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BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 
 

1. İletişim Bilgileri 
 
Nasuhbaşoğlu Mah.Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı – SİNOP 

Dekanlık: 0 368 271 55 20          Fax: 0 368 271 55 24 

 

2.Tarihsel Gelişimi 
 

1 Temmuz 1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanunun 18/c maddesi uyarınca kurulan Sinop Denizcilik Fakültesinin 

kapatılarak yerine 2809 Sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre 23 Eylül 1998 tarihinde 98/11641 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 28.01.2000 tarih ve 2000/9 Sayılı Kararı ile Matematik, Fizik ve 

Biyoloji Bölümlerinin açılması teklifi Yükseköğretim Kuruluna sunulmuş, yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Senatosunun 15.06.2000 tarih ve 2000/23 Sayılı Kararı ile Matematik ve İstatistik Bölümlerine 2000-2001 

Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı teklifi Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş ve anılan Lisans 

Programlarıyla Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi 25 Eylül 2000 tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılan 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime 

başlamıştır. 2003 – 2004 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/09/2004 tarih ve 

B.08.ÖEG.0.13.03.02/700-321-4185 sayılı olurları ve Sinop Valiliği’nin 25/06/2003 tarih ve 11616 sayılı olurları 

ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen kent merkezine 12 km uzaklıkta Osmaniye Köyü 

Nasuhbaşoğlu Mevkiinde bulunan ve 20900,28 m2’lik arsa üzerinde kurulan 5010 m2’lik İ.M.K.B. tarafından 

Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi olarak yapılan ve Fakültemize devredilen eski binamız, 13 Derslik, 10 

Laboratuvar, 1 İngilizce Dil Sınıfı, 1 Bilgisayar laboratuvarı ve 21 Adet Ofisten oluşmuştur. 7500 m2’lik yeni 

binamız ise 13 adet amfi sınıf, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Laboratuvar, Konferans Salonu, Kantin, 

Personel Yemekhanesi, 1 Toplantı Salonu, 2 adet Seminer Salonu, 1 Öğrenci İnternet Salonu ve Fotokopi, 42 

adet akademik ve idari bürodan oluşmuş ve Öğrenci Yemekhane Binasından oluşan yerleşkesinde Eğitim – 

Öğretimine devam etmektedir. 

Sinop Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 sayılı kanunla 

kurulmuş olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olan Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi aynı kanun ile Sinop 

Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 
  
Fen Edebiyat Fakültesinin Misyonu; “Ulusal ve evrensel değerleri koruyarak bilgi ve teknoloji kullanabilen 
eleştirel, yenilikçi, yaratıcı ve bağımsız araştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir.” 
 
Fen Edebiyat Fakültesinin Vizyonu; “Kalite yönetim ilkelerini benimsemiş, bölgesel kalkınmayı hedefleyen, 
nitelikli araştırmaları, Fen ve Sosyal alanlardaki kaliteli eğitimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen 
bir Fakülte olmaktır.” 
 
Fen Edebiyat Fakültesinin Temel Değerleri: 

 Çağdaşlık 
 Sevgi - saygı-hoşgörü 
 Güvenirlik 
 Dürüstlük 
 Şeffaflık 
 Sorumluluk sahibi olmak 
 Takım Ruhuna sahip olmak 
 Katılımcılık 
 Yaratıcılık 
 Verimlilik 
 Ulusal değerlere sahip çıkma 
 Etik değerlere bağlılık 
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 Çevreye duyarlılık 
 

Fen Edebiyat Fakültesinin Stratejisi ve Hedefleri: 
 

Strateji  1: Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek.  
 

Fakültemizde bu stratejiyi gerçekleştirmek üzere belirlenen hedefler şöyledir: 
 
Hedef 1.1. Her yıl eğitim-öğretimin yürütüldüğü fiziki alanların iyileştirilmesi 

 Artırılan derslik, laboratuvar, atölye vb. sayısı: 2018 yılında 48 ; 2019 yılında 48. 
        

Hedef 1.2. 2019 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca 
yanıt verecek biçimde düzenlenmesi/güncellenmesi. 

 Güncellenen program sayısı: 2018 yılında 7; 2019 ylında 7.  
 

 Web ortamına aktarılan ders sayısı: 2018 yılında 647; 2019 yılında 647. 
 

 Yabancı dil hazırlık sınıfı koyulan bölüm sayısı: 2018 yılında 0; 2019 yılında 0. 
 

Hedef 1.3. 2019 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim-öğretim oranlarının bölgesel ihtiyaçlara 
göre arttırılması. 
 

 Mesleki uygulama saati: 2018 yılında 0, 2019 yılında 0. 
 

 İş birliği yapılan Üniversite sayısı: 2018 yılında 0; 2019 yılında 0. 
                                      

Hedef 1.4: Her yıl nitelikli öğrencilerin fakütetemizi tercih etme oranlarını arttırmak. 
 

 %10'luk dilime giren öğrencilerin tercih etme oranı; 2018 yılı ve 2019 yılı için bilinmemekte. 
 

 Hedef 1.5: Her yıl akademik ve idari personelin nicelik ve niteliğinin arttırılması. 

 Temin edilen akademik ve idari personel sayısı: 2018 yılında 93; 2019 yılında 92. 
 

 Mesleki ve etik eğitimi alan personel sayısı: 2018 yılı ve 2019 yılı için bilinmemekte. 
 

 Fiziki mekânların iyileştirilmesine yönelik bütçeden ayrılan ödenek: 2018 yılı ve 2019 yılı için 
bilinmemekte. 

 
 Hedef 1.5: Her yıl bilgi teknolojileri ile iletişim altyapı kapasitesinin arttırılması. 
 

 Kullanıcı sayısı: 2018 yılı ve 2019 yılı için bilinmemekte. 
 

 Lisans sayısı: 2018 yılında 7; 2019 yılında 7. 
 

 Hedef 1.5: 2015 yılına kadar uzaktan eğitim alt yapı çalışmaları tamamlanarak öğrenci alımına 
başlanılması 
 

 Uzaktan eğitim öğrenci sayısı: 2018 yılı ve 2019 yılı için bilinmemekte. 
 

Strateji  2: Araştırma –Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak.  
 

Fakültemizde bu stratejiyi gerçekleştirmek üzere belirlenen hedefler şöyledir: 
 

 Hedef 2.1. Her yıl ulusal ve uluslararası proje sayısının arttırılması. 
 

 Projesi olan öğretim üyesi sayısı: 2018 yılında 14; 2019 yılında 18. 
 

o Yıllık araştırma projesi başvuru sayısı: 2018 yılında; 15 2019 yılında 19. 
 

o Ortalama proje bütçesi: 2018 yılında 216.666,000 TL; 2019 yılında 142.600,000 TL. 
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o Proje ödülü alan öğretim üyesi sayısı: 2018 yılı ve 2019 yılı için bilinmemekte. 
 

o AB ve Tübitak tarafından desteklenen proje sayısı: 2018 yılında 2; 2019 yılında 3. 
 

Strateji  3: Bölge Kalkınmasına Katkı Sağlamak.  
 

Hedef 3.1. Her yıl yaşam boyu eğitim faaliyetleri sayılarının arttırılması. 
 

o Halka açık düzenlenen ulusal ve uluslararası konferans, seminer, panel, sempozyum, 
çalıştay vb. toplantı sayısı: 2018 yılında 7; 2019 yılında 18. 

 
o Öğrencilere yönelik, sağlık, sosyal, kültürel, sportif, psikolojik, rehberlik ve danışmanlık 

hizmetleri kapsamında düzenlenen faaliyetler ile konser, tiyatro, müzik, spor vb. gösteri sayısı: 
2018 yılında 6; 2019 yılında 15. 

 
Strateji  4: Yurt İçi ve Yurt Dışı Tanınırlığı Arttırmak.  

 
  Hedef 4.1. Ulusal ve uluslararası toplantı düzenlemek, tanıtım ve fuarlara katılmak suretiyle 
tercih edilen fakülte niteliğinin geliştirilmesi. 

o Ulusal ve uluslararası toplantı ve fuarlara katılan katılımcı sayısı: 2018 yılı ve 2019 yılı için 
bilinmemekte. 

 
o Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısındaki artış: 2018 yılında 442; 2019 yılında 427. 

 
o Web sitesi yıllık ziyaretçi sayısı: 2018 yılı ve 2019 yılı için bilinmemekte. 

 
o Hazırlanan bülten, broşür, katalog, ajanda vb. Sayısı: 2018 yılı ve 2019 yılı için bilinmemekte. 

 
 
Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Bölümler ve Anabilim Dalı Başkanlıkları: 
 
Fen Edebiyat Fakültesi’nin eğitim faaliyetleri aracılığıyla toplamda 9 bölüm ve 23 anabilim dalı olmak üzere 
lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde yürütülmektedir.  Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan 
bütün  bölümler ve anabilim dalları aşağıda gösterilmiş  olup,  tüm  bu  bölümler  bünyesinde  örgün  ve  
uzaktan  eğitim programları yer almaktadır. 
 
 
Arkeoloji Bölümü 
Tarih Öncesi Anabilim Dalı 
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı 
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 
Biyoloji Bölümü 
Fizik Bölümü 
İstatistik Bölümü 
Kimya Bölümü 
Sosyoloji Bölümü 
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı 
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı 
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı 
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı 
Matematik Bölümü 
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı 
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı 
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı 
Geometri Anabilim Dalı 
Topoloji Anabilim Dalı 
Tarih Bölümü 
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı 
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Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı 
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı 
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı 
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Eski Türk Dili Anabilim Dalı 
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı 
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı   
 
Birim İç Değerlendirme Komisyonu (2019): 
Akademik Personel: 
Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ (Dekan) 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR (Komisyon Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Adem ORAKÇI (Ropörtör) 
Öğr. Gör. Dr. Yasin ALTINIŞIK (Ropörtör) 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BARLAK 
Dr. Öğr. Üyesi Halil KOÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Gülseren KAN ŞAHİN 
Doç. Dr. Hülya ÖZLER 
Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI 
Dr. Öğr. Üyesi Demet HAN AYDIN 
Prof. Dr. Ahmet TABAK 
Doç. Dr. Fadime DİRİK 
Doç. Dr. Güley KURT 
Doç. Dr. İsmail AYDIN 
Dr. Öğr. Üyesi Hazar KABA 
Doç. Dr. Yeliz KARAMAN 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KARA 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOÇAK 
Dr. Öğr. Üyesi Osman KUFACI 
Dr. Öğr. Üyesi SevdaYILDIZ 
Dr. Öğr. Üyesi Olcay ALPAY 
Dr. Öğr. Üyesi Gözde GÜNGÖR 
Dr. Öğr. Üyesi Sevim ŞERMET 
Araş. Gör. Ömer Ferit İMLAK 
Araş. Gör. Emrah MARAL 
Araş. Gör. Emre GÜRKANLI 
Araş. Gör. Yusuf KILIÇ 
 
İdari Personel: 
Ali YAMAN (Fakülte Sekreteri) 
Betül DEMİRCİ (Dekan Sekreteri) 
Ezgi SAYAR (Mali İşler/Bölüm Sekreterliği) 
Yasemin İBİŞ (Öğrenci İşleri Bürosu) 
Serhat SARAÇ (Teknik İşler) 
Sevgen YEŞİL  (Temizlik Personeli) 
Nevin KARADENİZ (Temizlik Personeli) 
Murat GÜLTEKİN (Temizlik Personeli) 
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A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 
 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler  
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda stratejik Kurumun stratejik Stratejik plan Stratejik plan Stratejik plan 

plan kapsamında plan kapsamında kapsamında kapsamında kapsamında 

tanımlanmış tanımlanmış stratejik amaçları stratejik amaçlar stratejik amaç 
ve 

misyon, vizyon, misyon, vizyon, ve hedefleri ve hedefler hedefleri 

stratejik amaçlar stratejik amaç ve doğrultusunda doğrultusundaki gerçekleştirmek 

bulunmamaktadır. hedefleri kurumun tüm birimleri ve üzere yapılan 
 bulunmaktadır. tamamında yapılan alanları kapsayan olgunlaşmış, 
 Ancak bunları uygulamalar uygulamalar sürdürülebilir 
 gerçekleştirmek bulunmaktadır ve sistematik olarak uygulamalar 
 amacıyla yapılan bu uygulamalardan ve kurumun iç kurumun 
 uygulamalar bazı sonuçlar elde kalite güvencesi tamamında 
 bulunmamaktadır edilmiştir. Ancak sistemi ile benimsenmiştir; 
 veya mevcut stratejik planın uyumlu olarak kurumun bu 
 uygulamalar tüm izlenmesi için izlenmekte ve hususta kendine 
 alanları ve/veya gerekli paydaşlarla özgü ve yenilikçi 
 birimleri mekanizmalar birlikte birçok 
 kapsamamaktadır.   oluşturulmamıştır değerlendirilerek uygulaması 
  ve/veya stratejik önlemler bulunmakta ve 
  plan ve/veya alınmaktadır.   bu 

uygulamaların 
  herhangi bir karar  bir kısmı diğer 
  alma sürecinde  kurumlar 
  kullanılmamaktadır.    tarafından örnek 

    alınmaktadır.   

 

Kanıtlar  
Fakültemiz Sinop Üniversitesi’nin izlemekte olduğu stratejik plan ve hedefleri benimsemektedir. 
 

 Stratejik plan: Stratejik Plan 

 Stratejik hedefler: Stratejik Planlama Rehberi 

 Performans raporları:  2019 Yılı Performans Programı  

 Uygulanan anketler: 
             Akademik Personel Memnuniyet Anketi 
              İdari Personel Memnuniyet Anketi Analizi 

                         Dış Paydaş Anketi  
                          Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketleri 1 

            Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketi 2 

 Stratejik plan ve hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumunu 

gösteren kanıtlar: Stratejik Plan 2018-2020 

 
 
 
 
 
 

https://sgdb.sinop.edu.tr/stratejik-plan/)
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/4_stratejik_planlama_rehberi.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/01/2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Akademik-Personel-Memnuniyet-Anketi-Analizi.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/%C4%B0dari-Personel-Memnuniyet-Anketi-Analizi.pdf
http://dispaydas.sinop.edu.tr/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/tr/memnuniyetanketleri/
https://sinop.edu.tr/ogrenci-memnuniyet-anketi/
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/1_2018_2022_stratejik_plan.pdf
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A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları 

 
Olgunluk düzeyi  

  

1 2 3 4 5 
Kurumda tanımlı Kurumda kalite Kalite güvencesi, Tüm alanlardaki Tüm alanlardaki 
herhangi bir güvencesi, eğitim- eğitim ve öğretim, kurumsal kurumsal 

politika 

bulunmamaktadır.  
öğretim, 

araştırma- geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim sistemi gibi 

temel 

alanların 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı ve 

yönetim sistemi 

alanlarının 

tümünde tanımlı 

politikalar 

doğrultusunda 

politikaların 

birbirleri ile olan 

ilişkileri kurulmuş 

ve politikalardaki 

bu bütüncül yapı iç 

kalite güvence 

sistemini 

yönlendirmektedir; 

politikalar 

doğrultusunda 

olgunlaşmış, 

sürdürülebilir 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir 

 bazılarında tanımlı yapılan sonuçlar ve karar 
 politikalar uygulamalar izlenmekte ve almalarda esas 

 bulunmaktadır. bulunmaktadır ve paydaşlarla birlikte alınmaktadır; bu 

 Ancak bu politikalar bu değerlendirilerek uygulamalar 

 herhangi bir uygulamalardan önlemler içerisinde kuruma 

 planlama veya bazı sonuçlar elde alınmaktadır.  özgü ve yenilikçi 

 karar alma edilmiştir. Ancak  birçok uygulama 

 süreçlerinde bu uygulamaların  bulunmakta, 

 kullanılmamaktadır.  sonuçlarını  uygulamaların bir 

  izlemek için  kısmı diğer 

  gerekli  kurumlar 
  mekanizmalar  tarafından örnek 
  bulunmamaktadır.     alınmaktadır.  

 
Kanıtlar  

 

 Fakültemiz Sinop Üniversitesi’nin izlemekte olduğu kalite politikasını benimsemektedir.  

        Sinop Üniversitesi Politikalar  
Üniversitemiz bu bağlamda bir kalite yönetim birimi kurmuştur. 
        Sinop Üniversitesi Kalite Yönetim Birimi 

 Üniversitemizin politika belgelerini izlediğine ve değerlendirdiğine dair üst komisyon kararları mevcuttur 
ve bu kararlar iç kalite güvencesi sistemi ile ilişkilidir. 

        Sinop Üniversitesi Kalite Komisyon Kararları  

        Sinop Üniversitesi İç Kontrol Standartları 
 Bu iç kontrol standartları çerçevesinde fakültemizde birim içi kontrol temsilciliği ve kalite yönetim ve 

akreditasyon temsilciliği kurulmuştur.  

          Fen Edebiyat Fakültesi, Birim İçi Kontrol Temsilciliği 

         Fen Edebiyat Fakültesi, Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilciliği  
 Fen Edebiyat Fakültesi’nin belirlemiş olduğu bir kalite politikası bulunmamaktadır. Ancak fakültemizin 

kendi bünyeside dış paydaş katılımlarıyla bu açığın giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  

        Biyoloji Bölümü Dış Paydaş Müfredat Değerlendirme Toplantısı 

 Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen ve bütüncül ilişkiyi gösteren birçok uygulama örneği 
bulunmaktadır 
        Sosyoloji Bölümü, Aile Koçluğu Sertifika Programı  

       Tarih Bölümü, Uygulamalı Farsça ve Tercüme Kursu 

       Arkeoloji Bölümü, Temel Su Altı Arkeolojisi Eğitimi Sertifika Programı  

       İstatistik Bölümü, Sosyal Sorumluluk Öğrenci Kulübü Fidan Dikme Etkinliği  

       İstatistik Bölümü, Sosyal Sorumluluk Öğrenci Kulübü Sevgi Evleri Ziyareti 
       Kimya Bölümü, Küresel Isınma Konferansı  

 

https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/komisyon-kararlari/
https://bidb.sinop.edu.tr/ic-kontrol-tanimi-ve-ic-kontrol-standartlari/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
https://fef.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
http://biyoloji.fef.sinop.edu.tr/bolumumuzde-dis-paydas-mufredat-degerlendirme-toplantisi/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/aile-koclugu-sertifika-programi-tamamlandi/
https://susem.sinop.edu.tr/uygulamali-farsca-ve-tercume-kursu-devam-ediyor/
https://susem.sinop.edu.tr/universitemizde-temel-su-alti-arkeolojisi-egitimi-sertifika-programi-duzenlendi/
https://sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-ogrenci-kulubunden-fidan-dikim-etkinligi/
https://sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-ogrenci-kulubu-sevgi-evleri-ziyareti/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-kuresel-isinmaya-karsi-hidrojen-uretiminde-metal-nanokumeleri-konferansi/
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 Politika belgelerinin izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar:  

  Politika belgelerinin kuruma özgü performans göstergeleri: Performans Programı 

              Politika belgeleri yıllık değerlendirme raporları: Yıllık Performans Programı 
 

 
A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda Tüm alanlarla 

ilişkili olarak 

performans 

göstergeleri ve 

anahtar 

performans 

göstergeleri 

belirlenmiştir. 

Ancak bu 

göstergelerin 

izlenmesi 

sistematik 

olmayan ve 

tüm alanları 

kapsamayan 

şekilde 

yapılmaktadır.   

Tüm 

alanlarla/süreçlerle 

ilişkili tüm 

performans 

göstergeleri 

sistematik ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi sistemi 

ile uyumlu olarak 

izlenmekte ve elde 

edilen sonuçlar 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

karar almalarda 

kullanılmakta ve 

performans 

yönetimine ilişkin 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

kurumsal 

performans 

yönetimi 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kuruma özgü ve 

yenilikçi 

uygulamalar 

bulunmakta, 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır.  

performans performansı 

yönetimi 

uygulaması ve 

stratejik planla 

uyumlu olarak 

tanımlanmış 

performans 

göstergeleri 

bulunmamaktadır.  

izlemek üzere bazı 

göstergeler ve 

mekanizmalar 

tanımlanmıştır. 

