısız olarak harf ile tanımlanır. Tez çalışmalarını başarıyla
sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız
notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve
laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not
ortalamasına katılmaz. Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın
tamamlanmasını takip eden tez savunma dönemi sonunda diplomaları verilmektedir. Her bir program
çıktısı için ayrı ayrı olmak üzere, mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin o program çıktısına hangi
konuda ne düzeyde ulaştıklarına dair ilgili kanıtlar da detaylı olarak açıklanarak ekte bilgilerinize
sunulmuştur.

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli

iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır.

İç paydaş komisyonu üyeleriyle birlikte yılda bir kez yapılan toplantı, dış paydaşlarla yapılan
yılda bir kez toplantı, yılda bir kez yapılan iç paydaş anketi, yılda bir kez yapılan dış paydaş
anketi, yılda bir kez yapılan yeni mezun anketi, yılda iki kez yapılan öğrenci ders



değerlendirme anketi, yılda iki kez derslerde öğrencilerin başarı durumlarının yapılan
öğretim üyesi ders değerlendirme formu ile değerlendirilmesi, eğitim-öğretim ve staj
komisyonlarıyla toplantılar, akademik kurul toplantıları, birim yöneticiliğinin organize
ettiği tüm toplantılar ile toplantıları FEDEK toplantılarına katılım, stratejik plan ve iç
kontrol raporu oluşturma komisyonları, faaliyet raporları, görev tanımları ve iş akış
şemaları ve bunların sürekli  güncellenmesi ilgili bölüm başkanı ve program danışmanı ile
birim yöneticisinin takip sorumluluğundadır. 

4.2. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın
gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı olmalıdır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik programında önceki yıllarda
program geliştirme önerileri tüm bölüm öğretim elemanlarını kapsayan genişletilmiş toplantılarda ele
alınarak uygulamaya geçirilmiştirİyileştirme Süreci, Toplam Kalite Yönetiminin Planla, Uygula,
Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsünü esas almaktadır. Süreç iki ana çevrimden oluşmaktadır. 

Uzun Dönemli Çevrim, beş yıl aralıklarla tekrarlanmakta ve Eğitim Amaçları, Program Çıktıları
ve Taslak Ders Planı oluşturulmaktadır. Bu çevrimdeki işler temel olarak organize edilen çeşitli
toplantılar aracılığıyla görülmektedir. Toplantılara bölüm öğretim elemanlarının yanı sıra Ölçüt 2’deki
kanıtların ekinde meslek yüksekokulumuzda bulunan Danışma Kurulu üyeleri de katılmaktadır.
Toplantı öncesinde katılımcılarına karar vermelerinde yardımcı olarak aşağıdaki belge ve dokümanlar
veri kaynağı olarak sunulmaktadır: 
ı-Üniversite, Enstitü, Anabilim Programı Stratejik Planları, Eğitim Amaçları ve Program
Çıktılarının Özgörevlerle uyumluluğunu sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

II-Çeşitli yurt içi ve yurt dışı üniversite ders planları, önerilen ders planının güncellik ve
geçerliliğinin sorgulanması amacıyla kullanılmaktadır.

III-Bir önceki toplantı kararları değişen katılımcılarına bilgi aktarmak amacıyla kullanılmaktadır.

IV-Bir önceki toplantıdan sonra yapılmış olan Mezun Anketi ve İşveren Anketi değerlendirme
sonuçları Eğitim Amaçlarına ulaşma düzeyini ölçmek amacıyla; Mezun Durumundaki Öğrenci Anketi,
Program Çıktılarına ulaşma düzeyini yorumlamak amacıyla kullanılmaktadır.

V- Bir önceki toplantıdan sonra hazırlanmış olan yıllık Faaliyet Raporları, İç Kontrol
Raporları, bölümün eğitim-öğretim, araştırma, proje, yayın vb. konulardaki performansı hakkında bilgi
vermek amacıyla kullanılmaktadır.

Toplantılarda oluşturulan Taslak Ders Planı ve tartışmalar dikkate alınarak bölümde gerçekleştirilen bir
dizi kontroller sonucu ders planı son haline getirilmekte, ders içerikleri hazırlanmakta ve onay süreci
gerçekleştirilmektedir. 

Kısa Dönemli Çevrimde ise her yarıyıl sonu ders planındaki her ders, için hazırlanan
Ders Dosyalarındaki bilgiler ve öğrenciler tarafından cevaplanan Ders Değerlendirme Anketlerinin
değerlendirme sonuçları kullanılarak gözden geçirilmektedir. Ders Dosyalarında amaç, içerik,
değerlendirme ölçütleri, Ders Başarı Listesi ve dersin Öğrenim Çıktıları ile Program Çıktıları arasındaki
ilişkiyi gösteren tablo yer almaktadır. Bu işlem, programda ders veren tüm öğretim elemanlarının
katıldığı genişletilmiş toplantılarda gerçekleştirilmektedir. Her öğretim elemanı tüm derslere ilişkin
değerlendirmelerin yanı sıra kendisiyle ilgili sonuçları da görebilmekte ve özdeğerlendirmede
bulunabilmektedir. Bu iki temel çevrimin dışında tüm iç ve dış paydaşlardan edebilecek iyileştirme
önerileri dikkate alınmakta ve gerekli kurullarda tartışılarak uygulanabilir bulunması durumunda hayata
geçirilmektedir. Sürekli iyileştirme sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla fakültemizde bir öneri kutusu
da oluşturulmuştur. Ayrıca yukarıdaki bölümde de kapsamlı olarak aktarıldığı gibi sürekli iyileştirmeye
yönelik verilerimiz iç paydaş komisyonu üyeleriyle birlikte yılda birkez yapılan toplantı, dış paydaşlarla
yapılan yılda bir kez toplantı, yılda bir kez yapılan iç paydaş anketi, yılda bir kez yapılan dış paydaş