Ancak bu 

göstergeleri 

izlemek üzere 

yapılan 

uygulamalar 
 bulunmamaktadır 
 veya mevcut 
 uygulamalar tüm 
 alanları/süreçleri 
 (kalite güvencesi 
 sistemi, eğitim ve 
 öğretim, 
 araştırma ve 
 geliştirme, 
 toplumsal katkı, 
 yönetim sistemi) 

 kapsamamaktadır.   

 

          Kanıtlar 

 

Yıllara Göre Performans Göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/01/2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
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 A.2. İç Kalite Güvencesi 

A. 2. 1.Kalite Komisyonu  

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda kalite Kalite Kalite komisyonunu Kalite komisyonu ve 

komisyona destek 

olmak amacıyla 

oluşturulan kalite 

odaklı organizasyonel 

yapılar; yetki, görev 

ve sorumlulukları 

doğrultusunda 

sistematik ve 

kurumdaki bütüncül 

kalite yönetimi 

kapsamında 

çalışmalarını 

yürütmekte; 

yürütülen 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları 

değerlendirilerek 

iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir.   

Kalite 

güvencesi komisyonunun yetki, görev ve komisyonunun 

süreçlerini 

yürütmek üzere 

oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu 

bulunmamaktadır.  

yetki, görev ve 

sorumlulukları ile 

organizasyon 

yapısı 

tanımlanmıştır. 

Ancak kalite 

sorumlulukları 

kapsamında 

çalışmalarını 

kapsayıcı ve katılımcı 

bir 

yaklaşımla şeffaf 

olarak 

ve ilgili diğer 

organizasyonel 

birimlerin 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

bütünleşik 

  komisyonu bu yürütmektedir. uygulamaları 

 yetki, görev ve Ancak bu kurumun 

 sorumluluklar uygulamalar tamamında 

 kapsamında kurumdaki bütüncül benimsenmiştir; 

 planlama 

ve/veya karar 

alma 

süreçlerinde etkin 

rol almamaktadır. 

kalite yönetimi 

kapsamında 

yürütülmemektedir ve 

uygulamaların 

sonuçları 

izlenmemektedir.   

kurumun kalite 

yönetimi 

kapsamında 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

   bir kısmı diğer 

   kurumlar 

   tarafından örnek 

   alınmaktadır.  

 

       Kanıtlar  
 Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları: 

      Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 

 Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı, üye dağılımı ve birimlerin temsil edilmesi şekli: 
        Kalite Komisyonlar 

 Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması: 

      Kalite Yönetim Birimi  

 Danışma Kurulu: 

      Danışma Kurulu Yönergesi 

 Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları: 

       Birim İç Kontrol Temsilcileri 

       Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilcileri 

 Senato kararları: 

      Fen Edebiyat Fakültesi Mevzuat 

 Üst yönetim kararları: 

       Kurul Kararları 

 Kalite Komisyonu çalışmalarına kurum iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren kanıtlar 
(Toplantılar, etkinlikler, anketler ve raporlar): 

      İdari Personel Memnuniyet Anketi Analizi 

      Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analizi  

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/02/Sinop-Üniversitesi-Kalite-Komisyonu-Çalışma-Usul-ve-Esasları-Yönergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://kalite.sinop.edu.tr/personel/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/DanismaKuruluYonergesi.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri
https://fef.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://fef.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://fef.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/%C4%B0dari-Personel-Memnuniyet-Anketi-Analizi.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Akademik-Personel-Memnuniyet-Anketi-Analizi.pdf
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  A.2.2 İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)  

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun iç 
kalite 

Kurumun iç kalite Kurumun tüm Kurumda tüm Tüm birimleri ve 

güvencesi 
sistemi 

güvencesi alanları ve süreçleri birimleri ve süreçleri süreçleri 

ve 
mekanizmaları 

mekanizmaları kapsayacak şekilde kapsayan iç kalite kapsayan, 

bulunmamaktad
ır.  

bulunmaktadır iç kalite güvencesi güvencesi kurumsal 

 ancak bu mekanizmaları mekanizmaları, amaçlar 
 mekanizmalar (süreçler, PUKÖ tanımlı süreçler doğrultusunda, 
 bütün çevrimleri, bütüncül bir kalite sürdürülebilir ve 
 alanları/süreçleri görevler, yetki ve yönetimi anlayışı bütünleşik iç 
 (eğitim ve sorumluluklar, kapsamında kalite güvencesi 
 öğretim, kalite araçları) sistematik olarak uygulamaları 
 araştırma ve bulunmakta olup; yürütülmektedir; kurumun 
 geliştirme, bu iç kalite yürütülen tamamında 
 toplumsal katkı, güvencesi uygulamalardan elde benimsenmiştir. 
 yönetim sistemi) mekanizmalarından edilen bulgular Kurumun kalite 
 kapsamamaktadır. bazı uygulama izlenmekte ve izlem yönetimi 
  sonuçları elde sonuçları 

paydaşlarla 
kapsamında 

  edilmiştir. Ancak birlikte yenilikçi 
  bu mekanizmalar değerlendirilerek uygulamaları 
  kurumdaki iyileştirmeler bulunmakta, 
  bütüncül kalite gerçekleştirilmektedir.  uygulamaların bir 
  yönetimi  kısmı diğer 
  kapsamında  kurumlar 
  yürütülmemektedir  tarafından örnek 
  ve uygulamaların  alınmaktadır. 
  sonuçları   

  izlenmemektedir.    

 

 
 
Kanıtlar 

 Kalite Birimi 

 İç ve Dış paydaş Listesi: Dış Paydaş Toplantı Raporları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplanti-raporlari/
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A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda kalite Kurumda kalite Kurumda kalite Kurumda yüksek Tüm birimleri ve 

güvencesi güvencesi güvencesi kaliteyi kalıcı bir süreçleri 

kültürünü kültürünü kültürünü şekilde sağlayan kapsayan, 

destekleyen destekleyen destekleyen, tüm kurumsal kültür ile kurumsal 

kurumsal kültür kurumsal kültür birimleri ve kurumdaki değer amaçlar 

ve liderlik ve liderlik süreçleri ve beklentiler doğrultusunda, 

yaklaşımı yaklaşımı kapsayan doğrultusunda sürdürülebilir ve 

bulunmamaktadır.  oluşturmak 
üzere 

kurumsal kültür kalite olgunlaşmış 

 planlar ve liderlik anlayışı çalışmalarının kurumsal kalite 
 bulunmaktadır. bulunmakta olup; koordine kültürü ve liderlik 
 Ancak bu 

planlar 
bu kapsamında edilmesini yaklaşımı 

 doğrultusunda gerçekleştirilen sağlayan ve kalite kurumun 
 yapılmış faaliyetlerden süreçlerini tamamında 
 uygulamalar bazı sonuçlar sahiplenen liderlik benimsenmiştir; 
 bulunmamaktadı

r 
elde edilmiştir. anlayışı kurumun kalite 

 veya tüm 
alanları 

Ancak tüm bu bulunmaktadır. kültürünü 

 ve birimleri uygulamalar Liderlik ve kalite güçlendirme ve 
 kapsamayan kurumdaki güvencesi kültürü, liderlik yaklaşımı 
 uygulamalar bütüncül kalite kurumdaki kapsamında 
 bulunmaktadır. yönetimi bütüncül kalite yenilikçi 
  kapsamında yönetimi uygulamaları 
  yürütülmemekte kapsamında bulunmakta, 
  ve bu izlenmekte, uygulamaların bir 
  uygulamaların paydaşlarla birlikte kısmı diğer 
  sonuçları değerlendirilmekte kurumlar 
  izlenmemektedir.  ve izlem tarafından örnek 
   sonuçlarına göre alınmaktadır. 
   önlem  

   alınmaktadır.    

 
 

Kanıtlar  

 

 İç ve Dış paydaş listesi: Dış Paydaş Toplantı Raporları 

https://kalite.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplanti-raporlari/
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 A.3. Paydaş Katılımı 
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve      

  uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda paydaşlar 

belirlenmiş ve paydaş 

analizleri 

gerçekleştirilmiştir ve 

paydaş katılımına ilişkin 

bazı tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

doğrultusunda 
yapılmış 

uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya 

mevcut uygulamalar 

bütün 

süreçleri/alanları/paydaş 

gruplarını 

kapsamamaktadır. 

Kurumda 
yürütülen 

Kurumdaki tüm 

süreçlere ve 
karar 

almalara 

paydaşların 
katılımı 

kurumdaki 

bütüncül kalite 

yönetimi 
kapsamında 

yürütülmekte ve 

paydaş katılımı 

uygulamalarından 

elde edilen 

bulgular 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmek

te ve izlem 

sonuçlarına göre 

önlem 

alınmaktadır. 

Kurumdaki tüm 

süreçlere ve 
karar 

almalara 

paydaşların 

katılımı, 

olgunlaşmış ve 

sürdürülebilir 

uygulamalarla 

sağlanarak 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir

; kurumun 

paydaş 

katılımını 

güçlendirmek 

üzere 

yenilikçi 

uygulamaları 

bulunmakta, 

uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

yürütülen tüm tüm süreçlerle 
ilişkili 

süreçlere (kalite 

güvencesi, eğitim 

ve öğretim, 

araştırma ve 

geliştirme, 

toplumsal katkı, 

olarak 
belirlenmiş 
olan paydaşların 

süreçlere ve 
karar 

alma 

mekanizmalarına 

katılımı  sağlanmıştır 
ve bu etkileşimden 

  yönetim sistemi, bazı uygulama 
uluslararasılaşma) sonuçları elde 
paydaş katılımını edilmiştir. 

sağlayacak Ancak tüm bu 

mekanizma ve uygulamalar 

uygulamalar kurumdaki 

bulunmamaktadır.   bütüncül kalite 

 yönetimi 

 kapsamında 

 yürütülmemekted
ir 

 ve bu 

 uygulamaların 

 sonuçları 

 izlenmemektedir.  

 

      Kanıtlar  

 İç ve dış paydaş listesi: Dış Paydaş Toplantı Raporları 

 Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları (Anketler, odak grup  

toplantıları, çalıştaylar gibi):  
        Memnuniyet Anketleri  

        Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analizi   

        İdari Personel Memnuniyet Anketi Analizi 

 Paydaş analizi raporu 

 Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) paydaş 
temsiliyetinin sağlandığını gösteren belgeler:  
         Dilek İstek Kutusu 

 Mezun izleme sistemi  

        Mezunlar Koordinatörlüğü Çalışmaları 

 

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplanti-raporlari/
https://sinop.edu.tr/?s=memnuniyet&lang=tr
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Akademik-Personel-Memnuniyet-Anketi-Analizi.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/%C4%B0dari-Personel-Memnuniyet-Anketi-Analizi.pdf
https://sinop.edu.tr/?s=dilek+istek&lang=tr
https://sinop.edu.tr/?s=mezunlar+koordinat%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&lang=tr
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 A.4. Uluslararasılaşma 
A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı Kurumun tanımlı Kurumun eğitim Kurumun Kurumun özgün 

bir uluslararasılaşma ve öğretim, uluslararasılaşma uluslararasılaşma 

uluslararasılaşma politikası araştırma ve politikası modeli kurumun 

politikası bulunmaktadır. geliştirme ve doğrultusunda tamamında 

bulunmamaktadır.  Ancak bu politika toplumsal katkı yapılan benimsenmiştir; 
 doğrultusunda fonksiyonlarının uygulamalar kurumun 
 gerçekleştirilmiş tümünü dikkate sistematik ve uluslararasılaşma 
 uygulamalar alan kurumun iç kalite modeli 
 bulunmamaktadır.  uluslararasılaşma güvencesi sistemi kapsamında 
  politikası ile uyumlu olarak yenilikçi 
  doğrultusunda izlenmekte ve uygulamalar 
  bazı uygulamaları paydaşlarla bulunmakta, 
  bulunmaktadır ve birlikte uygulamaların bir 
  bu değerlendirilerek kısmı diğer 
  uygulamalardan önlemler kurumlar 
  bazı sonuçlar alınmaktadır.  tarafından örnek 
  elde edilmiştir.  alınmaktadır.  
  Ancak bu   

  uygulamaların   

  sonuçları   

  izlenmemektedir.    

 

             Kanıtlar  
 

 Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararası strateji belgesi kapsamında izlemekte 
olduğu uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri politikasını benimsemektedir.     

            Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi   

Ancak bu kapsamda universitemizin kendi bünyesinde politika belgesi bulunmamaktadır. 
Bu konuya ilişkin politika belgesi oluşturulmasi gerekmektedir.  
 

 Buna rağmen Erasmus ve Mevlana değişim programları çerçevesinde üniversitemizin      
içerisinde bulunduğu uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları mevcuttur. 

         Erasmus değişim programı 

          Mevlana değişim programı  

 Bu bağlamda üniversite bünyesinde kurum koordinatörlükleri kurulmuştur. 

             Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

              Mevlana Kurum Koordinatörlüğü 

 Uluslararasılaşma politikalarına ilişkin göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin 
belgeler aşağıda sıralanmıştır: 

    İstatistik Bölümü Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği (Dr. Öğr. Üyesi Olcay ALPAY) 

   Tarih Bölümü Erasmus Öğrenci Hareketliliği (Sema Seyis, Polonya, 4. Sınıf 1. öğretim) 
 

 

https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/Yuksekogretimde_Uluslararasilasma_Strateji_Belgesi_2018_2022.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf
https://mevlana.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/134/2019/12/Anla%C5%9Fmalar2019.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/33-Istatistik_bolumu_tablo_Uluslararasilasma.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/52-Tarih_bölümü_tablo_Uluslararasılasma.pdf
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         A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumda Kurumda 

uluslararasılaşma 

süreçlerinin 

yönetimi ile ilişkili 

sonuçlar ve paydaş 

görüşleri 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda tüm 

uluslararasılaşma uluslararasılaşma uluslararasılaşma birimleri/alanları 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmamaktadır.  

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

tercihler yönünde 

uygulamaya 

kapsayan 

uluslararasılaşma 

yönetimi, kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 
sürdürülebilir ve 

 Ancak bu planlar konularak bazı olgunlaşmış 
 doğrultusunda sonuçlar elde uygulamalarla 
 yapılmış edilmiştir. Ancak kurumun 
 uygulamalar bu sonuçlar tamamında 

 bulunmamaktadır.  izlenmemektedir.  benimsenmiş ve 
güvence altına 

   alınmıştır; 
   kurumun kendine 
   özgü ve yenilikçi 
   birçok uygulaması 
   bulunmakta ve bu 
   uygulamaların bir 
   kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 

   alınmaktadır. 

 

      Kanıtlar  
 

 Fakültemizde uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonuna ilişkin herhangi 
bir planlama bulunmamaktadır.   

 Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten üniversite bünyesinde kurum koordinatörlükleri      
bulunmaktadır. 
        Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 
       Mevlana Kurum Koordinatörlüğü 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
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        A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları  
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun Kurumda fiziki, Kurumda tüm 

uluslararasılaşma uluslararasılaşma uluslararaslaşma teknik ve mali birimlerindeki 

faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini kaynaklar, uygun nicelik ve 

sürdürebilmesi sürdürebilmek sürdürebilmek uluslararasılaşma nitelikte fiziki, 

için uygun nitelik için uygun nitelik için uygun nitelik faaliyetlerini teknik ve mali 

ve nicelikte fiziki, ve nicelikte fiziki, ve nicelikte fiziki, destekleyecek ve kaynaklar, 

teknik ve mali teknik ve mali teknik ve mali tüm birimleri kurumsal amaçlar 

kaynakları kaynakların kaynaklar kapsayacak şekilde (uluslararasılaşma 

bulunmamaktadır.  oluşturulmasına birimler arası yönetilmektedir. politikası ve 
 yönelik planlar denge gözetilerek Tüm bu stratejisi) 
 bulunmaktadır. sağlanmaktadır. uygulamalardan elde doğrultusunda ve 
 Ancak bu planlar Ancak bu edilen bulgular, sürdürülebilir 
 doğrultusunda kaynakların sistematik olarak şekilde 
 yapılmış kullanımına izlenmekte ve izlem yönetilmektedir; 
 uygulamalar yönelik sonuçlar sonuçları paydaşlarla kurumun bu 
 bulunmamaktadır izlenmemektedir.  birlikte kapsamda 
 veya tüm  değerlendirilerek kendine özgü ve 
 birimleri  önlemler alınmakta yenilikçi birçok 
 kapsamayan  ve ihtiyaçlar/talepler uygulaması 
 uygulamalar  doğrultusunda bulunmakta ve 
 bulunmaktadır.   kaynaklar bu uygulamaların 
   çeşitlendirilmektedir.  bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

Kanıtlar  
 

Erasmus Değişim programı: Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

Mevlana Değişim programı: Mevlana Kurum Koordinatörlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
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A. 4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda Kurumda Kurumda Kurumda, kurumsal 

uluslararasılaşma uluslararasılaşma uluslararasılaşma uluslararasılaşma amaçlar 

performansının performansının performansının hedefleri (uluslararasılaşma 

izlenmesine ve izlenmesine ve izlenmesine ve doğrultusunda politikası, hedefleri, 

değerlendirmesine değerlendirmesine değerlendirmesine çalışma yapan stratejisi) ve 

yönelik yönelik yönelik birimlerin uluslararasılaşma 

planlamalar ve planlamalar ve uygulamalar tüm uluslararasılaşma hedefleri 

tanımlı süreçler tanımlı süreçler alanları ve birimleri performansı doğrultusunda 

bulunmamaktadır.  bulunmaktadır. kapsar şekilde izlenerek çalışma yapan 
 Ancak bu planlar yürütülmektedir. değerlendirilmekte birimlerin 
 ve süreçler Ancak bu ve karar alma uluslararasılaşma 
 doğrultusunda uygulamaların süreçlerinde performansının 
 yapılmış sonuçları kullanılmaktadır. izlenmesi ve 
 uygulamalar izlenmemektedir Buna ilişkin değerlendirilmesine 
 bulunmamaktadır veya karar alma uygulamalar ilişkin sürdürülebilir 
 veya tüm birimleri süreçlerinde düzenli olarak ve olgunlaşmış 
 kapsamayan kullanılmamaktadır.  izlenmekte ve uygulamalar 
 uygulamalar  izlem sonuçları kurumun 
 bulunmaktadır.   paydaşlarla birlikte tamamında 
   değerlendirilerek benimsenmiş ve 
   önlemler güvence altına 
   alınmaktadır.  alınmıştır. Kurumun 
    kendine özgü ve 
    yenilikçi birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve bu 
    uygulamaların bir 
    kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 

sistematik süreçler 

bulunmaktadır. 

Ancak bu süreçler 

tüm 

alanları/programları 

kapsamamaktadır. 

Kurumda tüm Paydaşların Paydaşların 

programların programların katılımıyla katılımıyla 

tasarımı ve 

onayına ilişkin 

tanımlı ve 

sistematik 

süreçler 

bulunmamaktadır.  

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı 

süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş ve 
bu uygulamalardan 

programların 
tasarımı ve onayına 

ilişkin uygulamalar 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 

programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

 bazı sonuçlar elde önlemler kurumun 

 edilmiştir. Ancak alınmaktadır. tamamında 

 bu uygulamaların  benimsenmiştir; 

 sonuçlarının  bu kapsamda 

 izlenmesi 

yapılmamaktadır. 
 kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

   birçok 

   uygulaması 

   bulunmaktadır ve 

   bu uygulamaların 

   bir kısmı diğer 

   kurumlar 

   tarafından örnek 

   alınmaktadır.   

 

       Kanıtlar  
 Üniversitemiz program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçlerden Bologna süreci 

eylem başlıkları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.   Bologna Süreci  
Bu bağlamda Fen Edebiyat Fakültesi dış paydaş katılımlarıyla program tasarımına ilişkin 
değerlendirme toplantıları düzenlemeye başlamıştır.  
        Biyoloji Bölümü Dış Paydaş Müfredat Değerlendirme Toplantısı 

 

 Sinop Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin düzenlemeleri içeren çalışma 
toplantısı (yönetmelik çalışma toplantısı) öğrenci talepleri (öğrenci buluşması 1; öğrenci buluşmasi 2) 

doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup bu öneriler doğrultusunda hazırlanan yönetmelik 30828 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
      Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

  Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Sinop Üniversitesi’nin eğitim ve stratejik amaçları 
doğrultusunda politikaların uygulandığına dair belge ve kanıtlar aşağıda sıralanmıştır: 

 
1. Arkeoloji Bölümü, Çift Anadal/Yandal Programları 
2. Matematik Bölümü, Çift Anadal/Yandal Programları 
3. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Programı Açma İçin Başvuru 

 

 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
http://biyoloji.fef.sinop.edu.tr/bolumumuzde-dis-paydas-mufredat-degerlendirme-toplantisi/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-ogretim-elemanlariyla-yonetmelik-calisma-toplantisi-yapildi/
https://sinop.edu.tr/rektor-ogrenci-bulusmasinin-ikincisi-gerceklesti/
https://sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-ogrencilerimizin-talepleri-dogrultusunda-yeniden-belirlendi/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/8-Arkeoloji-Bölümü-Yan-Dal-Belgesi_TabloB1_1.pdf
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/egitim/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/53-Türk-Dili-ve-Edebiyatı-Yüksek-Lisans-Basvuru-Formu.pdf
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 Paydaş katılımına ait kanıtlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

1. Arkeoloji Bölümü Akademik Danışman Toplantısı 
                              1.1. Arkeoloji Bölümü, Akademik Danışmanlık Toplantısı 1 

                              1.2. Arkeoloji bölümü, Akademik Danışmanlık Toplantısı 2 

 

2. Matematik Bölümü 2. Kariyer Buluşması  Akademik Kariyer Eğitimi 
3. Matematik Bölümü Seminerleri 
        3.1. Lebesgue Uzayları ve Bazı Özellikleri 

                              3.2. Mertebe Indirgemeli Optimal Kontrol Uzerine 

       3.3. Elektrik Güç Sistemlerinde Harmonikler 

 

4.  Matematik Bölümü Öğrencileriyle Buluşma   Öğrenci buluşması 
5.  Kulüp Etkinlikleri  
        5.1. Sosyoloji bölümü, öğrenci kulübü etkinliği 

        5.2. Arkeoloji bölümü, öğrenci kulübü etkinliği 

        5.3. İstatistik bölümü, sosyal sorumluluk öğrenci kulübü fidan dikme etkinliği 

        5.4. İstatistik bölümü, sosyal sorumluluk öğrenci kulübü sevgi evleri ziyareti 

                             5.5. Tarih bölümü, Dağcılık ve Doğa Sporları Olağan Genel Kurul Toplantısı 

                             5.6. Tarih bölümü, Öğrenci Kulübü Yeni Üye Kaydı Toplantısı 

                             5.7. Sinop Üniversitesi, 11. Spor Şenliği 

    

 6. Sertifika programları 
      6.1. Sosyoloji bölümü aile koçluğu sertifika programı 

       6.2. Tarih bölümü uygulamalı Farsça ve tercüme kursu 

      6.3. Arkeoloji bölümü temel su altı arkeolojisi sertifika programı 

 
  7. Konferans ve Paneller 
       7.1. 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Yapılan Panel  

                 (Panelist: Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR) 

      7.2. Kadına Şiddet ile İlgili Panel (Panelist: Dr. Öğr. Üyesi Nuriye ÇELİK) 

     7.3. Anadolu Arkeolojisinde Kadın Arkeologların Rolü Hakkında Konferans  

              (Panelist: Dr. Öğr. Üyesi Gülseren KAN ŞAHİN) 

     7.4. Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri için Akademik Kariyer Planlamasi ile İlgili Panel                                           

(Panelistler: Öğr. Gör. Dr. Yasin ALTINIŞIK ve Arş. Gör. Dr. Işıl AYDIN ÖZKAN) 

     7.5. Akademik Kariyer Tüyoları Eğitimi (Dr. Öğr. Üyesi Sevda YILDIZ) 
     7.6. Biyoloji Bölümü, Bilim Kurulu Üyeliği (Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK)  
     7.7. 2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu 

 Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar aşağıda 
sıralanmıştır: 

1. Matematik Bölümü Lisans Programı Akreditasyon Kararı 

2. Biyoloji Bölümü FEDEK Değerlendirme Başvurusu 

3. Sosyoloji Bölümü, FEDEK Toplantı Örneği 1 

4. Sosyoloji Bölümü, FEDEK Toplantı Örneği 2 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/10-Arkeolojı_bölümü_Hazar_Kaba_Akademik-danışmanlık-toplantısı_20.03.2019_TabloB1_1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/11-Arkeoloji_bölümü_Hazar_Kaba_Akademik-danışmanlık-toplantısı_23.12.2019_B1_1.pdf
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-akademik-kariyer-tuyolari-egitimi-duzenlendi/
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/matematik-bolumu-seminerleri/
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/matematik-bolumu-seminerleri-4/
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/matematik-bolumu-seminerleri-3/
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/matematik-bolumu-seminerleri-3/
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/matematik-bolumu-ogrencileriyle-bulusma/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/category/etkinlikler/
http://arkeoloji.fef.sinop.edu.tr/sinop-universitesi-arkeoloji-ogrenci-kulubunden-gezi-etkinligi-2/
https://sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-ogrenci-kulubunden-fidan-dikim-etkinligi/
https://sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-ogrenci-kulubu-sevgi-evleri-ziyareti/
https://sinop.edu.tr/dagcilik-ve-doga-sporlari-ogrenci-kulubu-olagan-genel-kurul-toplantisi/
https://sinop.edu.tr/tarih-ogrenci-kulubu-yeni-uye-kaydi-toplantisi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-11-spor-senligi-heyecani-basladi/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/aile-koclugu-sertifika-programi-tamamlandi/
https://susem.sinop.edu.tr/uygulamali-farsca-ve-tercume-kursu-devam-ediyor/
https://susem.sinop.edu.tr/universitemizde-temel-su-alti-arkeolojisi-egitimi-sertifika-programi-duzenlendi/
https://sinop.edu.tr/15-temmuz-hain-darbe-girisiminin-dini-siyasi-ve-sosyolojik-yansimalari-ele-alindi/
https://sinkamer.sinop.edu.tr/farkli-boyutlariyla-siddet-paneli/
https://sinop.edu.tr/anadolu-arkeolojisinde-kadin-arkeologlarin-rolu-konferansi/
https://sinop.edu.tr/fen-edebiyat-fakultesi-ogrencileri-akademik-kariyer-planlarken-nelere-dikkat-etmeli/
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-akademik-kariyer-tuyolari-egitimi-duzenlendi/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/18-Bilim-kurulu-üyeliği.Pınar-Çam-İcik.pdf
https://www.den-iz.org/2-ulusal-denizlerde-izleme-ve-degerlendirme-sempozyumu
https://kalite.sinop.edu.tr/akreditasyon/
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Biyoloji_bolumu_tabloB1_1.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Sosyoloji_bölümü_FEDEK_toplantı_örneği1_kullanıldı.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Sosyoloji_Bölümü_FEDEK_toplantı_örneği2_kullanıldı.pdf
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B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 

Olgunluk düzeyi  
 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki Kurumdaki programların Tüm Tüm Tüm 

programların amaçları, çıktıları ve TYYÇ programların programların programların 

amaçları, çıktıları uyumları tanımlanmıştır. amaçları, çıktıları amaçları, 
çıktıları 

amaçları, çıktıları 

ve TYYÇ uyumları Ancak bu uygulama tüm ve bunların TYYÇ ve bunların TYYÇ ve bunların TYYÇ 

tanımlanmamıştır.   alanlarda/programlarda uyumu uyumuna ilişkin uyumuna ilişkin 
 gerçekleştirilmemektedir. tanımlanmış, ilan tüm alanları sürdürülebilir ve 
  edilmiştir ve kapsayan olgunlaşmış 
  eğitim-öğretimle uygulamalar, uygulamalar 
  ilgili sistematik 

olarak 
kurumun 

  uygulamalarla izlenmekte ve tamamında 
  ilişkilendirilmiştir. paydaşlarla benimsenmiştir; 
  Ancak bu birlikte bu kapsamda 
  uygulamaların değerlendirilere

k 
kurumun kendine 

  sonuçlarının önlemler özgü, yenilikçi ve 
  izlenmesi alınmaktadır.   diğer kurumlar 
  yapılmamaktadır.   tarafından örnek 
    alınan 
    uygulamalar 
    bulunmaktadır.   

 

       Kanıtlar  
 

 Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisine ait kanıtlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

1. Bologna sürecindeki TYYÇ ve program yeterlilik ilişkisine ait bilgilere öğrenci bilgi 
paketinden erişim sağlanabilir.  

                 TYYÇ & Program Yeterlilik İlişkisi 

 

          2. Bu doğrultuda Biyoloji bölümünde müfredat değişikliğine gidilmiştir  
                 Biyoloji Bölümü Müfredat Değişikliği 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07543549031111311083666636618333303658238760366963560536726332973418435485333453667238960
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/19-Biyoloi_bolumu_tabloB1_2_1_mufredat_degisikligi.pdf
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B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

Olgunluk düzeyi  
 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Kurumdaki Tüm programlarda Tüm 
programların 

Ders kazanımları 

programda, ders bazı dersin bilişsel ders kazanımları ile program 

kazanımları ile programlarda seviyesini (Bloom ile program çıktıları açık, 

program çıktıları ders seviyesini) açıkça çıktıları anlaşılır, gerçekçi 

eşleştirilmemişti kazanımları ile belirten ders eşleştirilmesine ve sürdürülebilir 

r  program kazanımları ile ilişkin tüm 
alanları 

şekilde 

 çıktıları program çıktıları kapsayan eşleştirmiş ve 
 eşleştirilmiştir eşleştirilmiş ve bu uygulamalar, tüm 
  eşleştirme ilan sistematik olarak programlarda 
  edilerek, eğitim- ve kurumun iç içselleştirilmiştir; 
  öğretimle ilgili kalite güvencesi bu kapsamda 
  uygulamalara (ders sistemiyle 

uyumlu 
kuruma özgü, 

  profilleri ve olarak 
izlenmekte 

yenilikçi ve diğer 

  izlenceler gibi) ve izlem 
sonuçları 

kurumlar 

  yansıtılmıştır. Ancak 
bu uygulamaların 
sonuçlarının 
izlenmesi 
yapılmamaktadır. 

Paydaşlarla 
birlikte 
değerlendirilerek 
önlem 
alınmaktadır.   

tarafından örnek 
alınan 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

                                     
                   
Kanıtlar 

 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesine ait kanıtlar aşağıda sıralanmıştır: 
1. Bologna sürecindeki ders ve program yeterlilik ilişkisine ait bilgilere öğrenci bilgi 

paketinden erişim sağlanabilir.   
         Ders & Program yeterlilik ilişkisi). 

 

2. Sinop Üniversitesi, Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi 

 

3. Biyoloji bölümü program amaç ve çıktıları doğrultusunda müfredat değişikliği:  
                             Biyoloji bölümü müfredat değişikliği. 

 
4. Arkeoloji Bölümü, Mezuniyet Çalışması Kurul Kararı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0902366003110134456378053657032224389123111137721333423767938872332853784737707333483440431114377563442034432344203110733285322183548537812311143552534460373222197366903111236720
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/20182019GuzDonemiOgretimElemaniveDersDegerlendirmeAnketiSonuclari.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/20182019GuzDonemiOgretimElemaniveDersDegerlendirmeAnketiSonuclari.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Biyoloi_bolumu_tabloB1_2_1_mufredat_degisikligi.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Arkeoloji%20Bölümü_Mezuniyet%20çalışması%20kurul%20kararı.pdf
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B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek bilgisi ile genel 

kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkanları) 

 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Programların Tüm Program yapısı ve Program yapısı ve 

dengesine ilişkin 

kurumsal amaçlar 

(eğitim-öğretim 

politikası) 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalar 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir. 

Kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

programda, yapısı ve ders programlarda dengesine ilişkin 

programın yapısı dağılım dengesine program ve ders uygulamalar tüm 

ve ders dağılım ilişkin planlamalar bilgi paketleri, programlarda, 

dengesi dikkate bulunmaktadır. yapı ve ders sistematik olarak 

alınmamıştır.   Ancak bu dağılım dengesi izlenmekte ve 
 uygulamalar tüm (alan ve meslek izlem sonuçları 
 programları bilgisi ile genel paydaşlarla birlikte 
 kapsamamaktadır.  kültür dersleri değerlendirilerek 
  dengesi, kültürel önlem alınmakta 
  derinlik 

kazanma, 
ve sürekli olarak 

  farklı disiplinleri güncellenmektedir.  
  tanıma 

imkânları 
 

  vb.) gözetilerek  

  hazırlanmıştır.  

  Ancak bu  

  uygulamaların  

  sonuçlarının  

  izlenmesi  

  yapılmamaktadır.   

 

       Kanıtlar  

 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası:  Bologna sureci 

 

 Ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri: 

       Bütün bölümler kapsamında Bologna sürecine göre ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) 
ve bu kapsamda uygulanmaktadır:  

               Bologna sureci 

1. Sinop Üniversitesi, Ortak Seçmeli Ders Uygulama Esasları 
2. Arkeoloji Bölümü, Çift Anadal/Yandal Programları 
3. Matematik Bölümü, Çift Anadal/Yandal programları 

 Paydas katilimina iliskin kanitlar asagida siralanmistir:  

 
4. Biyoloji Bölümü Paydaş Toplantısı ve Daveti 

5. Matematik Bölümü Ögrencileriyle Buluşma 

6. Sosyoloji Bölümü, Tanışma Etkinliği 

 

 

 
 
 

 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/5-Uygulama-Esaslar%C4%B1-2.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/8-Arkeoloji-Bölümü-Yan-Dal-Belgesi_TabloB1_1.pdf
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/egitim/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/21-Biyoloji_bolumu_tabloB1_4.pdf
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/matematik-bolumu-ogrencileriyle-bulusma/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/sosyoloji-ogrenci-kulubu-tanisma-etkinligi-gerceklestirildi/
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B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 
 

Olgunluk düzeyi  
 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Programlarda Tüm Tüm programlarda Öğrenci iş yükü 

programda öğrenci iş yüküne programlarda uygulanan öğrenci uygulaması, 

öğrenci iş yüküne 

dayalı tasarım 

bulunmamaktadır.  

dayalı tasarım 

planlamaları 

bulunmaktadır. 

Ancak bunlar tüm 

programları 

kapsamamakta 
veya eğitim ve 

tanımlanmış 

olan öğrenci iş 

yükleri, 

paydaşlarla 

paylaşılmakta 

(program ve 

ders bilgi 

paketleri 

iş yükü uygulaması, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir. 

 öğretimle ilgili tüm yoluyla) ve alınmaktadır. Kurumun bu 
 uygulamalarda eğitim-öğretimle  hususta kendine 
 kullanılmamaktadır. ilgili tüm  özgü ve yenilikçi 
  uygulamalarda  birçok 
  (öğrenci  uygulaması 
  hareketliliği,  bulunmakta ve 
  önceki  bu uygulamaların 
  öğrenmelerin  bir kısmı diğer 
  tanınması vb.)  kurumlar 
  kullanılmaktadır.  tarafından örnek 
  Ancak öğrenci 

iş 

 alınmaktadır.  

  yükü ve bununla   

  ilgili   

  uygulamaların   

  sonuçlarının   

  izlenmesi   

  yapılmamaktadır.     

 

      Kanıtlar  

 Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla 
paylaşılmış olması; 

1. Bologna sureci        
2. Fen Edebiyat Fakültesi Web Sayfası 
3. Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 
4. Sinop Üniversitesi, EBYS 

 

 Öğrenci  iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlanmış olması; 
1. Erasmus Değişim programı: Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 
2. Farabi Değişim programı: Farabi kurum Koordinatörlüğü 
3. Mevlana Değişim programı: Mevlana Kurum Koordinatörlüğü 

4. Matematik Bölümü Bitirme Tezi İçerik: MAT480 
5. Sosyoloji Bölümü Bitirme Tezi İçerik: SOS414   
6. Arkeoloji Bölümü Mezuniyet Çalışması I-II İçerik: ARK435    ARK436 
7. Türk Dili ve Edebiyatı Bitirme Tezi I-II İçerik: TDE403   TDE404 

 
 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
https://fef.sinop.edu.tr/
https://obs.sinop.edu.tr/
http://ebys.sinop.edu.tr/
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://farabi.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=036137700366063445636690343803329132242311143884038880322323884038368321943223033336389603318934396389363891237469344443670237798322303550538488321083734335255321082156351903443221973777034412374273223237798341523221035550322043444435560343883772134404321222183385842178332373864033198364743753232158374973323438520
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=077535500322023891237805376653767935605311143442037770378123331521463767933345311123336036378219935585344563533537777322343779831115311012161373643420037350331713316521383443234388388803661838488366963445635190388403777031102311113556033291322063440433183321663429236468332373864033198364743860837553374973431232130%20%20
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=052533300311013111431115219534388356053557032210333303558038840383683548533345366723784033189365943223435570216732222378193445638920388083530536324352553211436342352552276344323329136660344123424433348389122276333153444032204355553444821973551536606331833541534292343123863232160374623215836456217935355217838520%20%20%20
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=012636600333033222834460321903329136726322283884034440322323773536276365823557531112389603212638792311173891234268333333670234456389203110135305363243315634192331533841633114322163767933330355153424437812355703726634420366603771438888388962197366183880834244332492173386242179332403852835395386083215833213217835325
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=01883770031101377983892032190321943896833342322103888035580344203732221973446038896389603850437693355853668421673222235585322283557536606384883420821542149373573630634152333243329133330388242161366963668435190311053111031102311113333635485355153770737427332493751138624343163648038528321583645636474353553862437455%20%20
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=060138800366063445638920365703877636726311143884034440344643221034184354853780537784322403212621993670235570364023333331117355703669031101353053841633162373433315037343383043221621973555031103342443111637798213836630377703881631111355603767936618388082161321663429233234217932160342643431634304217937497321562165
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 Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin 

belgeler, Mekanizmalar:  Sinop Üniversitesi Diploma Yönergesi 
 

 İş yükü temelli kredilerin geri bildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar; 

1. Sinop Üniversitesi, Dilek İstek Kutusu 

2. Biyoloji Bölümü Müfredat Değişikliği 

3. Yönetmelik Çalışma Toplantısı 

4. Öğrenci Buluşması 1 

5. Öğrenci Buluşmasi 2 

6. Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

 İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler; 

 

1. Erasmus Değişim programı: Erasmus Koordinatörlüğü 

2. Farabi Değişim programı: Farabi Kurum Koordinatörlüğü 

3. Mevlana Değişim programı: Mevlana Kurum Koordinatörlüğü 

4. Mevzuat Bilgi Sistemi (e-Mevzuat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
https://sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/19-Biyoloi_bolumu_tabloB1_2_1_mufredat_degisikligi.pdf
https://sinop.edu.tr/universitemiz-ogretim-elemanlariyla-yonetmelik-calisma-toplantisi-yapildi/
https://sinop.edu.tr/rektor-ogrenci-bulusmasinin-ikincisi-gerceklesti/
https://sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-ogrencilerimizin-talepleri-dogrultusunda-yeniden-belirlendi/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://farabi.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Mevzuat%20Bilgi%20Sistemi.pdf
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B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Programlarda Programlarda Tüm Tüm 

programda yeterlilik temelli yeterlilik temelli programlarda programlarda 

yeterlilik temelli ölçme ve ölçme ve tasarlanan 
ölçme 

kurumsal amaçlar 

ölçme ve değerlendirme değerlendirme ve 
değerlendirme 

doğrultusunda ve 

değerlendirme sisteminin sisteminin sistemine ilişkin sürdürülebilir 

yaklaşımı tasarımı tasarımı tüm uygulamalardan şekilde 

bulunmamaktadır.   bulunmaktadır. programları elde edilen tasarlanan ölçme 
 Ancak bu tüm kapsamaktadır ve bulgular ve değerlendirme 
 programları tasarımın sistematik 

olarak 
sistemi, kurumun 

 kapsamamaktadır. uygulanmasından izlenmekte ve tamamında 
  bazı sonuçlar izlem sonuçları benimsenmiştir. 
  elde edilmiştir. paydaşlarla Bu kapsamda 
  Ancak tasarlanan birlikte kurumun kendine 
  bu ölçme ve değerlendirilere

k 
özgü, yenilikçi ve 

  değerlendirme önlemler diğer kurumlar 
  sisteminin alınmaktadır. tarafından örnek 
  sonuçlarının  alınan bazı 
  izlenmesi  uygulamaları 
  yapılmamaktadır.   bulunmaktadır.  