anketi, yılda bir kez yapılan yeni mezun anketi, yılda iki kez yapılan öğrenci ders değerlendirme anketi,
yılda iki kez derslerde öğrencilerin başarı durumlarının yapılan öğretim üyesi ders değerlendirme formu
ile değerlendirilmesi, eğitim-öğretim ve staj komisyonlarıyla toplantılar, akademik kurul
toplantıları, stratejik plan ve iç kontrol raporu oluşturma komisyonları, faaliyet raporları, görev
tanımları, iş akış şemalarından ve bunların sitemli bir biçimde güncellenmesinden elde edilmektedir.
Ayrıca performans göstergeleri, bölüm değerlendirme anketleri yılda bir güncellenmektedir. Bunlara ek
olarak 5 yılda bir stratejil plan anketi yapılması heeflenmektedir.

5. EĞİTİM PLANI
5.1. Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı

(müfredatı) olmalıdır. Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri
içermelidir.

Programımıza ait kurumsal amaç ve hedefler ortaya konurken, tanımlanmış ulusal ve
uluslararası işletme eğitimi amaç, hedef ya da çıktılarıyla karşılaştırılmış örnek programlar
bir komisyon tarafından incelenerek 2020-2021 yılında programda genel bir değişikliğe
gidilmiştir. Tıbbi sistem Biyolojisine, Doç.Dr.Meliha Merve ÇİÇEKLİYURT'un önerisi ile
Prof.Dr.Özlem YAYINTAŞ, Prof.Dr.Selehattin YILMAZ, DOç.Dr.Hüseyin AVNi
EROĞLU, Dr. Ögr.Üyesi Duygu SIDDIKOĞLU, Dr.Ögr.Üyesi NEsrin DEMİR tarafından
ders önerisi ve programa katılma talebi götürülmüş ve seçmeli ders havuzu
güçlendirilmiştir. Zira programımız 2021 akademik yılında gerçekleştirilen son
güncellemeler ile birlikte yüksek lisans programı olarak  üniversitemizin en kapsayıcı,
seçmeli dersleri en bol ve öğrenciler tarafından özgürce tercih edilen, bir öğretim planına
sahip olmuştur. Eğitim programının amaç ve hedefleri, öğrencilerin kazanması beklenen
bilgi, beceri ve tutumları içerir ve mezundan beklenen yeterlik ve yetkinlikleri tanımlar bu
da program çıktılarımızda aktif olarak gözlemlenebilir. Bu amaç ve hedefler, mesleksel ve
toplumsal beklentileri karşılamasına yönelik tüm yetkinlikleri kapsamaktadır.
Programımızın bu kapsamdaki temel hedefi, öğrencinin gelecekte sürdüreceği mesleki
kariyere ulaşması ve eğitimine yeterli bir bilgi donanımıyla devam etmesi noktasında
öğrencilere yetkin bir müfredat çerçevesinde eğitim vermektir. Bu doğrultuda öğrencilere
sunulan eğitim-öğretim planı, nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirilmesine odaklı bilgi ve
becerileri kazandırmaktır. Ayrıca programımız bir açıdan disiplinlerarası alanda çalışmayı
gerektirmektedir. Mezun öğrencilerimiz bilimsel bilgi birikiminin yanı sıra AR-GE ve
teknoloji yönetimi, bilgisayar programları, süreç planlama ve biyoteknolojik procesess
yönetimi gibi ek nitelikleri de kazanması amaçlanmaktadır.

Bu ilgi alanlarına yönelik oluşturduğumuz eğitim planıyla öğrenim görmüş olan
mezunlarımız, her özel veya kamu kurum ve kuruluşunda çalışabilecek donanıma sahip
olarak yetiştirilmektedirler. Bu kapsamda Programın amacı; kamu ve özel sektör Ar-GE
 faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışacak, ileri biyoteknolojik süreçlere
hakim, nitelikli AR-GE elemanları ve yöneticiler yetiştirmektir.

Bu özgörev ve amaç çerçevesinde öğrenciyi meslek kariyerine hazırlamak için, akademik
kurullarımız, işverenler, mezunlarımız ve öğrencilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda,
güncel bilgiyi öğrencilerimizle paylaşmak adına, eğitim planımızda değişiklikler
gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda eğitim-öğretim planımızın yukarıda detaylı olarak değinilen
program amaçlarını ve program çıktılarını desteklediğini ekteki kanıtlardan da görebilmekteyiz.
Zira eğitim planlarının bu ölçüt için verilen minimum kredi ve AKTS bileşenlerini sağladığı ve
genel eğitim bileşenlerini de içerdiği kanıtlar da detaylı biçimde açıklanarak ekteki kanıt
linklerinde bilgilerinize sunulmuştur.

Kanıtlar
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5.2. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve
davranışların öğrencilere kazandırılmasını garanti edebilmelidir.

Programımız öğretim elemanları tarafından uygulanan eğitim yöntemleri aşağıda maddeler
halinde en yoğundan en az kullanılana doğru sırayla özetlenmiştir.

Yüzyüze Anlatım: Dersi veren öğretim elemanı tarafından ele alınan konular tahtada veya
slaytlar eşliğinde yüzyüze öğrenciye anlatılmaktadır. Bu süreçte projeksiyon cihazı aktif
olarka kullanılmaktadır. Anlatım çoğunlukla öğretim elemanı tarafından yapılsa da zaman
zaman konuyu öğrenci ile tartışarak, beyin fırtınası yaparak da yapılmaktadır. Ayrıca dönem
dönem öğrencilere araştırma konuları verilip öğrenciler tarfından da bu konuların sınıfta
anlatılması öğrenciye özgüven kazandırmak ve konuyu kavramasını sağlamak açısından
yapılamktadır. Anlaşılmayan konular öğretim elemanları tarafından  tekrar edilmektedir.