       Kanıtlar  

 Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi vb.); 

1. Fen Edebiyat Fakültesi WEB Sayfası: https://fef.sinop.edu.tr/ 

2. Öğrenci Bilgi Sistemi: https://obs.sinop.edu.tr/ 

3. Yönetmelikler:  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Yönetmelikler 

 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar  

 

1. Arkeoloji Bölümü için Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Not Değerlendirme Değişikliği 

Kararı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/
https://obs.sinop.edu.tr/
https://oidb.sinop.edu.tr/yonetmelikler/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/12-Arkeoloji_bölümü_Not-değerlendirme-yönetim-kurul-kararı_kullanıldı.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/12-Arkeoloji_bölümü_Not-değerlendirme-yönetim-kurul-kararı_kullanıldı.pdf
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B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest 

öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler)  

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci Kurumda öğrenci Kurumda öğrenci Öğrenci kabulü, Kurumsal amaçlar 

kabulü, önceki kabulü, önceki kabulü, önceki önceki doğrultusunda ve 

öğrenmenin öğrenmenin öğrenmenin öğrenmenin sürdürülebilir 

tanınması ve tanınmasına veya tanınması ve tanınması ve şekilde yürütülen 

kredilendirilmesine kredilendirilmesine kredilendirilmesine kredilendirilmesin
e 

öğrenci kabulü ve 

ilişkin kriterler ve ilişkin, ilişkin tanımlı ilişkin önceki öğrenimin 

süreçler yayımlanarak kriterler ve uygulamalardan tanınması ve 

tanımlanmamıştır.  kamuoyu erişimine süreçler tüm elde edilen kredilendirilmesi 
 açılmış tanımlı programlarda bulgular, uygulamaları 
 kriterler ve uygulanmaktadır. sistematik olarak kurumun 
 süreçler vardır. Ancak bu izlenerek tamamında 
 Ancak bu durum uygulamaların paydaşlarla 

birlikte 
benimsenmiştir; 

 ve uygulamalar sonuçlarının değerlendirilmekt
e 

kurumun bu 

 kurumdaki tüm izlenmesi ve izlem kapsamda 
 alanları yapılmamaktadır.  sonuçlarına göre kendine özgü ve 
 kapsamamaktadır.  önlem yenilikçi birçok 
   alınmaktadır. uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

      Kanıtlar  

 Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin tanımlı süreçler;  
           Sinop Üniversitesi, Yönergeler   

 Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar; 

1. Sinop Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

2. Arkeoloji Bölümü, Özel Öğrenci Kabulü 

 Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar;  
1. Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 

2. Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/7-Arkeoloji-Bölümü-Özel-Öğrenci-Hakkında-Fakülte-Kurulu-Kararı_TabloB2_1.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/ogrenci-bilgi-sistemi/
https://fef.sinop.edu.tr/
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B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda diploma, Diploma, derece 
ve 

Diploma, derece ve 

diğer yeterliliklerin 

tanınması ve 

sertifikalandırılması 

na ilişkin 

uygulamalardan 

elde edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenerek 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilmekte 

ve izlem sonuçlarına 

göre önlem 

alınmaktadır. 

Kurumsal amaçlar 

diploma, derece derece ve diğer diğer yeterliliklerin doğrultusunda ve 

ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sürdürülebilir 

yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması şekilde yürütülen 

tanınması ve sertifikalandırılması na ilişkin açık, diploma, derece ve 

sertifikalandırılma na ilişkin, anlaşılır, kapsamlı diğer yeterliliklerin 

sı kriterleri ve yayımlanarak ve tutarlı şekilde tanınması ve 

süreçleri kamuoyu erişimine tanımlanmış sertifikalandırılması 

tanımlanmamıştır açılmış tanımlı kriterler ve 
süreçler 

na ilişkin 

.  kriterler ve süreçler tüm programlarda olgunlaşmış 
 vardır. Ancak bu uygulanmaktadır. uygulamalar 
 durum ve Ancak bu kurumun 
 uygulamalar uygulamaların tamamında 
 kurumdaki tüm sonuçlarının benimsenmiştir; 
 programları izlenmesi kurumun bu 
 kapsamamaktadır.   yapılmamaktadır.  kapsamda kendine 
   özgü ve yenilikçi 
   birçok uygulaması 
   bulunmakta ve bu 
   uygulamaların bir 
   kısmı diğer 
   kurumlar tarafından 
   örnek alınmaktadır.  

 

    Kanıtlar  

 Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin kriterler ve 

tanımlı süreçler; Sinop Üniversitesi, Yönergeler 

 Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 

uygulamalar; 

  Sinop Üniversitesi, Mezun Bilgi Sistemi 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 
öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan 
kriterler;  

Sinop Üniversitesi, Yönergeler 

Diploma eki; Sinop Üniversitesi, Diploma Yönergesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
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B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 
B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı) 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Öğrenme- Öğrenme- Tüm programlarda Öğrenme-öğretme Kurumsal amaçlar 

öğretme öğretme öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif doğrultusunda ve 

süreçlerinde süreçlerinde süreçlerinde aktif ve etkileşimli sürdürülebilir 

öğrenci merkezli öğrenci merkezli ve etkileşimli öğrenci katılımını şekilde yürütülen 

yaklaşımlar yaklaşımlar öğrenci katılımını sağlayan güncel, öğretim yöntem 

bulunmamaktadır.  uygulanmasına sağlayan güncel, disiplinlerarası ve tekniklerine 
 yönelik disiplinlerarası çalışmaya teşvik ilişkin 
 planlamalar çalışmaya teşvik eden ve olgunlaşmış 
 vardır. Ancak bu eden ve araştırma/öğrenme uygulamalar 
 planlar araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı kurumun 
 doğrultusunda ve öğrenci odaklı öğretim yaklaşımı tamamında 
 yapılmış öğretim yöntem ve uygulamalarından benimsenmiştir; 
 uygulamalar teknikleri elde edilen kurumun bu 
 bulunmamaktadı

r 
uygulanmakta ve bulgular, kapsamda 

 veya tüm 
alanları 

bu uygulamalardan sistematik olarak kendine özgü ve 

 kapsamayan bazı sonuçlar elde izlenerek yenilikçi birçok 
 uygulamalar edilmektedir. paydaşlarla birlikte uygulaması 
 vardır.  Ancak bu değerlendirilmekte bulunmakta ve 
  uygulamaların ve izlem bu uygulamaların 
  sonuçlarının sonuçlarına göre bir kısmı diğer 
  izlenmesi önlem kurumlar 
  yapılmamaktadır.  alınmaktadır.  tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 
     Kanıtlar  

 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar;  
1. Bologna bilgi paketi (bütün bölümler için tanımlanmıştır) 

2. Matematik bölümü akademik konuşma ve dinleme dersleri  

3. Sosyoloji Sohbetleri 1: Ziya Gökalp'in Hayatı ve Türk Sosyolojisine Katkıları 

4. Sosyoloji Sohbetleri 2: Ulrich Beck Risk Toplumu ve Ekolojik Modernleşmesi 

5. Sanattan Edebiyata, Spordan Müziğe, Sinemadan Sokağa Sosyolojik Analizler 1: 

Pinokyo'nun Sosyolojik Analizi 

 Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar; 
1. Bologna bilgi paketi 

2. Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 Öğrenme ve öğretme merkezi;  
                       1.   Matematik Bölümü, Akademik Konuşma ve Dinleme Dersleri 

                       2.   Biyoloji Bölümü, Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarları 

 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri; 
                     1.   Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 1 

                       2.  Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 2 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/akademik-konusma-ve-dinleme-dersleri/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/sosyoloji-ogrenci-kulubu-tarafindan-sosyoloji-sohbetlerinin-birincisi-gerceklestirildi/
https://sinop.edu.tr/sosyoloji-ogrenci-kulubumuzun-sosyoloji-sohbetleri-devam-ediyor/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/sanattan-edebiyata-spordan-muzige-sinemadan-sokaga-sosyolojik-analizler-1-pinokyonun-sosyolojik-analizi-etkinligi-duzenlendi/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/sanattan-edebiyata-spordan-muzige-sinemadan-sokaga-sosyolojik-analizler-1-pinokyonun-sosyolojik-analizi-etkinligi-duzenlendi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/akademik-konusma-ve-dinleme-dersleri/
http://biyoloji.fef.sinop.edu.tr/laboratuvarlar/
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-basladi/
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-tamamlandi/
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 Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin  
uygulamalar  

1. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 1 

2. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 2 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif 

ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi) 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Programlarda Programlarda Tüm Tüm Kurumsal amaçlar 

öğrenci merkezli tasarlanmış olan programlarda programlarda doğrultusunda ve 

ölçme ve öğrenci merkezli öğrenci merkezli öğrenci merkezli sürdürülebilir 

değerlendirmeye ölçme ve ölçme ve ölçme ve şekilde yürütülen 

ilişkin planlamalar değerlendirmeye değerlendirmeye değerlendirmey
e 

öğrenci merkezli 

veya tanımlı ilişkin ilişkin ilişkin ölçme ve 

süreçleri planlamalar ve uygulamalar olgunlaşmış değerlendirmeye 

bulunmamaktadır.  tanımlı süreçler vardır ve bu uygulamalardan ilişkin 
 vardır. Ancak bu uygulamalardan elde edilen olgunlaşmış 
 planlar bazı sonuçlar bulgular, uygulamalar 
 doğrultusunda elde edilmiştir. sistematik 

olarak 
kurumun 

 yapılmış Ancak bu ölçme izlenmekte ve tamamında 
 uygulamalar ve değerlendirme izlem sonuçları benimsenmiştir; 
 bulunmamaktadır sisteminin paydaşlarla kurumun bu 
 veya tüm sonuçlarının birlikte kapsamda 
 programları izlenmesi değerlendirilere

k 
kendine özgü ve 

 kapsamayan yapılmamaktadır.  önlemler yenilikçi birçok 
 uygulamalar  alınmaktadır.  uygulaması 
 vardır.    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

        
Kanıtlar  
 

 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler; 
1. Bologna Bilgi Paketi 
2. Sinop Üniversitesi, Yönetmelikler 
3. Sinop Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri;  

1. Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 
2. Bologna Bilgi Paketi 

 

 

 

 

https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-basladi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0528355253666031100311013560021462197355753444837840
https://oidb.sinop.edu.tr/yonetmelikler/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/ogrenci-bilgi-sistemi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
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B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri) 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci Kurumda Öğrenci geri Tüm Kurumsal amaçlar 

geri bildirimlerinin öğrencilerin geri bildirimleri (ders, programlarda doğrultusunda ve 

alınmasına yönelik bildirimlerinin dersin öğretim tüm öğrenci sürdürülebilir 

mekanizmalar (ders, dersin elemanı, diploma gruplarının geri şekilde yürütülen 

bulunmamaktadır.  öğretim elemanı, programı, hizmet bildirimlerinin öğrenci geri 
 diploma ve genel alınmasına 

ilişkin 
bildirimlerinin 

 programı, hizmet memnuniyet uygulamalardan alınmasına ilişkin 
 ve genel seviyesi, vb.) (geçerlilik ve olgunlaşmış 
 memnuniyet sistematik olarak güvenirliği uygulamalar 
 seviyesi, vb.) (her yarıyıl ya da sağlanmış, farklı kurumun 
 alınmasına ilişkin her akademik araçlar içeren) tamamında 
 mekanizmalar yılsonunda) elde edilen benimsenmiştir; 
 oluşturulmuştur. alınmaktadır. Ancak bulgular, kurumun bu 
 Ancak hiç alınan geri sistematik 

olarak 
kapsamda 

 uygulama yoktur bildirimler izlenmekte ve kendine özgü ve 
 veya tüm iyileştirmeye izlem sonuçları yenilikçi birçok 
 birimleri yönelik karar alma paydaşlarla uygulaması 
 kapsamayan süreçlerinde birlikte bulunmakta ve 
 uygulamalar kullanılmamaktadır.  değerlendirilere

k 
bu uygulamaların 

 vardır.   önlemler bir kısmı diğer 
   alınmaktadır.  kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

    Kanıtlar  

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları; 
1. Sinop Üniversitesi, Dilek İstek Kutusu 
2. Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketleri 1 
3. Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketi 2 

 Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar; 

1. Sinop Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

2. Sinop Üniversitesi, Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi 

 Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri; 

1. Sinop Üniversitesi, Dilek İstek Kutusu 

2. Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketleri 1 
3. Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketi 2 
4. Sinop Üniversitesi, Öğrenci Kulüpleri 

 

 

 

 

 

https://sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/tr/memnuniyetanketleri/
https://sinop.edu.tr/ogrenci-memnuniyet-anketi/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/20182019GuzDonemiOgretimElemaniveDersDegerlendirmeAnketiSonuclari.pdf
https://sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/tr/memnuniyetanketleri/
https://sinop.edu.tr/ogrenci-memnuniyet-anketi/
https://sksdb.sinop.edu.tr/ogrenci-kulupleri/
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B.3.4. Akademik danışmanlık 
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı Kurumda tanımlı Kurumda Kurumda Kurumsal amaçlar 

bir akademik bir akademik akademik akademik doğrultusunda ve 

danışmanlık danışmanlık danışmanlık danışmanlığa sürdürülebilir 

süreci süreci uygulamaları ilişkin yürütülen şekilde yürütülen 

bulunmamaktadır.  bulunmaktadır. vardır ve bu uygulamalardan akademik 
 Ancak hiç uygulamalardan elde edilen danışmanlığa 
 uygulama yoktur bazı sonuçlar bulgular, ilişkin 
 veya tüm alanları elde edilmiştir. sistematik 

olarak 
olgunlaşmış 

 kapsamayan Ancak bu izlenmekte ve uygulamalar 
 uygulamalar sonuçların izlem sonuçları kurumun 
 vardır.  izlenmesi paydaşlarla tamamında 
  yapılmamaktadır. birlikte benimsenmiştir; 
   değerlendirilere

k 
kurumun bu 

   önlemler kapsamda 
   alınmaktadır.  kendine özgü ve 
    yenilikçi birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

  
       Kanıtlar  

 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler; 

Sinop Üniversitesi, Önlisans-Lisans Öğrenci Akademik Danışman Yönergesi 

 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar; 

Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 

 Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar;  
1. Arkeoloji bölümü, Akademik Danışmanlık Toplantısı 1 
2. Arkeoloji bölümü, Akademik Danışmanlık Toplantısı 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/11-2018-31_akademik.danisman.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/ogrenci-bilgi-sistemi/
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Arkeolojı_bölümü_Hazar_Kaba_Akademik%20danışmanlık%20toplantısı_20.03.2019_TabloB1_1.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Arkeoloji_bölümü_Hazar_Kaba_Akademik%20danışmanlık%20toplantısı_23.12.2019_B1_1.pdf


32 

 

 

B.4. Öğretim Elemanları 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri  

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun atama, Kurumun atama, Kurumun tüm Atama, Tüm alanlarda 

yükseltme ve yükseltme ve alanlar için yükseltme ve atama, yükseltme 

görevlendirme görevlendirme tanımlı ve görevlendirmeye ve 

kriterleri ve kriterleri paydaşlarca ilişkin uygulanan görevlendirmeye 

süreçleri tanımlanmış; bilinen atama, kriterlerin ilişkin kurumsal 

tanımlanmamıştır.  ancak yükseltme ve sonuçları, amaçlar 
 planlamada alana görevlendirme sistematik olarak doğrultusunda, 
 özgü ihtiyaçlar kriterleri izlenmekte ve sürdürülebilir ve 
 irdelenmemiştir.  uygulanmakta 

ve 
izlem sonuçları olgunlaşmış 

  karar almalarda paydaşlarla uygulamalar 
  (eğitim-öğretim birlikte kurumun 
  kadrosunun işe değerlendirilerek tamamında 
  alınması, önlemler benimsenmiştir; 
  atanması, alınmaktadır.  kurumun bu 
  yükseltilmesi ve  kapsamda 
  ders  kendine özgü ve 
  görevlendirmeleri  yenilikçi birçok 
  vb.)  uygulaması 
  kullanılmaktadır.  bulunmakta ve 
  Ancak bu  bu uygulamaların 
  uygulamaların  bir kısmı diğer 
  sonuçlarının  kurumlar 
  izlenmesi  tarafından örnek 
  yapılmamaktadır.   alınmaktadır.  

 

      Kanıtlar  

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Atama- yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

1. Sinop Üniversitesi, Atama Yükseltme Yönetmelik 

2. Öğretim Elemanı Talepleri 

3. Öğretim Elemanı Talepleri1 

4. Öğretim Elemanı Talepleri 2 

5. Öğretim Elemanı Talepleri3 

6. Ders Dağılım Tablosunu İçeren Yönetim Kurulu Kararı  

7. Ders Dağılım Tablosunu İçeren Yönetim Kurulu Kararı1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/44-Sinop-Üniversitesi_Atama_Yükseltme_YönetmeliktabloB4_2.doc
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/28-ders-görevlendirme.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/27-ders-görevlendirme-2.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/29-ders-görevlendirmesi-3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/30-ders-görevlendirmesi-4.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/56-Yönetim-Kurulu.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/57-Yönetim-Kurulu1.pdf
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B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik 

kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun 
öğretim 

Öğretim 

elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının 

öğretim yenilikçi öğretim öğretim kurumsal amaçlar 

yetkinliğini yaklaşımlar, yetkinliğini yetkinliğini doğrultusunda 

geliştirmek üzere materyal geliştirmek üzere geliştirmek 
üzere 

öğretim 

planlamalar geliştirme, uygulamalar gerçekleştirilen yetkinliklerinin 

bulunmamaktadır.  yetkinlik vardır ve bunlar uygulamalardan gelişimine ilişkin 
 kazandırma ve tüm birimleri elde edilen sürdürülebilir ve 
 kalite güvence kapsamaktadır. bulgular olgunlaşmış 
 sistemi gibi Ancak bu sistematik 

olarak 
uygulamalar 

 öğretim uygulamaların izlenmekte ve kurumun 
 yetkinliklerinin sonuçlarının izlem sonuçları tamamında 
 geliştirilmesine izlenmesi paydaşlarla benimsenmiştir; 
 ilişkin planlar yapılmamaktadır.  birlikte kurumun bu 
 bulunmaktadır.  değerlendirilere

k 
kapsamda 

 Ancak bu planlar  önlemler kendine özgü ve 
 doğrultusunda  alınmaktadır.  yenilikçi birçok 
 yapılmış   uygulaması 
 uygulamalar   bulunmakta ve 
 bulunmamaktadır   bu uygulamaların 
 veya tüm   bir kısmı diğer 
 birimleri   kurumlar 
 kapsamayan bazı   tarafından örnek 
 uygulamalar   alınmaktadır.  
 (eğiticilerin    

 eğitimi    

 etkinlikleri)    

 bulunmaktadır.     

 

     Kanıtlar  

 Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri 
vb.); 

1. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 1 

2. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 2 

3. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni 

4. Sinop Üniversitesi, Kurum İç Değerlendirme Raporu 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Atama- yükseltme kriterleri vb.);   

   Sinop Üniversitesi, Atama Yükseltme Yönetmelik 

 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar; 

Sinop Üniversitesi, Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi 

https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-basladi/
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-tamamlandi/
https://kalite.sinop.edu.tr/universitemizde-egiticilerin-egitimi-sertifika-toreni-duzenlendi/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/sinopuniversitesi2018icdegerlendirmeraporu.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/44-Sinop-Üniversitesi_Atama_Yükseltme_YönetmeliktabloB4_2-1.doc
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/20182019GuzDonemiOgretimElemaniveDersDegerlendirmeAnketiSonuclari.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/20182019GuzDonemiOgretimElemaniveDersDegerlendirmeAnketiSonuclari.pdf
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B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Öğretim Öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun tüm 

kadrosuna yönelik kadrosunu 
teşvik 

kadrosunu teşvik kadrosunun birimlerinde 

teşvik ve ve ödüllendirme etme ve teşvik etme ve öğretim 

ödüllendirilme mekanizmalarını
n 

ödüllendirme ödüllendirmeye kadrosunu, 

mekanizmaları oluşturulmasına uygulamaları ilişkin kurumsal amaçlar 

bulunmamaktadır.   yönelik planlar öğretim uygulamalardan doğrultusunda 
 bulunmaktadır. elemanlarının elde edilen teşvik etme ve 
 Ancak bu 

planlar 
yetkinlikleri bulgular ödüllendirmeye 

 doğrultusunda dikkate alınarak sistematik olarak ilişkin, 
 yapılmış adil ve şeffaf izlenmekte ve sürdürülebilir ve 
 uygulamalar şekilde izlem sonuçları olgunlaşmış 
 bulunmamaktadı

r 
sürdürülmektedir paydaşlarla uygulamalar 

 veya tüm 
alanları 

ve bunlar tüm birlikte kurumun 

 kapsamayan bazı alanları değerlendirilerek tamamında 
 uygulamalar kapsamaktadır. önlemler benimsenmiştir; 
 bulunmaktadır. Ancak uygulama alınmaktadır.  kurumun bu 
  sonuçları  kapsamda 
  izlenmemektedir.   kendine özgü ve 
    yenilikçi birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

      Kanıtlar  

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 
yapılan Uygulamalar;   

Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/S%C4%B0NOP-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-%C3%96D%C3%9CL-Y%C3%96NERGES%C4%B0.doc
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B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun eğitim- Kurumun eğitim- Kurumun 
eğitim- 

Kurumda tüm Kurumun tüm 

öğretim öğretim öğretim birimlerindeki uygun birimlerindeki 

faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini nicelik ve nitelikte, uygun nicelik ve 

sürdürebilmek sürdürebilmek sürdürebilmek erişilebilir öğrenme nitelikte, 

için uygun nitelik için uygun nitelik için uygun 
nitelik 

kaynakları sağlamak erişilebilir 

ve nicelikte ve nicelikte ve nicelikte üzere öğrenme öğrenme 

öğrenme kaynağı öğrenme öğrenme kaynakları kaynakları, 

(sınıf, laboratuvar, kaynaklarının kaynakları yönetilmektedir. kurumsal amaçlar 

kütüphane, oluşturulmasına birimler arası Tüm bu doğrultusunda ve 

stüdyo gibi yönelik planları denge uygulamalardan elde sürdürülebilir 

yapılar, ders vardır. Ancak bu gözetilerek edilen bulgular, şekilde 

kitapları, insan planlar sağlanmaktadır. sistematik olarak yönetilmektedir; 

kaynakları, doğrultusunda Ancak bu izlenmekte ve izlem kurumun bu 

öğrenme desteği yapılmış kaynakların sonuçları paydaşlarla kapsamda 

vb.) uygulamalar kullanımına birlikte kendine özgü ve 

bulunmamaktadır.  bulunmamaktadır yönelik 
sonuçlar 

değerlendirilerek yenilikçi birçok 

 veya uygulamalar izlenmemektedir. önlemler alınmakta uygulaması 
 tüm birimleri  ve ihtiyaçlar/talepler bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.  doğrultusunda bu uygulamaların 
   kaynaklar bir kısmı diğer 
   çeşitlendirilmektedir.   kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 
     Kanıtlar 

  Öğrenme Kaynakları Erişimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://kddb.sinop.edu.tr/
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B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif  faaliyetler  

 
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumun tüm Kurumun tüm Kurumun tüm 

nitelik ve nicelikte nicelik ve birimlerinde birimlerinde uygun birimlerindeki 

sosyal, kültürel ve nitelikte sosyal, uygun nicelik ve nicelik ve nitelikte uygun nicelik ve 

sportif faaliyetler kültürel ve sportif nitelikte sosyal, sosyal, kültürel ve nitelikte sosyal, 

bulunmamaktadır.  faaliyetler kültürel ve 
sportif 

sportif faaliyetler kültürel ve sportif 

 yürütülmesine faaliyetler kurumsal olarak faaliyetler, 
 ilişkin (mekân, birimler arası yönetilmektedir kurumsal amaçlar 
 mali ve rehberlik denge 

gözetilerek 
(yürütmek üzere doğrultusunda ve 

 desteği sağlamak yürütülmektedir. destekler sürdürülebilir 
 gibi) planlamalar Ancak bu sağlanmakta, idari şekilde 
 bulunmaktadır. uygulamaların 

ve 
örgütlenme yönetilmektedir; 

 Ancak bu planlar faaliyetlerin bulunmakta vb.). kurumun bu 
 doğrultusunda sonuçları Tüm bu kapsamda 
 yapılmış izlenmemektedir

.  
uygulamalardan elde kendine özgü ve 

 uygulamalar  edilen bulgular, yenilikçi birçok 
 bulunmamaktadır  sistematik olarak uygulaması 
 veya tüm  izlenmekte ve izlem bulunmakta ve 
 birimleri  sonuçları paydaşlarla bu uygulamaların 
 kapsamayan  birlikte bir kısmı diğer 
 uygulamalar  değerlendirilerek kurumlar 
 bulunmaktadır.  önlemler alınmakta tarafından örnek 
   ve ihtiyaçlar/talepler alınmaktadır.  
   doğrultusunda  

   kaynaklar  

   çeşitlendirilmektedir.   

 

     Kanıtlar  
Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 
 

 Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet 

türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle); 

1. Sosyoloji bölümü, öğrenci kulübü etkinliği 

2. Arkeoloji bölümü, öğrenci kulübü etkinliği 

3. İstatistik bölümü, sosyal sorumluluk öğrenci kulübü fidan dikme etkinliği 

4. İstatistik bölümü, sosyal sorumluluk öğrenci kulübü sevgi evleri ziyareti 

5. Tarih bölümü, Dağcılık ve Doğa Sporları Olağan Genel Kurul Toplantısı 

6. Tarih bölümü, Öğrenci Kulübü Yeni Üye Kaydı Toplantısı 

7. Sinop Üniversitesi, 11. Spor Şenliği 

 

 

 

 

https://sksdb.sinop.edu.tr/?s=%C3%B6%C4%9Frenci&lang=tr
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/category/etkinlikler/
http://arkeoloji.fef.sinop.edu.tr/sinop-universitesi-arkeoloji-ogrenci-kulubunden-gezi-etkinligi-2/
https://sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-ogrenci-kulubunden-fidan-dikim-etkinligi/
https://sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-ogrenci-kulubu-sevgi-evleri-ziyareti/
https://sinop.edu.tr/dagcilik-ve-doga-sporlari-ogrenci-kulubu-olagan-genel-kurul-toplantisi/
https://sinop.edu.tr/tarih-ogrenci-kulubu-yeni-uye-kaydi-toplantisi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-11-spor-senligi-heyecani-basladi/
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B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.)  

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumun tüm Kurumun tüm 
nitelik ve nicelikte nitelik ve nicelikte nitelik ve nicelikte birimlerinde uygun birimlerindeki 
tesisler ve altyapı 

(yemekhane, yurt, 

teknoloji donanımlı 

çalışma alanları; 

sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri) 

bulunmamaktadır. 

tesis ve altyapının 

kurulmasına ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış 

tesis ve altyapı 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

kurulmuştur. 

Ancak bu tesis ve 

altyapının 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

nitelik ve nicelikteki 

tesis ve altyapı 

sağlamak üzere 

fiziksel kaynaklar ve 

mekânlar bütünsel 

olarak 

yönetilmektedir. 

uygun nicelik ve 

nitelikte, 

erişilebilir tesis ve 

altyapı imkânları, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

 uygulamalar izlenmemektedir. Tüm tesis ve şekilde 
 bulunmamaktadır  altyapıların yönetilmektedir; 
 veya tüm birimleri  kullanımına ilişkin kurumun bu 
 kapsamamaktadır,  sonuçlar sistematik kapsamda 
 birimler arası  olarak izlenmekte ve kendine özgü ve 
 denge  izlem sonuçları yenilikçi birçok 
 gözetilmemektedir.  paydaşlarla birlikte uygulaması 
   değerlendirilerek bulunmakta ve 
   önlemler alınmakta bu uygulamaların 
   ve ihtiyaçlar/talepler bir kısmı diğer 
   doğrultusunda kurumlar 
   kaynaklar tarafından örnek 
   çeşitlendirilmektedir.  alınmaktadır.  

 

    Kanıtlar  

 Fen Edebiyat Fakültesi  ve Yaşam Alanları, Yaşam Alanlar1, Yaşam Alanları2, Yaşam Alanları3, 

Yaşam Alanları4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fef.sinop.edu.tr/fakulte-tanitim/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/1-scaled.jpg
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/2-scaled.jpg
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/3-scaled.jpg
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/4-scaled.jpg
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/5-scaled.jpg
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B.5.4. Engelsiz üniversite  
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda engelsiz Engelsiz Kurumda engelsiz Kurumdaki tüm 

birimlerde 

sağlanan 

engelsiz 

üniversite 

uygulamasından 

elde edilen 

bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumdaki tüm 

üniversite üniversite üniversite birimlerde 

uygulamalarına uygulamalarına uygulamaları tüm sağlanan engelsiz 

ilişkin planlamalar ilişkin planlama birimleri üniversite 

bulunmamaktadır.  vardır. Ancak bu kapsamaktadır. uygulaması 
 planlar Ancak bu kurumsal amaçlar 
 doğrultusunda uygulamanın doğrultusunda ve 
 yapılmış sonuçları sürdürülebilir 
 uygulamalar izlenmemektedir  şekilde 
 bulunmamaktadır  yönetilmektedir; 
 veya tüm birimleri  kurumun bu 
 kapsamamaktadır.  kapsamda 
   kendine özgü ve 
   yenilikçi birçok 
   uygulaması 
   bulunmakta ve 
   bu uygulamaların 
   bir kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır veya 
   kurum 
   ödüllendirilmiştir.    

 

       Kanıtlar  

 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz 

üniversite uygulamaları vb.)  
1. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü 
2. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Personel 

(Kurullarda temsil) – Engelli Öğrenci Birimi Kurum Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül    

Demir (Sosyoloji Bölümü) / Fen Edebiyat Fakültesi Birim Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Demir 

(Sosyoloji Bölümü) / Fen Bilimleri Estitüsü Birim Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Sevda Yıldız (Matematik 

Bölümü) 

3. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim ve Akreditasyon 

Temsilcileri 

4. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Engelli Öğrenci Temsilcisi Seçimi 

5. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Uygulamaları Yönergemiz 

6. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Etkinliklerimizi Birlikte Planlayalım! 

7. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Otizm Farkındalık Yürüyüşü 

8. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Genişletilmiş Engelsiz 

Üniversiteler Bölge Çalıştayı  (Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR) 

9. Sosyoloji Bölümü, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Ziyareti 

(Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR) 

https://eob.sinop.edu.tr/
https://eob.sinop.edu.tr/personel/
https://eob.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://eob.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://eob.sinop.edu.tr/engelli-ogrenci-temsilcisi-secimi/
https://eob.sinop.edu.tr/engelli-ogrenciler-egitim-ogretim-ve-sinav-uygulamalari-yonergemiz/
https://eob.sinop.edu.tr/engelli-ogrenciler-egitim-ogretim-ve-sinav-uygulamalari-yonergemiz/
https://eob.sinop.edu.tr/etkinliklerimizi-birlikte-planlayalim/
https://eob.sinop.edu.tr/2-nisan-otizm-farkindalik-yuruyusundeydik/
https://eob.sinop.edu.tr/genisletilmis-engelsiz-universiteler-bolge-calistayinda-bulunduk/
https://eob.sinop.edu.tr/genisletilmis-engelsiz-universiteler-bolge-calistayinda-bulunduk/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/engelsiz-yasam-bakim-rehabilitasyon-ve-aile-danismanligi-merkezi-ziyareti/
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10. Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR, ''Tekerlekli Düğün'' Kitabı Yayımlandı 

 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler  

1. Sinop Üniversitesi, Özel Gereksinimli Öğrenci Durum Bildirme Anketi 

2. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi, Gönüllü Öğrenci Katılım Formu 

3. Sinop Üniversitesi, Engelli Öğrenci Birimi, Talep Formu 

 Engelsiz üniversite ödülleri  

Sinop Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Programı Nişanı 

 

 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumdaki tüm Kurumun tüm 

birimlerindeki 

sağlanan uygun 

nitelik ve 

nicelikteki 

rehberlik, psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer hizmetleri, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir 

şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

nitelik ve nicelikte nitelik ve nicelikte nitelik ve birimlerde sağlanan 

rehberlik, rehberlik, nicelikte uygun nitelik ve 

psikolojik psikolojik rehberlik, nicelikteki rehberlik, 

danışmanlık ve danışmanlık ve psikolojik psikolojik 

kariyer kariyer danışmanlık ve danışmanlık ve 

hizmetlerinin hizmetlerinin kariyer 
hizmetleri 

kariyer hizmetleri 

sağlanmasına sağlanmasına tüm birimleri bütünsel olarak 

ilişkin planlama ilişkin planlama kapsayacak yönetilmektedir (bu 

bulunmamaktadır.   vardır. Ancak bu şekilde hizmetleri yöneten 
 planlar sağlanmaktadır. bir merkezin olması 
 doğrultusunda Ancak bu ve bu merkezi 
 yapılmış uygulamanın yöneten idari 
 uygulamalar sonuçları örgütlenme olması 
 bulunmamaktadır izlenmemektedir

.   
vb.). Bu hizmetlere 

 veya tüm alanları  ilişkin sonuçlar 
 kapsamamaktadır.  sistematik olarak 
   izlenmekte ve izlem 
   sonuçları paydaşlarla 
   birlikte 
   değerlendirilerek 
   önlemler alınmakta 
   ve ihtiyaçlar/talepler 
   doğrultusunda 
   kaynaklar 
   çeşitlendirilmektedir.  

 

      
Kanıtlar  

 

  Akademik kariyer tüyoları eğitimi (Dr. Öğr. Üyesi Sevda YILDIZ)   
 
 
 

 
 

https://sinop.edu.tr/dr-ogr-uyesi-aysegul-demirin-tekerlekli-dugun-kitabi-yayimlandi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7SeYyMjs5J8dyTHOnw3neM6tORS9vWhIf3uZ6bN-5QwVqyw/viewform
https://eob.sinop.edu.tr/belgeler/
https://eob.sinop.edu.tr/belgeler/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-engelsiz-universite-programi-nisani-almak-icin-basvuruda-bulunacak/
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-akademik-kariyer-tuyolari-egitimi-duzenlendi/
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B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 
B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da 

kapsamaktadır.) 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Program Program Tüm programlarda Kurumda tüm Kurumda tüm 

çıktılarının çıktılarının program çıktılarının programların programların 

izlenmesine ve izlenmesine ve izlenmesine ilişkin çıktıları çıktılarının, 

güncellenmesine güncellenmesine uygulamalar sistematik olarak kurumsal amaçlar 

ilişkin herhangi bir ilişkin gerçekleştirilmiş ve (yıllık ve program doğrultusunda ve 

mekanizma mekanizmalar bazı sonuçlar elde süresinin sürdürülebilir 

bulunmamaktadır.  (süreç ve edilmiştir. Ancak bu sonunda şekilde izlenmesi 
 performans sonuçların periyodik olarak) güvence altına 
 göstergeleri) değerlendirilmesi, ve kurumsal alınmıştır; 
 oluşturulmuştur. karar almalarda ve amaçlar kurumun bu 
 Ancak hiçbir güncellemelerde doğrultusunda kapsamda 
 uygulama kullanılması (eğitim-öğretim kendine özgü ve 
 bulunmamaktadır gerçekleştirilmemişti

r.   
politikası ve yenilikçi birçok 

 veya tüm  amaçları) uygulaması 
 programları  izlenmektedir. Bu bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.  izleme sonuçları bu uygulamaların 
   paydaşlarla bir kısmı diğer 
   birlikte kurumlar 
   değerlendirilerek tarafından örnek 
   güncellemeler alınmaktadır.  
   yapılmaktadır.   

      Kanıtlar  

 Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler; Bologna Bilgi Paketi 

 Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 

mekanizma örnekleri (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato gündemine 

alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi); Sinop Üniversitesi, Mezun Bilgi Sistemi 

 Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini içerecek 

şekilde gösteren kanıtlar  

Matematik Bölümü, Akademik Konuşma ve Dinleme Dersleri 

 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar;  

Biyoloji Bölümü, Müfredat Değişikliği 

Biyoloji Bölümü, Lisans Ders Programı Revizyonu 

Biyoloji Bölümü, Güncel Lisans Müfredatı Ders Programı 

 

 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler  

Biyoloji Bölümü, Dış Paydaş Müfredat Değerlendirme Toplantısı 

 Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar; 

Biyoloji Bölümü FEDEK Değerlendirme Başvurusu 

                 Sosyoloji Bölümü, FEDEK Toplantı Örneği 1 

                 Sosyoloji Bölümü, FEDEK Toplantı Örneği 2 

 Program akreditasyonu  

                 Matematik Bölümü Lisans Programı Akreditasyon Kararı 

 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/akademik-konusma-ve-dinleme-dersleri/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/19-Biyoloi_bolumu_tabloB1_2_1_mufredat_degisikligi.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/26-Biyoloji_Lisans_Ders_Programı_Revizyonu_B61.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/25-Biyoloji_Bölümü_Yeni-Lisans_Müfredat_Ders_DağılımıB6_1-scaled.jpg
http://biyoloji.fef.sinop.edu.tr/bolumumuzde-dis-paydas-mufredat-degerlendirme-toplantisi/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/20-Biyoloji_bolumu_tabloB1_1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/49-Sosyoloji_bölümü_FEDEK_toplantı_örneği1_kullanıldı.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/50-Sosyoloji_Bölümü_FEDEK_toplantı_örneği2_kullanıldı.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/akreditasyon/
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B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Mezun izleme Mezun izleme Kurumda tüm Kurum tüm 

herhangi bir sistemine ilişkin sistemine ilişkin 
tüm 

programlarda programlarında 

mezun izleme planlar programları 
kapsayan 

Sistematik olarak mezunların 

sistemi bulunmaktadır. uygulamalar vardır 
ve 

ve kurumsal kurumsal amaçlar 

bulunmamaktadır.  Ancak bu planlar bunlardan bazı amaçlar doğrultusunda 
 doğrultusunda sonuçlar elde doğrultusunda izlenmesini 
 yapılmış edilmiştir. Ancak bu (eğitim-öğretim güvence altına 
 uygulamalar sonuçların politikası ve almış, mezunlar 
 bulunmamaktadır değerlendirilmesi 

ve 

amaçları) kurumun kalite 

 veya tüm karar almalarda mezunlar güvence 
 programları kullanılması izlenmekte ve sisteminin bir 
 kapsamamaktadır. gerçekleştirilmemişti

r.  

izlem sonuçlarına parçası haline 

   göre tüm gelmiştir; 
   birimleri ve kurumun bu 
   programları kapsamda 
   kapsayan kendine özgü ve 
   önlemler yenilikçi birçok 
   alınmaktadır.  uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 
  Kanıtlar  

 Mezun izleme sistemi; 
1. Sinop Üniversitesi, Mezun Bilgi Sistemi 

2. Sinop Üniversitesi, Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü 

 Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyi; 
 Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketleri 
 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar; Sinop Üniversitesi, Dış Paydaş Anketi 

1. Mezuniyet Etkinlikleri 

Sinop Üniversitesi, Mezunlar Koordinatörlüğü Toplantısı 

Sinop Üniversitesi, Mezunlar Buluşması 

Matematik Bölümü, Mezunlar Buluşması   

Biyoloji Bölümü, Mezunlar Buluşması 

2. Paneller 

Sinop Üniversitesi, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Paneli 

Sinop Üniversitesi, Kariyer Gelişimi ve Akademik Kariyer Tavsiyeleri1 

Sinop Üniversitesi, Kariyer Gelişimi ve Akademik Kariyer Tavsiyeleri 2 

Akademik kariyer tüyoları eğitimi (Dr. Öğr. Üyesi Sevda YILDIZ)   

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
http://mezun.sinop.edu.tr/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/tr/memnuniyetanketleri/
https://sinop.edu.tr/dis-paydas-anketi/
http://mezun.sinop.edu.tr/Etkinlikler-2
http://mezun.sinop.edu.tr/Etkinlikler-3
http://matematik.fef.sinop.edu.tr/2-mezunlar-bulusmasi/
http://biyoloji.fef.sinop.edu.tr/2-mezunlar-bulusmasi/
http://mezun.sinop.edu.tr/Duyurular-8
http://mezun.sinop.edu.tr/Duyurular-14
http://mezun.sinop.edu.tr/Duyurular-7
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-akademik-kariyer-tuyolari-egitimi-duzenlendi/
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C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
C.1. Araştırma Stratejisi 
C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun tanımlı Kurumun, Kurumun tanımlı Kurumda tüm Kurumda 

araştırma araştırmaya bakış araştırma politikası, birimler araştırma 

politikası, açısını, araştırma stratejisi ve hedefleri tarafından alanındaki 

stratejisi ve faaliyetlerinde doğrultusunda yapılan benimsenmiş faaliyetlerin, 

hedefleri izleyeceği ilkeleri, uygulamalar araştırma araştırma 

bulunmamaktadır.  araştırmadaki bulunmaktadır. Ancak 
bu 

politikası, politikası 

 önceliklerini ve uygulamaların 
sonuçları 

stratejisi ve doğrultusunda 

 araştırma değerlendirilmemektedir
.  

hedefleri ile ilgili değer 

 kaynaklarını  uygulamalar, üretebilmesi ve 
 yönetmedeki  sistematik olarak toplumsal 
 tercihlerini ifade  izlenmekte ve faydaya 
 eden araştırma  izlem sonuçlarına dönüşebilmesi 
 politikası,  göre tüm alanları güvence altına 
 stratejisi ve  ve programları alınmış ve 
 hedefleri  kapsayan olgunlaşmış 
 bulunmaktadır.  önlemler uygulamalarla 
 Ancak bunları  alınmaktadır.  paydaşlarca 
 hayata geçirmek   benimsenmesi 
 üzere   sağlanmıştır; 
 mekanizmalar   kurumun kendine 
 veya uygulamalar   özgü ve yenilikçi 
 bulunmamaktadır.   birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

    Kanıtlar  

 Araştırma politikası  
         Sinop Üniversitesi, Araştırma Politikası 

 Araştırma stratejisi ve hedefleri  
         Sinop Üniversitesi, Stratejik Plan 

 Eğitim-öğretim programlarında araştırma politikasının uygulanmasına ilişkin kanıtlar  
         Fen Edebiyat Fakültesi, Birim Faaliyet Raporları 

  Araştırma performans göstergeleri  
         Fen Edebiyat Fakültesi, Birim Faaliyet Raporları 

 Fen Edebiyat Fakültesinin böyle bir performans göstergesi bulunmamaktadır. Fakültemiz 
Sinop Üniversitesi’nin performans göstergelerini benimsemektedir. 