Probleme Dayalı Öğrenme: Derste anlatılan konuları içerecek şekilde problemler öğretim
elemanları tarafından hazırlanmakta ve bu problemleri çözerken izlenilecek yolun,
kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonuçların yorumlanmasına dayanmaktadır.

Alıştırma ve Uygulama: Derslerin teorik bölümleri anlatım yoluyla öğretim üyeleri
tarafından anlatıldıktan sonra uygulama saatlerinde araştırma laboratuvarlarında konuların
daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi amacıyla deney, gözlem ve bilgisayar uygulamaları
gerçekleştirilmektedir. 

Proje – Ödev: Derste anlatılan konuların öğrenci tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla
proje  veya ödevler kullanılmaktadır. Proje ve ödevler ile öğrencinin öncelikle problemi
tanıması, kavraması, gerekli literatürü tarayabilmesi ve konuyu çözme becerilerini
geliştirmesi ve sunu/rapor hazırlayıp sunması amaçlanmaktadır.

Örnek olay incelemesi: Derslerde anlatılan konularla ilgili gerçek ortamlarda daha 
önceden yapılmış çalışmaların ders esnasında anlatılması ve yorumlanması şeklinde
yapılmaktadır.

Seminer-Konferans: Bunlar dışında kamu kurumlarında başarılı bilim insanlarını ve Ar-Ge
sektörün öncde gelenleri davet edilip seminer ve konferans organizasyonları
düzenlenmektedir.

5.3. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini
sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi bulunmalıdır.

Öğrencilerimiz ders almalarında, sorumlu oldukları lisansüstü eğitim planına uygun olarak zorunlu
derslere, uzmanlaşmak istedikleri konulara yönelik olarak da seçmeli derslere program danışmanları
tarafından yönlendirilmektedirler. Öğrenciler sorumlu oldukları lisansüstü eğitim planını ve derslerin
içeriklerini Öğrenci Bilgi Sisteminden ve birim web sitesinden rahatça görebilmektedirler. Ayrıca ilgili
program danışmanı bu bilgilerin çıktılarını her dönem öğrencilere dağıtmaktadır. Öğrenciler her yarıyıl
başındaki kayıt dönemlerinde önce Öğrenci Bilgi Sisteminden kendileri ders seçimi yapmakta daha sonra
kayıtları danışmanları tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır. Eğitim planının öngörüldüğü
biçimde uygulanmasını güvence altına almak için öğrenci danışmanları yönlendirici olmanın yanı sıra
denetçi olarak da büyük rol oynamaktadırlar. Mezuniyet aşamasına gelmiş tüm öğrencilerin mezuniyet
işlemleri, öğrenci danışmanları tarafından başlatılmaktadır. Mezun aşamasındaki öğrencilerin sorumlu
oldukları eğitim planına uygun ders alıp almadıkları, mezuniyet koşullarını sağlayıp sağlamadıkları,
öğrenci danışmanları ve mezuniyet komisyonu tarafından kontrol edilmektedir. eğitim planının
öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına almak için lisansüstü eğitim planlarımızda yer
alan derslerin, ders tanım bilgi formları oluşturulmuş yukarıda ve ekteki kanıtlarda bunlar
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gösterilmiştir. Ders tanım bilgi formlarında dersin 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 genişletilmiş bölüm akademik
kurulunda/e-posta yoluyla ders veren tüm öğretim elemanları ile paylaşılmaktadır. Her öğretim
elemanın verdiği derse ilişkin öz değerlendirmesini yaparak geri bildirimde bulunması beklenmektedir. 
Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını sağlanması ve eğitim planının sürekli
geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu üyelerimiz 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.

5.4. Eğitim Planı, En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi tutarında temel
bilim eğitimi.içermelidir.

Eğitim planları yukarıdaki ölçütlerde verilen disipline özgü bileşenleri tüm bileşenleri içermektedir.
Aşağıda bu bileşenlere katkı sağlayan zorunlu dersler listelenmektedir. Ayrıca seçmeli dersler içerisinde
bu katkıları destekleyen ve pekiştiren çok sayıda dersimiz mevcuttur. Eğitim planının öngörüldüğü
biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini sağlayacak bir eğitim yönetim
sistemi bulunmaktadır. Eğitim planı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği kapsamında Güz ve Bahar yarıyılları şeklinde uygulanmaktadır. Eğitim planında
yer alan her ders öğretim planında yer alan haftalık konuları kapsayacak şekilde işlenmektedir. Eğitim
planlarındaki temel bilimler, mesleki konular ve genel eğitim modüllerinin yarıyıllara dağılımı,
Program Çıktıları ve Programa Özgü Ölçütler ile ilişkisi eğitim-öğretim bilgi sisteminde ve öğrenci
bilgi sisteminde detaylı olarak görülmektedir. Bu kapsamda ilgili ders içerikleri ve diğer tüm kanıtlar da
aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

5.5. En az bir buçuk yıllık ya da en az 48 kredi ya da en az 90 AKTS kredisi tutarında temel
(mühendislik, fen, sağlık…vb.) bilimleri ve ilgili disipline uygun meslek eğitimi. İçermelidir.

Ölçüt 5.4’de gerekli kanıtlar verilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere eğitim planında Fen Bilimleri
genel disiplini içerisinde yer alan temel bilimler ve bu disipline yakın ve tamamlayıcı nitelikteki eğitime
ilişkin dersler yeterli AKTS kadar bulunmaktadır. Ayrıca öğretim planında temel derslerin yanında,
öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik, diğer bölümler ile ilgili bilgi edinmelerini sağlayacak, tamamlayıcı
nitelikte, alanında yetkinlik verecek bir takım seçmeli dersler de bulunmaktadır. Belirli bir konuda
araştırma yapma, verileri analiz etme, deney tasarlama, problem çözme, iş geliştirme becerilerinin yanı
sıra; özellikle yaratıcı düşünme ve takım çalışması yeteneklerini de geliştirmek maksadıyla
öğrencilerimize bu çalışmaları birlikte yapabilme olanağı sunulmaktadır. Disiplinlerarası çalışmaları
teşvik etmek amaçlı olarak da bu tür teorik ve uygulamalı çalışmalar için diğer bölümlerle ortak
projeler yürütülebilmektedir.

5.6. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim
olmalıdır.

Program amaçları doğrultusunda genel eğitime ilişkin dersler eğitim planında yer almaktadır. Bu
doğrultuda, mezunların moleküler biyoloji, bitki biyolojisi, moleküler evrim, biyokimya, protein,
mikrobiyoloji, genetik, moleküler genetik, hücre biyolojisi vb. konularında temel bilgileri edinip,
çalışacaklarıkamu veya özel sektör kuruluşlarında uygulayabilmeleri  hedeflenmiştir. Bu derslere ilişkin
gerekli değerlendirmeler Kalite Kurulu ve Bölüm Yönetim Kurulunca yapılmaktadır.



5.7. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve
gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle, hazır hale getirilmelidir.

Eğitim planında yer alan dersler, senelere ve dönemlere göre birbirlerini destekleyecek nitelikte,
bütünsel bir bakış açısıyla tasarlanmaktadır. Bu doğrultuda sonraki dersin öğrenim gerekliliğini önceden
alınan dersin sağlaması sistemi doğrultusunda eğitim planı oluşturulmuştur. Dersler sene bazında
kademeli olarak temel eğitimden nitelikli eğitime; genel konulardan daha spesifik konulara olacak
şekilde planlanmaktadır. Bu kapsamda birimde ders veren öğretim elemanlarından alınan geri bildirimler
neticesinde, ilgili kurullarca eğitim planının güncellenmesi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra
öğrenciler lisans eğitimi süreleri içerisinde zorunlu staj imkanlarından yararlanabilmekte ve derslerde
edindikleri bilgi ve becerileri kullanabilecekleri bir uygulama alanı da bulabilmektedirler. Bu dersler
biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, moleküler genetik laboratuvarı şeklinde
sıralanabilir. Derslerde elde edilen bilgi ve becerileri kullanmak, gerçekçi koşullar/kısıtlar altında
standartlara uygun olarak öğrenciye ana tasarım deneyimi, çeşitli derslerde yaptırılan ödev ve projelerle
ve öğrencilerimize aldırılan dönem projesi, zorunlu staj gibi çalışmalarla kazandırılmaktadır.

6. ÖĞRETİM KADROSU
6.1. Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci

danışmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi
sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterli olmalıdır.

Tıbbi Sistem Biyoloji Yüksek Lisans Programımız multidisipliner bir program olup programda görev
yapan 3 profesor ve 3 doçent ve 2 Dr.Ögr Üyesi bulunmaktadır. Program başkanı Lisansüstü Eğitim
Enstitüsüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Tıbbi Sistem Biiyolojisi programında bulunan öğretim
üyelerinin ortaklaşa bulundukları bir komisyonda programa ait dersler, öğretim planı, staj kriterleri ve
sınav takvimi gibi konuları aktif olarak planlamaktadır. Aşağıda aktrılanlardan da anlaşılacağı üzere
programımız hedefleri olan bu hedeflerin ulaşılabilirliğini sürekli test ederek bu hedeflere doğru
ilerleyen, şefaf ve katılımcı bir yönetim tarzıyla ilgili tüm paydaşları sürece dahil etmeye çalışan
deneyimli kadrosuyla güçlü ve rekabetçi bir yapıya sahiptir.

Kanıtlar

YL Ögretim Üyeleri CV'ler.pdf

6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir şekilde sürdürülmesini,
değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalıdır.

   Öğretim kadrosu nitelikleriyle ilgili detay bilgiler programın idari yapısı ve öğretim kadrosu başlığı
altında ölçüt 01.3’te, aşağıdaki tablolarda ve ekteki kanıtlarda ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Kanıtlar

6.2 kanıt.docx

6.3. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve geliştirmeye
yönelik olarak belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğretim üyesi atama ve yükseltme, “Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Atama ve Uygulama Esasları”na göre yapılır. Söz konusu esaslar, Üniversite’nin
http://www.comu.edu.tr/atama-kriterleri internet sayfasında “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı ve Performans Değerlendirme Kriterleri”
başlığı altında yayımlanmış olup 2020 itibarıyla yeni kriterler yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede genel
olarak öğretim üyelerinin, çalıştıkları alanda evrensel düzeyde araştırma yapmaları, bu araştırmalarını
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ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşım ortamlarına aktarmaları ve bu sayede bilim dünyasına
katkıda bulunmaları; yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, hem kendi
çalışmalarını sergilemeleri hem de diğer bilim dallarındaki araştırmacıların da çalışmalarını
sergilemelerini sağlamak ve bilimsel tartışma ortamının oluşmasına katkı sunmaları gibi kriterlere
bakılmaktadır.

Kanıtlar

6.3. kanıt.docx

7. ALTYAPI
7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için

yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.