 Sinop Üniversitesi, Performans Programı 

https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/arastirma_politikas%C4%B113012020.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/32-Fen_Edebiyat_Fakültesi_Birim_Faaliyet_Raporları_TabloC1_1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/32-Fen_Edebiyat_Fakültesi_Birim_Faaliyet_Raporları_TabloC1_1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/32-Fen_Edebiyat_Fakültesi_Birim_Faaliyet_Raporları_TabloC1_1.pdf
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C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumunda tüm Kurumda Kurumda tüm 

birimleri/alanları 

kapsayan 

araştırma- 

geliştirme 

yönetimi, kurumsal 

amaçlar (araştırma 

politikası, 

hedefleri, stratejisi) 

doğrultusunda 

bütünleştirici, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 

uygulamalarla 

kurumun 

tamamında 

benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

araştırma- araştırma- alanları kapsayıcı araştırma- 

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısına ilişkin bir 

planlama 

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetim ve 

organizasyon

el yapısına 

ilişkin 

planlamalar 

şekilde araştırma- 

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapısı kurumsal 

geliştirme 

süreçlerinin 

yönetimi ile ilişkili 

sonuçlar ve paydaş 

görüşleri 

sistematik olarak 
izlenmekte ve 

bulunmamaktadır.  (karışmayan ile tercihler yönünde paydaşlarla birlikte 
 müdahaleci uygulamaya değerlendirilerek 
 spektrumun konularak bazı önlemler 

 neresinde sonuçlar elde alınmaktadır. 

 konumlandığı, edilmiştir. Ancak  

 motivasyon ve bu sonuçlar  

 yönlendirme izlenmemektedir.   

 işlevinin nasıl   

 tasarlandığı, kısa   

 ve uzun vadeli   

 hedeflerin net 
ve 

  

 kesin nasıl   

 tanımlandığı,   

 araştırma   

 yönetimi ekibi 
ve 

  

 görev tanımları)   

 bulunmaktadır.   

 Ancak bu 
planlar 

  

 doğrultusunda   

 yapılmış   

 uygulamalar   

 bulunmamaktadı
r 

  

 veya tüm 
alanları 

  

 kapsamayan   

 uygulamalar 
bulunmaktadır. 

  

 

 

 

   Kanıtlar 

 Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler  
Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/
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C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurum Kurum, Kurum araştırma 

ile ilişkili tüm 

alanlardaki 

araştırmaların 

planlamasında, 

yürütülmesinde 

veya 

yönetilmesinde 

yerel, bölgesel ve 

ulusal kalkınma 

hedeflerini ve 

değişimleri dikkate 

almaktadır. Ancak 

bu uygulamalarla 

ilgili sonuçlar 

izlenmemektedir. 

Kurumda Kurumda 

araştırmaların araştırmaların araştırma araştırmaların; 

planlaması, planlamasında, çıktıları; yerel, yerel, bölgesel ve 

yürütülmesi veya yürütülmesinde bölgesel ve ulusal ulusal kalkınma 

yönetilmesinde veya kalkınma hedeflerine sosyo- 

yerel, bölgesel ve yönetilmesinde hedefleriyle ilişkili ekonomik-kültürel 

ulusal kalkınma yerel, bölgesel ve olarak sistematik katkısı ile rekabet 

hedeflerini ve ulusal kalkınma ve kurumun iç düzeyinin 

değişimleri hedeflerini ve kalite güvencesi (ulusal/uluslararası) 

dikkate değişimleri 
dikkate 

sistemiyle değerlendirilmesi 

almamaktadır.   almaktadır. Ancak uyumlu olarak kurumda 
 bu uygulamalar izlenmekte ve tamamında 
 tüm alanları izlem sonuçlarını benimsenmiş ve 
 kapsamamaktadır paydaşlarla güvence altına 
 veya kurumun birlikte alınmıştır; kurumun 
 araştırma 

politikası, 
değerlendirilerek bu hususta kendine 

 hedefleri, önlem özgü ve yenilikçi 
 stratejisine alınmaktadır.  birçok uygulaması 
 yansıtılmamaktadır

. 
 bulunmakta ve bu 

   uygulamaların bir 
   kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır.  

 

      Kanıtlar  

 Kalkınma hedefleriyle uyumlu araştırma faaliyetleri ; 

Sinop ilinin kalkınmasına destek sağlayacak birimimiz tarafından yürütülen BAP Projeleri 
(FEF-1901-16-02, FEF-1901-17-06, FEF-1901-18-18): 
               Fen Edebiyat Fakültesi, BAP  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/17-BAP-FEF_Tablo_C1_3.xlsx
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C.2 Araştırma Kaynakları 
C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 

uygun nitelik ve 

nicelikte fiziki, 

teknik ve mali 

kaynaklar birimler 

arası denge 

gözetilerek 

sağlanmaktadır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir

. 

Kurumda araştırma Kurumun tüm 

araştırma ve araştırma ve kaynakları, öncelikli birimlerindeki 

geliştirme geliştirme araştırma alanlarını uygun nicelik ve 

faaliyetlerini faaliyetlerini destekleyecek ve nitelikte fiziki, 

sürdürebilmesi sürdürebilmek tüm teknik ve mali 

için uygun nitelik için uygun  nitelik birimleri/alanları kaynaklar, 

ve nicelikte fiziki, ve nicelikte fiziki, kapsayacak şekilde kurumsal amaçlar 

teknik ve mali teknik ve mali yönetilmektedir. (araştırma 

kaynakları kaynakların Tüm bu politikası, 

bulunmamaktadır.  oluşturulmasına uygulamalardan elde hedefleri, 
 yönelik planları edilen bulgular, stratejisi) 
 vardır. Ancak bu sistematik olarak doğrultusunda ve 
 planlar izlenmekte ve izlem sürdürülebilir 
 doğrultusunda sonuçları paydaşlarla şekilde 
 yapılmış birlikte yönetilmektedir; 
 uygulamalar değerlendirilerek kurumun bu 
 bulunmamaktadır önlemler alınmakta kapsamda 
 veya uygulamalar ve ihtiyaçlar/talepler kendine özgü ve 
 tüm birimleri doğrultusunda yenilikçi birçok 
 kapsamamaktadır. kaynaklar uygulaması 
  çeşitlendirilmektedir.  bulunmakta ve 
   bu uygulamaların 
   bir kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır.  

 

      Kanıtlar  

 Dil Sınıfı Akıllı Televizyon 
                   Kimya Laboratuvar Malzeme 

                       Kimya Laboratuvar Malzeme-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/39-MATEMATİK-BÖLÜMÜ-AKILLI-TELEVİZYON.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/36-Kimya-labaratuvarı-malzeme-listesi-1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/37-Kimya-labaratuvarı-malzeme-listesi-2.pdf
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C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun 

araştırma ve 

geliştirme 

faaliyetlerini 

sürdürebilmek 
için 

uygun nitelik ve 

nicelikte 

üniversite içi 

kaynaklar 

birimler arası 

denge 

gözetilerek 

sağlanmaktad

ır. 

Ancak bu 

kaynakların 

kullanımına 

yönelik 

sonuçlar 

izlenmemekted

ir. 

Kurumda üniversite Kurumun tüm 

araştırma ve araştırma ve içi kaynaklar, birimlerini 

geliştirme geliştirme öncelikli araştırma kapsayan 

faaliyetleri için faaliyetlerini alanlarını üniversite içi 

üniversite içi sürdürebilmek destekleyecek ve kaynaklar, 

kaynakları için üniversite içi erişilebilir şekilde kurumsal amaçlar 

bulunmamaktadır.  kaynakların yönetilmektedir. (araştırma 
 oluşturulmasına Tüm bu politikası, 
 yönelik uygulamalardan elde hedefleri, 
 planları/tanımlı edilen bulgular, stratejisi) 
 süreçleri (BAP sistematik olarak doğrultusunda ve 
 Yönergesi gibi) izlenmekte ve izlem sürdürülebilir 
 vardır. Ancak bu sonuçları paydaşlarla şekilde 
 planlar birlikte yönetilmektedir; 
 doğrultusunda değerlendirilerek kurumun bu 
 yapılmış önlemler alınmakta kapsamda 
 uygulamalar ve ihtiyaçlar/talepler kendine özgü ve 
 bulunmamaktadır doğrultusunda yenilikçi birçok 
 veya uygulamalar kaynaklar uygulaması 
 tüm birimleri çeşitlendirilmektedir.  bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.  bu uygulamaların 
   bir kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır.  

 

    Kanıtlar  

 İç kaynaklar (BAP)  
                   BAP-31.12.2019 Tarihi İtibariyle Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri 

     BAP-01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arasında Sonuçlanan Bilimsel Araştırma Projeleri 

   İç kaynakların birimler arası dağılımı  

       

 

 

 

 

 

   BAP Yönergesi  
         Sinop Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/16-BAP-31.12.2019-Tarihi-İtibariyle-Devam-Eden-Bilimsel-Araştırma-Projeleri_TabloC2_2.xlsx
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/15-BAP-01.01.2019-31.12.2019-Tarihleri-Arasında-Sonuçlanan-Bilimsel-Araştırma-Projeleri_TabloC2_2.xlsx
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/14-BAP-UYGULAMA-YÖNERGESİ_Tablo_C1_3.pdf
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C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri)  

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun Kurumda, Kurumda, 

araştırma ve üniversite dışı araştırma ve araştırma ve araştırma ve 

geliştirme kaynakların geliştirme geliştirme geliştirme 

faaliyetleri için kullanımına 
ilişkin 

faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini 

üniversite dışı yöntem ve 
destek 

kurumsal amaçlar kurumsal amaçlar kurumsal amaçlar 

kaynaklara birimlerin doğrultusunda doğrultusunda (araştırma 

herhangi bir oluşturulmasına sürdürebilmek sürdürebilmek politikası, 

yönelimi ilişkin planları için üniversite dışı için üniversite dışı hedefleri, 

bulunmamaktadır.  bulunmaktadır. kaynakların kaynakların stratejisi) 
 Ancak bu 

planlar 
kullanımını kullanımını doğrultusunda 

 doğrultusunda desteklemek destekleyen sürdürebilmek 
 yapılmış üzere yöntem ve uygulamalardan için üniversite dışı 
 uygulamalar destek birimleri elde edilen kaynakların 
 bulunmamaktadı

r 
oluşturulmuş ve bulgular, kullanımına ilişkin 

 veya tüm tüm alanları sistematik olarak sürdürülebilir ve 
 birimleri kapsayan izlenmekte ve olgunlaşmış 
 kapsamayan uygulamalar izlem sonuçları uygulamalar 
 uygulamalar bulunmaktadır. paydaşlarla kurumun 
 bulunmaktadır. Ancak bu birlikte tamamında 
  kaynakların değerlendirilerek benimsenmiş ve 
  kullanımına ve önlemler güvence altına 
  uygulamalara alınmaktadır.  alınmıştır; 
  yönelik sonuçlar  kurumun kendine 
  izlenmemektedir.   özgü ve yenilikçi 
    birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.   

Kanıtlar  

 Fakültemiz bünyesinde kaynakların kullanımına yönelik bir birim olmamakla beraber Sinop Üniversitesi 

Teknoloji Transfer Ofisi (Teknoloji Transfer Ofisi Web Sitesi) bulunmakta ve fakülte akademik personeli bu 

kurumun yaptığı çaşılmalardan ve düzenlenen etkinliklerden faydalanabilmektedirler (Teknoloji Transfer Ofisi 

Bağlantılar ).Ayrıca fakültemiz öğretim elemanları dış kaynaklı projelerde yer almakta ve çalışmalarına devam 

etmektedirler. 

 Doç. Dr. Güley KURT TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen projelerde görev almaktadır. 

 Biyoloji Bölümü, Doç. Dr. Güley KURT 

 

https://tto.sinop.edu.tr/
https://tto.sinop.edu.tr/baglantilar/%23
https://tto.sinop.edu.tr/baglantilar/%23
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Güley%20KURT.proje.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Güley%20KURT.proje.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/24-Biyoloji_Bölümü_Güley-KURT_TabloC2_3.pdf
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Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve çeşitli firmaların desteklediği 

projelerde görev almıştır. 
 Biyoloji Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK 
 
Öğr. Gör. Dr. Emire ELMAS TÜBİTAK 2513-Slovak Bilimler Akademisi ile iş birliği programı ve 1001 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programı kapsamında araştırmacı olarak görev 
almıştır. 

Biyoloji Bölümü, Öğr. Gör. Dr. Emire ELMAS 
 
Doç. Dr. Yeliz Karaman Giresun Universitesi BAP kapsamında desteklenen projede araştırmacı olarak 

görev almıştır. 
 Kimya Bölümü, Doç. Dr. Yeliz KARAMAN 
 
Arş Gör. Dr. Tuğrul YUMAK  TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 

kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. 
 Kimya Bölümü, Arş. Gör. Dr. Tuğrul YUMAK 
 

Doç. Dr. Fatma Karakuş TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca yürütülmekte 
olan 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmeye değer 
görülmüştür. 

Matematik Bölümü, Doç. Dr. Fatma KARAKUŞ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BARLAK, Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARA, Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR, Dr. Öğr. 

Üyesi Süleyman TEKİR ve Arş. Gör. Ömer Ferit İMLAK “History of the Black Sea, 18th-20th century" 

(https://blacksea.gr/) isimli AB ve Uluslararası destekli projede araştırmacı olarak görev almaktadırlar.  

Tarih Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Barlak, Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARA, Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR, 
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TEKİR ve Arş. Gör. Ömer Ferit İMLAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Pınar%20ÇAM%20İCİK.proje.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Pınar%20ÇAM%20İCİK.proje.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/43-Pınar-ÇAM-İCİK.proje_TabloC2_3.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Emire%20Elmas.proje.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Emire%20Elmas.proje.pdf
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Emire%20Elmas.proje.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/31-Emire-ELMAS_TabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/38-Kimya_Bölümü_Yeliz-KARAMAN_TabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/34-Kimya-_Bölümü_Tugrul_YUMAK_TabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/41-Matematik_Bölümü_Fatma-KARAKUŞ_TabloC2_3.pdf
https://blacksea.gr/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/51-Tarih_Bölümü_Hasan-BARLAK-Tuba-KARA-Süleyman-TEKİR-Cenk-DEMİR-Ömer-Ferit-İMLAK_tabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/51-Tarih_Bölümü_Hasan-BARLAK-Tuba-KARA-Süleyman-TEKİR-Cenk-DEMİR-Ömer-Ferit-İMLAK_tabloC2_3.pdf
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C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun araştırma Kurumun Kurumda Kurumda Kurumda, 

politikası, hedefleri, araştırma araştırma araştırma araştırma ve 

stratejisi ile uyumlu politikası, politikası, politikası, geliştirme 

doktora ve post- hedefleri ve hedefleri ve hedefleri ve faaliyetlerini 

doc programları stratejileri ile stratejileri ile stratejileri ile kurumsal amaçlar 

bulunmamaktadır. uyumlu doktora uyumlu ve uyumlu ve (araştırma 
 ve post-doc destekleyen destekleyen politikası, 
 programlarına doktora ve post- doktora ve post- hedefleri, 
 ilişkin planlar ve doc programları doc stratejisi) 
 tanımlı süreçler yürütülmektedir. programlarının doğrultusunda 
 bulunmaktadır. Ancak bu çıktıları düzenli sürdürebilmek 
 Ancak bu 

planlar 
uygulamaların olarak izlenmekte için doktora ve 

 ve süreçler sonuçları ve izlem sonuçları post-doc 
 doğrultusunda izlenmemektedir.  paydaşlarla programlarına 
 yapılmış  birlikte ilişkin bütünleşik 
 uygulamalar  değerlendirilerek ve olgunlaşmış 
 bulunmamaktadı

r 
 önlemler uygulamalar 

 veya tüm  alınmaktadır.  kurumun 
 birimleri   tamamında 
 kapsamayan   benimsenmiş ve 
 uygulamalar   güvence altına 
 bulunmaktadır.   alınmıştır; 
    kurumun kendine 
    özgü ve yenilikçi 
    birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.   