Derslikler: Dersler multidisipliner bir program olması nedeniyle ilgili öğretim görevlisinin
kadrosunun bulunduğu binadaki derslikte yapılmaktadır.

Toplantı Salonu: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde bir adet toplantı salonu mevcut olup,
ihtiyaca cevap verecek donanıma sahiptir.

Konferans Salonu: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı konferans,
seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, mefruşat ve ses
sisteminin yeterli düzeyde dizayn edildiği modern bir konferans salonuna sahiptir.
Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel
çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir. Özetle bu ölçütte karşılanmakta olup
ekteki kanıtlar bilgilerinize sunulmuştur.

Kanıtlar

Laboratuarlarımız.pdf

7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini
karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim
üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır.

Programımız konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerini Troya Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirmektedir. Konferanslar için öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman
kişiler bilimsel çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir. Kampüs alanı içerisinde
öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın hijyenik koşullarda öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir
adet yemekhane, bir adet kantin mevcuttur. Bir adet Internet Cafe, spor aktivitelerinin gerçekleştiği bir
adet basketbol sahası, bir adet futbol sahası, bir adet hentbol ve voleybol sahası mevcuttur. Sosyal
aktivitelerde kullanılan ayrıca bir adet antik tiyatromuz bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Terzioğlu
yerleşkesinde bulunan kütüphane imkanlarımızdan da faydalanabilmektedir. 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 Terzioğlu yerleşkesinden
faydalanabilmektedirler. Ayrıca, Dardanos Yerleşkemizdeki sosyal tesis imkanları öğrencilerimize
sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, sağlıkla ilgili sorunlarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ne başvurabilmektedir. Eğitim-Öğretim yılı başlarken oryantasyon programları
ile fakültemiz ve programımız tanıtılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde her yıl bahar şenlikleri
yapılmaktadır. Bahar şenlikleri boyunca çok sayıda konser, yarışma ve sosyal faaliyet gerçekleşmektedir.
Öğrencilerin mezuniyet töreni 18 Mart Stadyumu’nda gerçekleştirilmektedir. 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
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hedefini de güdülmektedir. Bu amaçlarla öğrenci toplulukları bulunmakta ve bunlar bölümümüz
toplantı salonu ve fakültemizdeki sınıflardanfaydalanmaktadır.

Sosyal Alanlar: Bina girişinde bir adet öğrenci kantini ve boş zaman aktiviteleri için gerekli oyun
ekipmanları mevcuttur. Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın hijyenik
koşullarda öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir adet yemekhane, bir adet kantin mevcuttur. Bir
adet Internet Cafe, spor aktivitelerinin gerçekleştiği bir adet basketbol sahası, bir adet futbol sahası, bir
adet hentbol ve voleybol sahası mevcuttur. Sosyal aktivitelerde kullanılan ayrıca bir adet antik tiyatro
mevcuttur. Özetle bu ölçütte karşılanmaktadır ölçüt ile ilgili kanıtlar aşağıdaki eklerde bilgilerinize
sunulmuştur.

7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri olanakları
sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek
doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeyde olmalıdır.

Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarı ve serbest çalışma kabinleri Tıbbi Sistem
Biyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Tıbbi Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans Programındaki
öğrenciler tarafından ders amaçlı kullanacaklardır. Ayrıca Tıbbi Biyoloji Laboratuarında öğrencilerin
kullanımına açık, hem ders amaçlı hemde hazırlayacağı tezine yönelik araştırma amaçlı kullanabileceği
3 adet bilgisayar bulunmaktadır. Tıp Fakültemizde bulanan serbest çalışma alanları ve sanal laboratuvar,
haftaiçi günleri sabah saat 9:00’da açılmakta ve akşam 19:00’dakapanmaktadır. Sanal Eğitim
Laboratuarı hem öğrencilerimizin eğitimi için hem de çalışmaları için kullanıma açık olup; içerisinde
toplam 40 adet bilgisayara sahiptir. Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler bilgisayar kullanımı
noktasında, en verimli şekilde faydalanacaktır.

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için
yeterli düzeyde olmalıdır.

Kütüphanemizde dijital veri tabanlarının erişimine önem verilmektedir. Öğretim üyelerinin talepleri ve
ihtiyaçlar göz önünde tutularak Tıp ve Doğa Bilimler alanında saygın ve dünyada önde gelen veri
tabanlarından bir havuz oluşturulmuştur.  Üniversitemiz kütüphanesi 21.040 e-dergi,  154 e-kitap ile 15
elektronik veritabanına abone olup; tüm kaynaklar öğrencilerin kullanımına açıktır. Gelişen bilgisayar
teknolojilerini takip eden ve kullanabilecek altyapıya sahip olan üniversitemizde,  abone olunan web
siteleri ile yurtiçi ve yurt dışında birçok kütüphaneye ulaşılabilmekte ve gerekli literatür taramaları
yapılabilmektedir.  Ayrıca, kütüphanemizde mevcut CD-ROM’lardan da yararlanma olanağı mevcuttur. 
Bunların yanında üniversite ve fakülte kütüphanelerinde programla direkt ilgili mevcut süreli yayınlar
ve kitaplar aşağıda verilmiştir.