 

Kanıtlar  

 Doktora programları: Matematik bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya 
başlamıştır. Anabilim dalımızda toplam 1 Profesör, 5 Doçent ve 3 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmakta 
olup, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Uygulamalı Matematik, Geometri ve 
Topoloji alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır:  

Bologna bilgi paketi 

                       Matematik Bölümü Doktora Programı Tablosu 

 

              Kimya bölümü için 03.07.2019 tarihinde doktora programının açılabilmesi için hazırlanan evraklar Fen         
Bilimleri Enstitüsü’ne sunulmuştur:  

Kimya Bölümü, Doktora Programı Başvuru Belgesi  
 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0777333063877633321378193110833348388083438036588355553110833333344123888033291362763219431115355603560021633549534468389123856032194344283430035555388003212237385
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/40-Matematik_bölümü_Doktora_Programı_Tablosu.docx
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/35-Kimya-Doktora-Programı-Başvuru-Belgesi.pdf
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C.3. Araştırma Yetkinliği 
C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda, öğretim Kurumda, öğretim Kurumda, öğretim Kurumda, öğretim Kurumda, 

elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının kurumsal amaçlar 

araştırma araştırma araştırma araştırma (araştırma 

yetkinliğinin yetkinliğinin yetkinliğinin yetkinliğinin politikası, 

(uzmanlıklar, değerlendirilmesine değerlendirilmesine değerlendirilmesine hedefleri, 

birikim, sayı ve ve geliştirilmesine ve geliştirilmesine ve geliştirilmesine stratejisi) 

dağılım) yönelik planlar ve yönelik yönelik doğrultusunda 

değerlendirilmesine tanımlı süreçler uygulamalar tüm uygulamalar öğretim 

ve geliştirilmesine bulunmaktadır. alanları kapsayan düzenli olarak elemanlarının 

yönelik bir Ancak bu planlar ve şekilde izlenmekte ve izlem araştırma 

mekanizma süreçler yürütülmektedir. sonuçları yetkinliğinin 

bulunmamaktadır.  doğrultusunda Ancak bu paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi 

 yapılmış uygulamaların değerlendirilerek ve 

 uygulamalar sonuçları önlemler geliştirilmesine 

 bulunmamaktadır izlenmemektedir.  alınmaktadır.  ilişkin 

 veya tüm birimleri   sürdürülebilir ve 

 kapsamayan   olgunlaşmış 

 uygulamalar   uygulamalar 

 bulunmaktadır.   kurumun 

    tamamında 

    benimsenmiş ve 

    güvence altına 

    alınmıştır; 

    kurumun kendine 

    özgü ve yenilikçi 

    birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    Kurumlar tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

          Kanıtlar  

 Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları; Sinop Üniversitesi, Atama Yükseltme 

Yönetmelik 

 Eğitimler; 

1. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 1 

2. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 2 

3. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni 
 
 
 
 
 
 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/44-Sinop-Üniversitesi_Atama_Yükseltme_YönetmeliktabloB4_2-1.doc
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/44-Sinop-Üniversitesi_Atama_Yükseltme_YönetmeliktabloB4_2-1.doc
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-basladi/
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-tamamlandi/
https://kalite.sinop.edu.tr/universitemizde-egiticilerin-egitimi-sertifika-toreni-duzenlendi/
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C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak programlar, ortak araştırma birimleri 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda ulusal ve Kurumda ulusal Kurumda ulusal Kurumda ulusal Kurumda, 

uluslararası ve uluslararası ve uluslararası ve uluslararası kurumsal amaçlar 

düzeyde kurum içi düzeyde kurum 
içi 

düzeyde kurum düzeyde kurum (araştırma 

ve kurumlar arası ve kurumlar arası içi ve kurumlar içi ve kurumlar politikası, 

ortak programlar ortak programlar arası ortak arası ortak hedefleri, 

ve ortak araştırma ve ortak 
araştırma 

programlar ve programlar ve stratejisi) 

birimleri ile birimleri ile ortak araştırma ortak araştırma doğrultusunda 

araştırma ağlarına araştırma ağlarına birimleri ile birimleri ile kurum içi ve 

katılım ve katılım ve araştırma araştırma kurumlar arası, 

işbirlikleri kurma işbirlikleri kurma ağlarına katılım ağlarına katılım ulusal ve 

gibi çoklu gibi çoklu ve işbirlikleri ve işbirlikleri uluslararası 

araştırma araştırma kurma gibi çoklu kurma gibi çoklu düzeyde ortak 

faaliyetleri faaliyetlerine araştırma araştırma programlar ve 

bulunmamaktadır. yönelik faaliyetleri ve faaliyetler ve ortak araştırma 
 planlamalar ve uygulamalar tüm uygulamalar birimleri, 
 tanımlı süreçler alanları düzenli olarak işbirlikleri ve 
 bulunmaktadır. kapsayacak izlenmekte ve araştırma 
 Ancak bu planlar şekilde izlem sonuçları ağlarına katılım 
 ve süreçler yürütülmektedir. paydaşlarla gibi çoklu 
 doğrultusunda Ancak bu birlikte araştırma 
 yapılmış uygulamaların değerlendirilerek faaliyetlerine ve 
 uygulamalar sonuçları önlemler uygulamalarına 
 bulunmamaktadır izlenmemektedir

.  
alınmaktadır.   ilişkin 

 veya uygulamalar   sürdürülebilir ve 
 tüm birimleri   olgunlaşmış 
 kapsamamaktadır.   uygulamalar 
    kurumun 
    tamamında 
    benimsenmiş ve 

güvence altına 

alınmıştır; 

kurumun kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok 

uygulaması 
bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

      Kanıtlar  

 Kurumun dahil olduğu araştırma ağları; 
BAP Projeleri , TUBİTAK Projeleri, ve AB Projeleri 

https://subitam.sinop.edu.tr/projeler/
https://sinop.edu.tr/?s=t%C3%BCbitak+Projeleri&lang=tr%20%20
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 Fakültemize bağlı araştırma birimleri bulunmamakla birlikte üniversitemiz bünyesinde 

rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri bulunmaktadır. 
Sinop Üniversitesi, SUBİTAM 

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

                        Kadın Çalışmaları Uygulama ve araştırma Merkezi 

                        Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Mahmut Kefevi İslami İlimler Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

             Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 Ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar; 

1. Fen Edebiyat Fakültesi, BAP 

2. Doç. Dr. Güley KURT TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından 
yürütülen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen projelerde görev 
almaktadır. 

      Biyoloji Bölümü, Doç. Dr. Güley KURT 

3. Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve çeşitli firmaların 
desteklediği projelerde görev almıştır. 

Biyoloji Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAM İCİK 

4. Öğr. Gör. Dr. Emire ELMAS TÜBİTAK 2513-Slovak Bilimler Akademisi ile iş birliği programı 
ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini destekleme programı kapsamında 
araştırmacı olarak görev almıştır. 

Biyoloji Bölümü, Öğr. Gör. Dr. Emire ELMAS 

5. Doç. Dr. Yeliz Karaman Giresun Universitesi BAP kapsamında desteklenen projede 
araştırmacı olarak görev almıştır. 

Kimya Bölümü, Doç. Dr. Yeliz KARAMAN 

6. Arş Gör. Dr. Tuğrul YUMAK  TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme 
Programı kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. 

Kimya Bölümü, Arş. Gör. Dr. Tuğrul YUMAK 

7. Doç. Dr. Fatma Karakuş TÜBİTAK'ın Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca 
yürütülmekte olan 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 
desteklenmeye değer görülmüştür. 

 Matematik Bölümü, Doç. Dr. Fatma KARAKUŞ 

8. Dr. Öğr. Üyesi Hasan BARLAK, Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARA, Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR, 
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TEKİR ve Arş. Gör. Ömer Ferit İMLAK “History of the Black Sea, 

18th-20th century" (https://blacksea.gr/) isimli AB ve Uluslararası destekli projede 

araştırmacı olarak görev almaktadırlar. 

Tarih Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Barlak, Dr. Öğr. Üyesi Tuba KARA, Dr. Öğr. Üyesi 
Cenk DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TEKİR ve Arş. Gör. Ömer Ferit İMLAK 

 

9. Biyoloji Bölümü, TUBİTAK projesi (Biyoloji bölümü- TUBİTAK projesine katılım) 

10. Biyoloji Bölümü, AB Projesine Katkı (Biyoloji bölümü AB projesine katkı) 

 

 

https://subitam.sinop.edu.tr/
https://sucu.sinop.edu.tr/
https://sinkamer.sinop.edu.tr/
https://suenar.sinop.edu.tr/
https://sumakam.sinop.edu.tr/
https://sinokuyam.sinop.edu.tr/
https://susem.sinop.edu.tr/
https://intercom.sinop.edu.tr/
https://tudam.sinop.edu.tr/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/17-BAP-FEF_Tablo_C1_3.xlsx
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Güley%20KURT.proje.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Güley%20KURT.proje.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Güley%20KURT.proje.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/24-Biyoloji_Bölümü_Güley-KURT_TabloC2_3.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Pınar%20ÇAM%20İCİK.proje.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Pınar%20ÇAM%20İCİK.proje.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/43-Pınar-ÇAM-İCİK.proje_TabloC2_3.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Emire%20Elmas.proje.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Emire%20Elmas.proje.pdf
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Emire%20Elmas.proje.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/31-Emire-ELMAS_TabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/38-Kimya_Bölümü_Yeliz-KARAMAN_TabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/34-Kimya-_Bölümü_Tugrul_YUMAK_TabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/41-Matematik_Bölümü_Fatma-KARAKUŞ_TabloC2_3.pdf
https://blacksea.gr/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/51-Tarih_Bölümü_Hasan-BARLAK-Tuba-KARA-Süleyman-TEKİR-Cenk-DEMİR-Ömer-Ferit-İMLAK_tabloC2_3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/51-Tarih_Bölümü_Hasan-BARLAK-Tuba-KARA-Süleyman-TEKİR-Cenk-DEMİR-Ömer-Ferit-İMLAK_tabloC2_3.pdf
http://biyoloji.fef.sinop.edu.tr/bolumumuzden-turkiye-deniz-cevresi-stratejesinin-olusturulmasi-projesi-calistayina-katilim/
http://biyoloji.fef.sinop.edu.tr/bolumumuzden-ab-projesine-katki/
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C.4. Araştırma Performansı 
C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda öğretim Kurumda öğretim Öğretim Öğretim 

elemanlarının 

araştırma- 

geliştirme 

performansını 

izlemek ve 

değerlendirmek 

üzere tüm alanları 

kapsayan 

uygulamalar 

düzenli olarak 

izlenmekte ve 

izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda, kurumsal 

elemanlarının elemanlarının elemanlarının amaçlar (araştırma 

araştırma araştırma araştırma- politikası, hedefleri, 

performansının performansının geliştirme stratejisi) 

izlenmesine ve izlenmesine ve performansını doğrultusunda 

değerlendirmesine değerlendirmesine izlemek ve öğretim 

yönelik yönelik değerlendirmek elemanlarının 

uygulamalar planlamalar ve üzere tanımlı araştırma- 

bulunmamaktadır.  tanımlı süreçler süreçler geliştirme 
 (yönetmelik, (yönetmelik, performansının 
 yönerge, süreç yönerge, süreç izlenmesi ve 
 tanımı, ölçme tanımı, ölçme değerlendirilmesine 
 araçları, rehber, araçları, rehber, ilişkin sürdürülebilir 
 kılavuz, takdir- kılavuz, takdir- ve olgunlaşmış 
 tanıma sistemi, tanıma sistemi, uygulamalar 
 teşvik teşvik kurumun 
 mekanizmaları mekanizmaları 

vb.) 
tamamında 

 vb.) tüm alanları 
kapsar 

benimsenmiş ve 

 bulunmaktadır. şekilde güvence altına 
 Ancak bu planlar yürütülmektedir. alınmıştır; kurumun 
 ve süreçler Ancak bu kendine özgü ve 
 Doğrultusunda 

yapılmış 
uygulamalar 
bulunmamaktadır 
veya tüm birimleri 
kapsamayan 
uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Uygulamaların 
sonuçları 
izlenmemektedir 
veya karar 
almalarda 
kullanılmamaktadır
.   

yenilikçi birçok 
uygulaması 
bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir 
kısmı diğer 
kurumlar tarafından 
örnek alınmaktadır. 

 

     Kanıtlar  

 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler; 
1. 2019 Yılı Performans Göstergeleri 

2. Sinop Üniversitesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 

 Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek 

üzere yapılan uygulamalar; 
1. Sinop Üniversitesi, Ödül Yönergesi 

2. Sinop Üniversitesi, Akademik Yükseltme ve Biniş Giydirme Töreni 

3. Sinop Üniversitesi, Akademik Personel Ödül Yönergesi 

 
 
 
 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/6-2019-Yılı-Performans-Programı-Sonuçlarının-Değerlendirilmesi_0_1398341.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/22.10.2019-sonrası-yönerge.doc
https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2020/01/%C3%B6d%C3%BCl-y%C3%B6nergesi.pdf
https://sinop.edu.tr/universitemizde-akademik-yukseltme-ve-binis-giydirme-toreni-3/
http://oldpdb.sinop.edu.tr/paneldosya/Personel_Daire_Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1dosya/akademik%20personel%20%C3%B6d%C3%BCl%20y%C3%B6nergesi0_04_03_2015_11_56.pdf
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C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda Kurumda araştırma Kurumda tüm Kurumda, kurumsal 

araştırma araştırma performansının birimlerin amaçlar (araştırma 

performansının performansının izlenmesine ve araştırma politikası, hedefleri, 

izlenmesine ve izlenmesine ve değerlendirmesine performansı stratejisi) 

değerlendirmesine değerlendirmesine yönelik izlenerek doğrultusunda tüm 

yönelik yönelik uygulamalar tüm değerlendirilmekt
e 

birimlerin araştırma 

uygulamalar planlamalar ve alanları ve birimleri ve karar 
almalarda 

performansının 

bulunmamaktadır.  tanımlı süreçler (araştırma (performans izlenmesi ve 
 bulunmaktadır. merkezleri de temelli teşvik- değerlendirilmesine 
 Ancak bu planlar dâhil) kapsar takdir ilişkin sürdürülebilir 
 ve süreçler şekilde mekanizmaları 

vb.) 
ve olgunlaşmış 

 doğrultusunda yürütülmektedir. kullanılmaktadır. uygulamalar 
 yapılmış Ancak bu Buna ilişkin kurumun 
 uygulamalar uygulamaların uygulamalar tamamında 
 bulunmamaktadır sonuçları düzenli olarak benimsenmiş ve 
 veya tüm birimleri izlenmemektedir izlenmekte ve güvence altına 
 kapsamayan veya karar izlem sonuçları alınmıştır; kurumun 
 uygulamalar almalarda paydaşlarla 

birlikte 
kendine özgü ve 

 bulunmaktadır. kullanılmamaktadır.  değerlendirilerek yenilikçi birçok 
   önlemler uygulaması 
   alınmaktadır.  bulunmakta ve bu 
    uygulamaların bir 
    kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

      
 Kanıtlar 

 

 Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar  

    Devam Eden Projeler 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar  Paydaş Katılımları 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar   

    Sinop Üniversitesi Danışma Kurulu Kararı 

 

 

 

 

 

 

 

https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2020/01/31.12.2018-TAR%C4%B0H%C4%B0-%C4%B0T%C4%B0BAR%C4%B0YLE-DEVAM-EDEN-B%C4%B0L%C4%B0MSEL-ARA%C5%9ETIRMA-PROJELER%C4%B0.pdf
https://sinop.edu.tr/?s=payda%C5%9F&lang=tr
https://gensek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/58/2019/11/Sinop-Universitesi-Danisma-Kurulu-Copy-1.pdf
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C.4.3. Araştırma bütçe performansı 
 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun araştırma Kurumda tüm Kurumda, kurumsal 

araştırma bütçe araştırma bütçe bütçe birimlerin amaçlar (araştırma 

performansını performansını performansını araştırma bütçe politikası, hedefleri, 

izlemeye yönelik izlemeye ilişkin izlemeye ve performansı stratejisi) 

uygulamalar planlamalar ve değerlendirmeye izlenerek doğrultusunda tüm 

bulunmamaktadır.  tanımlı süreçler ilişkin uygulamalar değerlendirilmekt
e 

birimlerin araştırma 

 bulunmaktadır. bulunmaktadır. ve karar 
almalarda 

bütçe 

 Ancak bu planlar Ancak bu (bütçe dağılımı performansının 
 ve süreçler uygulamaların vb.) izlenmesi ve 
 doğrultusunda sonuçları kullanılmaktadır. değerlendirilmesine 
 yapılmış izlenmemektedir Buna ilişkin ilişkin sürdürülebilir 
 uygulamalar veya karar uygulamalar ve olgunlaşmış 
 bulunmamaktadır almalarda düzenli olarak uygulamalar 
 veya tüm kullanılmamaktadır.  izlenmekte ve kurumun 
 birimleri  izlem sonuçları tamamında 
 kapsamayan  paydaşlarla 

birlikte 
benimsenmiş ve 

 uygulamalar  değerlendirilerek güvence altına 
 bulunmaktadır.  önlemler alınmıştır; kurumun 
   alınmaktadır.  kendine özgü ve 
    yenilikçi birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve bu 
    uygulamaların bir 
    kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 
 

      Kanıtlar .  

Strateji Geliştirme Daire Başknalığı - 2019 Yılı Performans Programı 

Bütçe 

Mali Tablolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sgdb.sinop.edu.tr/2019-yili-performans-programi/
https://sgdb.sinop.edu.tr/butce/
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-tablolar-51/
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D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 
D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun tanımlı Kurumun, Kurumun tanımlı Kurumda tüm Kurumda 

toplumsal katkı toplumsal katkı toplumsal katkı 
politikası, 

birimler toplumsal katkı 

politikası, faaliyetlerinde hedefleri ve stratejisi tarafından faaliyetlerinin, 

hedefleri ve izleyeceği ilkeleri, doğrultusunda yapılan benimsenmiş toplumsal katkı 

stratejisi öncelikleri ve uygulamalar toplumsal katkı politikası 

bulunmamaktadır.  Kaynaklarını  bulunmaktadır. Ancak 
bu 

politikası, doğrultusunda 

  yönetmedeki uygulamaların 
sonuçları 

hedefleri ve değer 

 tercihlerini ifade değerlendirilmemektedir.  stratejisi ile ilgili üretebilmesi ve 
 eden toplumsal  uygulamalar, toplumsal 
 katkı politikası,  sistematik olarak faydaya 
 hedefleri ve  izlenmekte ve dönüşebilmesi 
 stratejisi  izlem sonuçlarına güvence altına 
 bulunmaktadır.  göre tüm alanları alınmış ve 
 Ancak bunları  ve programları olgunlaşmış 
 hayata geçirmek  kapsayan uygulamalarla 
 üzere  önlemler paydaşlarca 
 mekanizmalar  alınmaktadır.  benimsenmesi 
 veya uygulamalar   sağlanmıştır; 
 bulunmamaktadır.   kurumun kendine 
    özgü ve yenilikçi 
    birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

 

      Kanıtlar  

 Toplumsal katkı politikası; 
 Sinop Üniversitesi, Toplumsal Katkı Politikası 

 Toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri  
Sinop Üniversitesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 Toplumsal katkı politikası ile eğitim-öğretim ve araştırma politikalarının ilişkilendirilmesi  
   Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü  (Dr. Öğr. Üyesi Hasan BARLAK ve Dr. Öğr. Üyesi 

Ayşegül DEMİR) 

 
 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/TOPLUMSAL-KATKI-POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/
file:///C:/Users/TOSHİBA/Desktop/kurum%20ici/Birim%20ic%20degerlendirme%20raporu/Sosyal%20Sorumluluk%20Proje%20Koordinatörlüğü.pdf
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 Üniversitedeki sürekli eğitim merkezi dışında çeşitli birimlerin yaptığı toplumsal katkı 
faaliyetleri; 

Panel ve Konferanslar 
1. 15 Temmuz Etkinlikleri kapsamında yapılan panel (Panelist: Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR) 

2. Kadına şiddet ile ilgili panel (Panelist: Dr. Öğr. Üyesi Nuriye ÇELİK) 

3. Anadolu arkeolojisinde kadın arkeologların rolü hakkında konferans (Panelist: Dr. Öğr. Üyesi 
Gülseren KAN ŞAHİN) 

4. Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri için akademik kariyer planlamasi ile ilgili panel   (Panelistler: 
Öğr. Gör. Dr. Yasin ALTINIŞIK ve Arş. Gör. Dr. Işıl AYDIN ÖZKAN) 

5. Akademik kariyer tüyoları eğitimi (Dr. Öğr. Üyesi Sevda YILDIZ) 

 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar;  
1. Sosyoloji bölümü aile koçluğu sertifika programı 

2. Tarih bölümü uygulamalı Farsça ve tercüme kursu 

3. Arkeoloji bölümü temel su altı arkeolojisi sertifika programı 

 Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilen toplumsal 
katkı faaliyetleri  

1. Sosyoloji bölümü aile koçluğu sertifika programı 

2. Tarih bölümü uygulamalı Farsça ve tercüme kursu 

3. Arkeoloji bölümü temel su altı arkeolojisi sertifika programı 

 Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerinde belirlenen öncelikli alanlarının listesi ve nasıl 
belirlendiğine dair belgeler 

Üniversitemizin İhtisaslaşma Alanları   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sinop.edu.tr/15-temmuz-hain-darbe-girisiminin-dini-siyasi-ve-sosyolojik-yansimalari-ele-alindi/
https://sinkamer.sinop.edu.tr/farkli-boyutlariyla-siddet-paneli/
https://sinop.edu.tr/anadolu-arkeolojisinde-kadin-arkeologlarin-rolu-konferansi/
https://sinop.edu.tr/fen-edebiyat-fakultesi-ogrencileri-akademik-kariyer-planlarken-nelere-dikkat-etmeli/
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-akademik-kariyer-tuyolari-egitimi-duzenlendi/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/aile-koclugu-sertifika-programi-tamamlandi/
https://susem.sinop.edu.tr/uygulamali-farsca-ve-tercume-kursu-devam-ediyor/
https://susem.sinop.edu.tr/universitemizde-temel-su-alti-arkeolojisi-egitimi-sertifika-programi-duzenlendi/
http://sosyoloji.fef.sinop.edu.tr/aile-koclugu-sertifika-programi-tamamlandi/
https://susem.sinop.edu.tr/uygulamali-farsca-ve-tercume-kursu-devam-ediyor/
https://susem.sinop.edu.tr/universitemizde-temel-su-alti-arkeolojisi-egitimi-sertifika-programi-duzenlendi/
https://sinop.edu.tr/universitemizin-ihtisaslasma-alanlari-masaya-yatirildi/
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D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Toplumsal katkı Kurumun Kurumunda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ve 

organizasyonel 

yapılanması 

Kurumsal 

tercihler yönünde 

ve tüm alanları 

kapsayıcı şekilde 

uygulamaya 

konularak bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 

bu sonuçlar 

izlenmemektedir.  