Ücretli Veri Tabanları:

CAB Abstract:  https://www.cabdirect.org/
Ebscohost:  http://search.ebscohost.com/
Turnitin:  http://turnitin.com/tr/
IEEE Xplore:  http://ieeexplore.ieee.org
iThenticate:  http://www.ithenticate.com/
Sagejournals:  http://online.sagepub.com/
Sciencedirect:  http://www.sciencedirect.com/
Scopus:  https://www.scopus.com/
Springer:  http://www.springerlink.com
Taylor&Francis:  http://www.tandfonline.com/
Web of Science:  http://www.isiknowledge.com/
Wiley online library:  http://onlinelibrary.wiley.com/

Açık  erişim  veri  tabanları:

http://search.ebscohost.com/
http://ieeexplore.ieee.org
http://online.sagepub.com/
https://www.scopus.com/
http://www.springerlink.com
http://www.tandfonline.com/
http://www.isiknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/


ULAKBİM:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/
Mitos: http://www.mitosweb.com/
DOAJ:  http://www.doaj.org

Ulusal  kataloglar:

TO-KAT  (Ulusal toplu katalog):  http://www.toplukatalog.gov.tr/
ULAKBİM Süreli yayın  kataloğu:  http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/katalog
Milli kütüphane:  http://mksun.mkutup.gov.tr

Güncel liste için:

http://lib.comu.edu.tr/arastirma/veritabanlari-ve-indexler.html  bağlantısına  bakılabilir.

Ayrıca üniversitemizde bulunan ve mezuniyet sonrası eğitim amaçlı kullanılabilinecek kitapların listesi
aşağıda yer almaktadır.

HF Lodish, Berk, Arnold, and S. Lawrence Zipursky. Molecular cell biology. Vol. 4. New York:
WH Freeman, 2000.
Alberts, Bruce, et al. "Molecular biology of the cell." Garland Science, New York 4 (2002)(the
first few editions had James Watson himself as the editor)
Polymerase Chain Reaction: Theory and Technology, Author: Mark A. Behlke, Kornelia Berghof-
Jäger, Tom Brown, et al. Published: 2019, Book: 978-1-912530-24-3.
Proteomics: Targeted Technology, Innovations and Applications Edited by: Manuel Fuentes and
Joshua LaBaer Published: 2014 Book: 978-1-908230-46-1
Genome Analysis: Current Procedures and Applications, Edited by: Maria S. Poptsova Published:
2014, 978-1-908230-29-4.
Brown, Terence A. Genomes. Garland science, 2006, Garland Science, 2007

Türkçe Basım: Genomlar 3-Garland Science Nobel Akademik Yayıncılık, Çeviri: Fevzi
Bardakçı-Celal Ülger

Molecular Biology” by Friefelder David, Jones & Bartlett Publishers, Inc.; Second edition (1987);
Gene VIII” by Lewin Benjamin, Jocelyn E. Krebs Elliott S. Goldstein Stephen T. Kilpatrick, Jones
and Barlett Publishers, ISBN: 9780763759155
Biology: A Global Approach, Global Edition, Yazar           : Neil A. Campbell; Lisa A Urry;
Michael L. Cain; Steven A. Wasserman; Peter V. Minorsky; Jane B. Reece, Yayınevi: Pearson
Education, ISBN: 9781292170435
Evolutionary Analysis, Global Edition, Yazar          : Freeman, Scott; Herron, Jon C., Yayınevi:
Pearson Education Limited (UK), ISBN: 9781292061276
Research Methodology in the Medical and Biological Sciences, Yazar: Petter Laake, Yayınevi:
Academic Press, ISBN: 9780123738745, 2007.
Campbell Essential Biology: International Edition, Yazar  : Eric J. Simon; Jean L. Dickey Jane B.
Reece, Yayınevi: Pearson Education, ISBN: 9780321807298, 2012.
Understanding Bioinformatics, Yazar: Marketa J Zvelebil Jeremy O. Baum, Yayınevi: Garland
Science, ISBN: 9780815340249, 2007.
Transport Phenomena in Biological Systems: International Edition, Yazar: George A. Truskey Fan
Yuan David F. Katz, Yayınevi: Pearson Education, ISBN: 9780135131541, 2007
Molecular Biology of the Gene, Yazar: James D. Watson Tania A. Baker Stephen P. Bell,
Alexander Gann Michael Levine Richard Losick, Yayınevi        : Pearson Education, ISBN:
9780321762436, 2013
Fundamentals of Biostatistics, 8th Edition, Yazar: Bernard Rosner, ISBN: 9781305268920
Principles of Gene Manipulation and Genomics, Yazar: Sandy B. Primrose Richard
TwymanYayınevi: Wiley-Blackwell, ISBN: 9781405135443, 2006
Concepts of Genetics Plus MasteringGenetics with eText -- Access Card Package: International

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/
http://www.doaj.org
http://www.toplukatalog.gov.tr/
http://mksun.mkutup.gov.tr
https://www.caister.com/pcr4
https://www.caister.com/proteomics
https://www.caister.com/genomeanalysis
https://www.hepsiburada.com/nobelakademikyayincilik


Edition, Yazar: William S. Klug ; Michael R. Cummings ; Charlotte A. Spencer, Yayınevi: Pearson
Education, ISBN: 9780321795779, 2011
Fundamental Concepts of Bioinformatics (Genetics Place), Yazar: Dan E. Krane Michael L.
Raymer, Yayınevi: Pearson Education, ISBN         : 9780805346336, 2002.
Concepts of Genetics (Cell and Molecular Biology in Action), Yazar : William S. Klug Michael R.
Cummings Charlotte A. Spencer Michael A. Palladino, Yayınevi: Pearson Education, ISBN:
9780321540980, 2008.
Essential Biology, Yazar: Neil A. Campbell Jane B. Reece Eric J. Simon Larry Mitchell Yayınevi:
Pearson Education, ISBN: 9780321485250, 2006.

7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.
Engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır.

Programımızın bulunduğu bina ve çevresinde 24 saat boyunca güvenlik personeli görev yapmaktadır.
Mevcut güvenlik kameraları ile de binalarımız 24 saat gözetim altındadır. Ancak ayrıca, derslikler binası
koridorlarında güvenlik kameraları yer almaktadır. Programımızın bulunduğu binalarda, engelli
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katlara ulaşmasını sağlayabilecek alt yapı vardır. Bunun yanı sıra
binaların çevresindeki kaldırımlarda ve bina girişinde tekerlekli sandalye/araba geçişine olanak sağlayan
rampalar bulunmaktadır.

Ayrıca Tıbbi Sistem Biyolojisi ABD'na ait laboratuarımız ÇOMÜ İŞgüvenliği birimi tarafından sürekli
denetime tabi olup, gerekli iş güvenliği denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR
8.1. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji,

programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır.

Programımızda yapılan harcamaların temel kaynağını katma bütçe gelirleri oluşturmaktadır. Katma
Bütçe Maliye Bakanlığı tarafından her yıl üniversitelerden gelen öneriler dikkate alınarak yılbaşında
üniversitelere aktarılmaktadır. Dolayısıyla bir devlet Üniversitesi olan Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi'nin bütçesi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak her yıl TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu'nda üniversiteler için yapılan bütçe görüşmelerinin ardından belirlenmektedir.
Ardından bu bütçe üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca üniversitemiz birimleri
arasında gerekli ihtiyaç ve talepler gözetilerek dağıtılmaktadır. İnsan kaynaklarının yönetimi stratejileri
kurumumuz personel daire başkanlığı ve strateji daire başkanlığı bünyesinde birimlerin oluşturdukları
norm kadro sayılarına ve atama kriterlerine göre planlanmakta olup takibi rektörlüğümüz ve genel
sekreterliğimizce yapılmaktadır. Akademik ve idari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan
tüm personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere hizmet içi
eğitimler düzenlenmektedir. Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi enstitü yönetimi ve
sekreterliğince takip edilmekte olup ilgili dosyalarda gerekli evraklar bulundurulmaktadır. Bunun için
ise bir yazılım tavsiye edilmektedir.

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini
sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

Devlet Üniversitesi’ne bağlı bir program olmamız nedeniyle bütçemiz kısıtlıdır. İnsan kaynaklarının
yönetimi stratejileri kurumumuz personel daire başkanlığı ve strateji daire başkanlığı bünyesinde
birimlerin oluşturdukları norm kadro sayılarına ve atama kriterlerine göre planlanmakta olup takibi
rektörlüğümüz ve genel sekreterliğimizce yapılmaktadır. Program öğretim elemanlarının maaş ve ek
ders ücretleri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bütçesinden, döner sermaye gelirleri ise Rektörlük Döner
Sermaye bütçesinden karşılanmaktadır. Öğretim üyelerinin maaşları 657 sayılı devlet memuru kanunu
ve 2547 sayılı kanunun akademik personel maaş ücretleri hesaplama usullerine bakılarak
hesaplanmaktadır. Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri 2547 nolu kanunun Ek Ders Usulü ve
Esasları’na göre düzenlenmektedir. Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri
açısından, öğretim elemanlarının her yıl ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı



desteklenmektedir. Üniversitemizi temsilen Bilimsel Etkinliklere katılan akademik personelimize bildiri
ile katılmak koşulu ile yılda bir kez ulusal ve bir kez uluslararası etkinlik katılım desteği sağlanır.
Bildiri başına en fazla bir akademisyen destekten faydalanabilir. Ancak 14 Kasım 2014’te yürürlüğe
giren Yükseköğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte Öğretim Üye
ve Yardımcılarının maaşlarında olumlu bir iyileştirmeye gidilmiş olması ülkemizde nitelikli öğretim
kadrosunu çekme ve devamlılığını sağlama noktasında önemli bir teşvik sağlamıştır. Öğretim
elemanlarımız yaptıkları TÜBİTAK ve BAP projeleri kanalıyla da ek gelir ve teçhizat edinme imkanına
sahiptir. Ayrıca program öğretim elemanlarının bazıları üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri
(BAP) ile bazıları ise sanayi ortaklı projeler ile bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca 14
Aralık 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği
Yönetmeliği’ne dayanarak öğretim üyelerimiz proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıflar,
tebliğ ve almış olduğu akademik ödüller gibi akademik faaliyetleri için akademik teşvik ödeneği
almaktadırlar. Düzenli olarak, Öğretim Üye ve Yardımcılarının istekleri doğrultusunda kütüphaneye
kitap alımları gerçekleştirilmekte, üye olunan bilimsel veri tabanı sayısı arttırılarak bilimsel yayınlara
ulaşım imkânları genişletilmektedir.

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal
kaynak sağlanmalıdır.

Program için gerekli altyapı ve teçhizat desteği, üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bütçesinin
program için ayrılan kısmından karşılanmaktadır. Programlar, program başkanlarından gelen talepler
doğrultusunda alt yapı ile ilgili isteklerini müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Müdürlük ilgili ihtiyaç ve
istekleri Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirerek bütçe imkanları dahilinde
programların alt yapı istekleri giderilmeye çalışılmaktadır. Programların makine teçhizat alım, tamirat
ve bakım-onarım giderleri yine müdürlüğe bildirilir. Müdürlük ilgili istekleri inceleyerek kendi bütçe
imkanları dahilinde yapılması gerekenleri yerine getirmektedir. İlgili istek ve ihtiyaçların müdürlük
bütçesini aştığı durumlarda, rektörlük tarafından karşılanır. Müdürlük bütçesinin tamamı
kullanıldığında gerekirse ek bütçe talebinde bulunulur ve alınan ek bütçe ile programlara gerekli destek
sağlanır. Ayrıca program öğretim elemanları tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimine
başvuru yapılarak laboratuvar teçhizatları alınabilmektedir. Bunun yanı sıra TUBİTAK tarafından
verilen proje destekleri ile de gerekli cihaz alımlarının yapılması hedeflenmektedir. Programımız
modern bir yapıya sahip olan dersliklerinde eğitim ve öğretimini gerçekleştirmektedir. Uygulamalı
derslerde ortak olarak kullanıma sunulan bilgisayar ve bilgisayarlı laboratuvar kullanılmaktadır.
Dersliklerde ve laboratuvarlarda teknik destek ve teçhizat ihtiyaçları müdürlüğün ilgili bölümlere ve
laboratuvarlara ayrılmış bütçesinden karşılanmaktadır. İlgili gider kalemi ile ilgili genel harcamalar iç
kontrol raporunda ayrıntılı olarka sunulmaktadır. 

8.4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır.
Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve nitelikte olmalıdır.

Bu programda temizlikten sorumlu 2 personel ve 1 güvenlik görevlisi  hizmet etmektedir.

Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında kurumsal yönetişim ve toplam kalite uygulamalarını esas
almakta organizasyon yapısını, yetki ve sorumluluklarını buna göre tasarlamakta ve olabildiğince yatay
ve yalın bir model sunmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri ihtiyaç halinde idari personelin
desteğiyle ensititü sekreterliği yönlendirmesinde yürütülmektedir. Bununla birlikte sekreterlik
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için personel ihtiyacımız bulunmaktadır.

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ
9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt

birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının
gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılarak yerine 16.06.2020



tarih 2654 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün
misyonu lisansüstü programların koordinasyonunu sağlayarak, güncel gelişmeler doğrultusunda
yeni programların ve aynı zamanda disiplinlerarası programların desteklenmesiyle, bilimsel
yaklaşımı benimseyen, etik değerlere ve sorun çözme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası
düzeyde araştırma yapabilme potansiyeli olan; bilimin gelişmesine fayda yaratan araştırmacıların
yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ülkenin bilimsel ve teknolojik
açılardan gelişmesine katkı sağlayan, yenilik odaklı, bilimsel ve etik değerlere bağlı bir kurum
olarak faaliyetlerini yürütme vizyonu ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Lisans ve
Doktora düzeyinde de eğitim verilmeye başlanacaktır. Tıbbi sistem Biyolojis yüksek lisans
programımız Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam edecektir.

Tablo 24 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetim planı

Enstitü Yönetimi

Doç. Dr. Pelin KANTEN

Enstitü Müdür V.

1278

pelinkanten@comu.edu.tr

Doç. Dr. Yener PAZARCIK

(Sosyal Bilimler - Eğitim Bilimleri)

Müdür Yardımcısı

2463

ypazarcik@comu.edu.tr

Doç. Dr. Filiz UĞUR NİGİZ

(Fen Bilimleri - Sağlık Bilimleri)

Müdür Yardımcısı

2449

filiz.ugur@comu.edu.tr

Arzu SÜNGÜ

 

Enstitü Sekreteri

2462

asungu@comu.edu.tr

 

https://aves.comu.edu.tr/pelinkanten/
https://aves.comu.edu.tr/240/
https://aves.comu.edu.tr/filizugurnigiz/
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10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
10.1. Programa Özgü Ölçütler sağlanmalıdır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıbbi Biyoloji yüksek Lisans
Programı’ndan mezun olan tüm öğrencilerimiz program çıktılarında yer alan yetkinlikleri
kazanmış olarak mezun olmaktadırlar. Bunlara yönelik program çıktıları matrisi ve ders izlenceleri
ekteki kanıtlarda bilgilerinize sunulmuştur.

Mezunların sahip olacakları ana beceriler: Direkt veya dolaylı olarak moleküler biyoloji, genetik
ve biyoteknoloji konularını ilgilendiren çeşitli endüstriler ile sağlık ve gıda gibi sektörlerdeki
işletme, üretim, araştırma geliştirme, ileri teknolojiler laboratuarları ile eğitim ve öğretim
alanlarında çalışan ve yönetici olarak görev alabilmedir.

SONUÇ
SONUÇ

Üniversitemizin Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında programımız gerekli görülen tüm
çalışmaları yerine getirmektedir. Bu bağlamda ilgili komisyonlar oluşturulmuş, organizasyon
şemaları yapılmış, görev tanımları ve iş akış şemaları tamamlanmıştır. Ayrıca beş yılda bir stratejik
plan hazırlanmaktadır. Bu bağlamda SWOT analizi yapılmış, PUKÖ çevrimi çalışmalarına
başlanmıştır. Stratejik planımız üniversitemizin yeni vizyonu kapsamında 2020-2025 olarak tekrar
güncellenmiştir. İç ve dış paydaşlarımızla yılda en az bir kez toplantılar düzenlenmektedir. Mezun
ilişkilerimiz devam etmektedir. Programımızda ilgili program çıktılarının sağlanma düzeyini daha
net belirlemek amacıyla öğrenci ve mezunlar için anket çalışmaları yapılması planlanmaktadır
ancak henüz uygulama sonuç aşamasına geçmemiştir. Ayrıca dış paydaşların sürece katılımı
konusunda da daha yoğun çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Program tamemen
öğrencilerinin mezuniyetlerine odaklanmış olmayıp; aynı zamanda aldığı kararlar ile öğrencileri ile
sosyal yönden de etkin bir şekilde iletişim içerisinde olmayı başarmıştır. Sonuç olarak
programımızda yer alan ilgili tüm yargıları, raporun alt başlıklarına eklenen kanıtlar ile
desteklendiği görülmektedir.
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