Kurumda 

toplumsal katkı 

süreçlerinin 

yönetimi ile ilişkili 

sonuçlar ve paydaş 

görüşleri 

sistematik ve 

kurumun iç kalite 

güvence sistemiyle 

uyumlu olarak 

izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 

önlem 

alınmaktadır. 

Kurumda tüm 

süreçlerinin toplumsal katkı birimleri/alanları 

yönetimi ve süreçlerinin, kapsayan 

organizasyonel yerel, bölgesel ve toplumsal katkı 

yapısına ilişkin 
bir 

ulusal kalkınma süreçlerinin 

planlaması hedefleri ile ilişkili yönetimi 

Bulunmamaktadır
.  

ve diğer kurumsal amaçlar 

 süreçlerle doğrultusunda 
 (eğitim- öğretim, bütünleştirici, 
 ar-ge) bütünleşik sürdürülebilir ve 
 olarak yönetimi olgunlaşmış 
 ve organizasyonel uygulamalarla 
 yapılanması kurumun 
 (süreçler ve tamamında 
 görev tanımları benimsenmiş ve 
 vb.) yönelik güvence altına 
 planlar alınmıştır; 
 bulunmaktadır. kurumun kendine 
 Ancak bu planlar özgü ve yenilikçi 
 doğrultusunda birçok 
 yapılmış uygulaması 
 uygulamalar bulunmakta ve 
 bulunmamaktadır bu uygulamaların 
 veya tüm bir kısmı diğer 
 birimleri kurumlar 
 Kapsamayan 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

tarafından örnek 
alınmaktadır.   
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D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 
D.2.1. Kaynaklar 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun Kurumun Kurumda fiziki, Kurumda tüm 

toplumsal katkı toplumsal katkı toplumsal katkı teknik ve mali birimlerindeki 

faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini kaynaklar, toplumsal uygun nicelik ve 

sürdürebilmesi sürdürebilmek sürdürebilmek katkı faaliyetlerini nitelikte fiziki, 

için uygun nitelik için uygun 
nitelik 

için uygun nitelik destekleyecek ve teknik ve mali 

ve nicelikte fiziki, ve nicelikte 
fiziki, 

ve nicelikte fiziki, tüm birimleri kaynaklar, 

teknik ve mali teknik ve mali teknik ve mali kapsayacak şekilde kurumsal amaçlar 

kaynakları kaynakların kaynaklar yönetilmektedir. (toplumsal katkı 

bulunmamaktadır.  oluşturulmasına birimler arası Tüm bu hedefleri ve 
 yönelik planlar denge gözetilerek uygulamalardan elde stratejisi) 
 bulunmaktadır. sağlanmaktadır. edilen bulgular, doğrultusunda ve 
 Ancak bu 

planlar 
Ancak bu sistematik olarak sürdürülebilir 

 doğrultusunda kaynakların izlenmekte ve izlem şekilde 
 yapılmış kullanımına sonuçları paydaşlarla yönetilmektedir; 
 uygulamalar yönelik sonuçlar birlikte kurumun bu 
 bulunmamaktadı

r 
izlenmemektedir.  değerlendirilerek kapsamda 

 veya tüm  önlemler alınmakta kendine özgü ve 
 birimleri  ve ihtiyaçlar/talepler yenilikçi birçok 
 kapsamayan  doğrultusunda uygulaması 
 uygulamalar  kaynaklar bulunmakta ve 
 bulunmaktadır.  çeşitlendirilmektedir.  bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 

alınmaktadır. 
 

      Kanıtlar  

 Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer birimler  

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 Bölgesel kurumlardan sosyal sorumluluk projeleri için sağlanan kaynaklar  

Sinop Üniversitesi, Kalite Yönetim Birimi, Sosyal Sorumluluk Projesi Hazırlama Kılavuzu 
Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://susem.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-projesi-hazirlama-kilavuzu-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi/
https://kalite.sinop.edu.tr/sosyal-sorumluluk-projesi-hazirlama-kilavuzu-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi/
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D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

D.3.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda Kurumda toplumsal Kurumda tüm Kurumda, kurumsal 

toplumsal katkı toplumsal katkı katkı birimlerin amaçlar (toplumsal 

performansının performansının performansının toplumsal katkı katkı politikası, 

izlenmesine ve izlenmesine ve izlenmesine ve performansı hedefleri, stratejisi) 

iyileştirilmesine iyileştirilmesine iyileştirilmesine izlenerek doğrultusunda tüm 

yönelik yönelik yönelik değerlendirilmekte birimlerin 

uygulamalar planlamalar ve uygulamalar tüm ve karar almalarda toplumsal katkı 

bulunmamaktadır.  tanımlı süreçler alanları ve birimleri kullanılmaktadır. performansının 
 bulunmaktadır. kapsar şekilde Buna ilişkin izlenmesi ve 
 Ancak bu 

planlar 
yürütülmektedir. uygulamalar değerlendirilmesine 

 ve süreçler Ancak bu düzenli olarak ilişkin sürdürülebilir 
 doğrultusunda uygulamaların izlenmekte ve ve olgunlaşmış 
 yapılmış sonuçları izlem sonuçları uygulamalar 
 uygulamalar izlenmemektedir paydaşlarla birlikte kurumun 
 bulunmamaktadı

r 
veya karar değerlendirilerek tamamında 

 veya tüm almalarda önlemler benimsenmiş ve 
 birimleri kullanılmamaktadır.  alınmaktadır.  güvence altına 
 kapsamayan   alınmıştır; kurumun 
 uygulamalar   kendine özgü ve 
 bulunmaktadır.   yenilikçi birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve bu 
    uygulamaların bir 
    kısmı diğer 

kurumlar 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

        Kanıtlar  

 Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 
mekanizmalar  
  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://susem.sinop.edu.tr/
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E. YÖNETİM SİSTEMİ 
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumun Kurumun misyon Kurumun misyon Kurumunda tüm Kurumda çok 

misyonuyla ve stratejik ve stratejik birimleri ve alanları sesliliği, etkin 

uyumlu ve hedeflerine hedeflerine kapsayan yönetim karar vermeyi, 

stratejik ulaşmasını ulaşmasını modeli ve idari değişime uyum 

hedeflerini güvence altına güvence altına yapılanması ile 
ilişkili 

sağlamayı ve 

gerçekleştirmeyi alan yönetim alan yönetim uygulamalardan 
elde 

paydaşların 

sağlayacak bir modeli ve idari modeli ve idari edilen bulgular, temsil edilmesini 

yönetim modeli yapılanması; tüm yapılanması, sistematik olarak güvence altına 

ve organizasyonel süreçler süreçlerle izlenmekte, alan ve kurumsal 

yapılanması tanımlanarak, uyumlu olarak ve paydaşların 
görüşleri 

amaçların 

bulunmamaktadır.  süreçlerle uyumlu tüm alınmakta ve izlem gerçekleştirilmesi 
 yetki, görev ve birimleri/alanları sonuçları 

paydaşlarla 
için gerekli 

 sorumluluklar (vakıf birlikte ortamı sağlayan 
 belirlenerek yükseköğretim değerlendirilerek yönetim modeli 
 tanımlanmıştır. kurumlarında önlemler alınmakta 

ve 
ve idari 

 Ancak bu model mütevelli heyet ihtiyaçlar/talepler yapılanması 
 doğrultusunda ve tüm doğrultusunda (yasal 
 yapılmış yükseköğretim güncellemeler düzenlemeler 
 uygulamalar kurumlarında gerçekleştirilmektedi

r.   
çerçevesinde 

 bulunmamaktadır rektör  kurumsal 
 veya uygulamalar yardımcıları ve  yaklaşım, 
 tüm birimleri danışmanlar dâhil  gelenekler, 
 kapsamamaktadır. olmak üzere)  tercihler) 
  Oluşturulmuştur 

ve bu doğrultuda 
yapılan 
uygulamalardan 
bazı sonuçlar 
elde edilmiştir. 
Ancak bu 
sonuçların 
izlenmesi 
yapılmamaktadır.   

 Kurumun 
tamamında 
benimsenmiştir; 
kurumun kendine 
özgü ve yenilikçi 
birçok 
uygulaması 
bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir 
kısmı diğer 
kurumlar 
tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

      Kanıtlar  

• Yönetim modeli ve organizasyon şeması 
 Fen Edebiyat Fakültesi, Organizasyon Şeması 
 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/organizasyon_semasi-.pdf
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E.1.2. Süreç yönetimi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda eğitim- Kurumda eğitim- Kurumda tüm Kurumda tüm Kurumda 

öğretim, öğretim, birimleri ve alanları birimleri ve alanları stratejik 

araştırma- araştırma- kapsayacak şekilde kapsayacak şekilde hedeflerle 

geliştirme, geliştirme, tüm süreçler yönetilen süreçler uyumlu ve tüm 

toplumsal katkı ve toplumsal katkı tanımlanmıştır ve tüm ilişkin sonuçlar, alanları kapsayan 

yönetim ve yönetim uygulamalar süreçler performans süreç yönetim 

sistemine ilişkin sistemine ilişkin doğrultusunda göstergeleriyle modeli 

süreçler süreçler uygulamalar sistematik olarak sürdürülebilir ve 

tanımlanmamıştır.  tanımlanmıştır. gerçekleştirilmektedir. izlenmekte, olgunlaşmış 
 Ancak Ancak süreç paydaşların 

görüşleri 
uygulamalarla 

 uygulamalar bu performans sonuçları alınmakta ve izlem kurumun 
 süreçlerle izlenmemekte veya sonuçları 

paydaşlarla 
tamamında 

 uyumlu değildir süreç performans birlikte benimsemiş ve 
 veya tüm sonuçları karar değerlendirilerek güvence altına 
 birimleri almalarda önlemler alınmakta 

ve 
alınmıştır; bu 

 kapsamayan kullanılmamaktadır.    ihtiyaçlar/talepler hususta 
 uygulamalar  doğrultusunda kurumun 
 bulunmaktadır.  güncellemeler kendine özgü ve 
   gerçekleştirilmektedi

r.  
yenilikçi birçok 

    uygulaması 
    bulunmakta ve 

bu uygulamaların 

bir kısmı diğer 

kurumlar 

tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

     Kanıtlar 

Faaliyet Raporları    

Performans Programları 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://sgdb.sinop.edu.tr/idare-faaliyet-raporlari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
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E.2. Kaynakların Yönetimi 
E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

Kurumda insan Kurumda insan Kurumun insan Kurumda tüm Kurumda 
stratejik 

kaynakları kaynakları kaynakları politikası birimleri hedeflerle 

yönetimine ilişkin yönetimi politikası ve stratejik kapsayan insan uyumlu ve tüm 

tanımlı bir politika ile bununla hedefleri ile kaynakları alanları kapsayan 

ve süreçler uyumlu olarak uyumlu olarak, yönetimi insan kaynakları 

bulunmamaktadır.  tanımlanmış insan kaynakları uygulamalarına yönetim modeli 
 süreçleri süreçleri ilişkin sonuçlar sürdürülebilir ve 
 bulunmaktadır. doğrultusunda sistematik olarak olgunlaşmış 
 Ancak bunları uygulamalar izlenmekte, uygulamalarla 
 hayata geçirmek bulunmaktadır ve paydaş görüşleri kurumun 
 üzere bu uygulamalardan alınmakta ve tamamında 
 mekanizmalar bazı sonuçlar elde izlem sonuçları benimsemiş ve 
 veya uygulamalar edilmiştir. Ancak bu paydaşlarla güvence altına 
 bulunmamaktadır. uygulamaların birlikte alınmıştır; bu 
  sonuçları değerlendirilerek hususta 

kurumun 
  izlenmemekte veya önlemler kendine özgü ve 
  karar almalarda alınmaktadır.  yenilikçi birçok 
  kullanılmamaktadır.     Uygulaması 

bulunmakta ve 
bu uygulamaların 
bir kısmı diğer 
kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır. 
 

 

       Kanıtlar  

 İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar mevcut kalite yönetim 
sistemi içerisinde mevcut olup ayrıca tanımlanmış politika, hedef ve strateji 
bulunmamaktadır. 

  https://sinop.edu.tr/universitemizde-aday-memur-egitimi/ 

 https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf 

  

 Çalışan (akademik ve idari) memnuniyeti anketleri, uygulama sistematiği, anket sonuçları ve 
iyileştirme örnekleri 

  Memnuniyet Anketleri 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar  

 Dış Paydaş Toplantı Raporları -  Yıllara Göre Memnuniyet Anketleri 
 
 
 
 

https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://sinop.edu.tr/?s=memnuniyet&lang=tr
https://kalite.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplanti-raporlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
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E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 
Olgunluk düzeyi  

 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Kanıtlar  

 Mali Tablolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kurumda finansal Kurumda finansal Kurumun stratejik Kurumda tüm Kurumda stratejik 

kaynakların kaynakların hedefleri ile alanları hedeflerle 

yönetimine ilişkin yönetimine ilişkin uyumlu olarak, kapsayacak uyumlu ve tüm 

tanımlı süreçler tanımlı süreçler tanımlı süreçlere şekilde yürütülen alanları kapsayan 

bulunmamaktadır.  bulunmaktadır. göre finansal finansal finansal 
 Ancak bu süreçler kaynakların kaynakların kaynakların 
 doğrultusunda yönetimine ilişkin yönetimi yönetimi 
 yapılmış uygulamalar uygulamalarına sürdürülebilir ve 
 uygulamalar bulunmaktadır ve ilişkin sonuçlar olgunlaşmış 
 bulunmamaktadır bu 

uygulamalardan 
sistematik olarak uygulamalarla 

 veya mevcut bazı sonuçlar elde izlenmekte, kurumun 
 uygulamalar tüm edilmiştir. Ancak 

bu 
paydaş görüşleri tamamında 

 alanları uygulamaların alınmakta ve benimsemiş ve 
 kapsamamaktadır. sonuçları izlem sonuçları güvence altına 
  izlenmemekte 

veya 
paydaşlarla alınmıştır; bu 

  karar almalarda birlikte hususta kurumun 
  kullanılmamaktadır

.    
değerlendirilerek kendine özgü ve 

   önlemler yenilikçi birçok 
   alınmaktadır.  uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-tablolar-51/
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E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 
E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

 

Olgunluk düzeyi 

 

      Kanıtlar  

  E-Belge Yönetim Sistemi 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Kurumda bilginin Kurumda Kurumda tüm Kurumda tüm Kurumsal amaçlar 

edinimi, kurumsal bilginin alanları 
kapsayan, 

süreçleri destekleyen doğrultusunda 

saklanması ve edinimi, tüm süreçleri entegre bilgi yönetim sürdürülebilir ve 

kullanılmasına saklanması ve destekleyen sistemine ve olgunlaşmış 

destek olacak kullanılmasına (eğitim-öğretim, kullanımına ilişkin entegre bilgi 

herhangi bir destek olacak bilgi araştırma- sonuçlar sistematik yönetim sistemi 

bilişim sistemi yönetim geliştirme, olarak izlenmekte, kurumun 

bulunmamaktadır. sistemleri toplumsal katkı, paydaş görüşleri tamamında 
 bulunmaktadır. kalite güvencesi) alınmakta ve izlem benimsenmiş ve 
 Ancak bu ve entegre bilgi sonuçları paydaşlarla güvence altına 
 sistemler yönetim sistemi birlikte alınmıştır; bu 
 birbirleriyle bulunmaktadır ve değerlendirilerek hususta kurumun 
 bütünleşik bu sistemin önlemler alınmakta ve kendine özgü ve 
 değildir veya tüm kullanılması ihtiyaçlar/talepler yenilikçi birçok 
 alanları yönünde bazı doğrultusunda uygulaması 
 kapsamamaktadır. uygulamalar güncellemeler bulunmakta ve 
  bulunmaktadır. gerçekleştirilmektedir.  bu uygulamaların 
  Ancak bilgi 

sistemi 
 bir kısmı diğer 

  karar almalarda  kurumlar 
  kullanılmamaktadı

r 

 tarafından örnek 

  ve sistemin  alınmaktadır.  
  kullanımıyla ilgili   

  sonuçlar   

  izlenmemektedir.      

https://ebelge.sinop.edu.tr/enVision/Login.aspx
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E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 
 

Olgunluk düzeyi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kanıtlar  

 E-Belge Yönetim Sistemi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Kurumda bilgi Kurumda bilgi Kurumda bilgi 

güvenliği ve 

güvenirliğinin 

sağlanmasına 

yönelik 

bütünleşik 

uygulamalar 

bulunmakta ve 

bu 

uygulamalardan 

bazı sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Ancak bu 

uygulamaları

n sonuçları 

izlenmemekte 

veya karar 

almalarda 

kullanılmamaktadır
. 

Kurumda bilgi Kurumsal bilginin 

güvenliği ve güvenliği ve güvenliği ve güvenliği ve 

güvenirliğinin güvenirliğinin güvenirliğinin güvenirliği 

sağlanmasına sağlanmasına sağlanmasına sürdürülebilir ve 

ilişkin uygulamalar yönelik tanımlı yönelik olgunlaşmış 

bulunmamaktadır.   süreçler ve uygulamalar uygulamalarla 
 planlamalar sistematik olarak kurumun 
 bulunmaktadır. izlenmekte ve tamamında 
 Ancak bu süreçler izlem sonuçları benimsenmiş ve 
 doğrultusunda paydaşlarla güvence altına 
 yapılmış birlikte alınmıştır; bu 
 uygulamalar değerlendirilerek hususta kurumun 
 bulunmamaktadır önlemler kendine özgü ve 
 veya uygulamalar alınmaktadır.  yenilikçi birçok 
 tüm alanları  uygulaması 
 kapsamamaktadır.  bulunmakta ve 
   bu uygulamaların 
   bir kısmı diğer 
   kurumlar 
   tarafından örnek 
   alınmaktadır.  

https://ebelge.sinop.edu.tr/enVision/Login.aspx
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E.4. Destek Hizmetleri 
E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

 
Olgunluk düzeyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanıtlar  

Satın Alma Evrakları 

Asansör Bakım Evrakı Örneği 

Dil Sınıfı Akıllı Televizyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda, Kurumda, Kurumda, dışarıdan Kurumda, 

dışarıdan 

tedarik edilen 

tüm hizmetlerin 

ve malların 

kalitesini 

güvence altına 

almak üzere 

tedarikçilerle yakın 

işbirlikleri 

yürütülmekte, 

tedarikçilerin 

performansı 

ve memnuni 

yetleri 

sistematik 

olarak 

izlenerek 

paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilmekt

e ve gerekli 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumda 

dışarıdan temin dışarıdan temin temin edilen tüm dışarıdan temin 

edilen malların ve edilen destek mallardan ve destek edilen mal ve 

destek hizmetlerinin ve hizmetlerinden hizmetlerin kalite 

hizmetlerinin malların beklenen kalite düzeylerini, 

uygunluğunu ve uygunluğunu, düzeylerinin iç kalite kurumsal amaçlar 

kalitesini kalitesini ve güvence sistemi doğrultusunda 

değerlendirmek sürekliliğini kapsamında güvence altına 

üzere tanımlı güvence altına planlanması, almak üzere 

kriterler ve almak üzere bazı değerlendirilip tedarik zinciri 

süreçler tanımlı süreçler iyileştirilmesi yönünde yönetilmektedir; 

bulunmamaktadır.    ve mekanizmalar uygulamalar bu hususta 
 (tedarik süreci, gerçekleştirilmektedir. kurumun kendine 
 uygunluk ve kalite Ancak bu özgü ve yenilikçi 
 kriterleri gibi) uygulamaların birçok 
 bulunmaktadır. sonuçları uygulaması 
 Ancak bu süreçler izlenmemekte veya bulunmakta ve 
 doğrultusunda karar almalarda bu uygulamaların 
 yapılan kullanılmamaktadır.    bir kısmı diğer 
 uygulamalar  kurumlar 
 bulunmamaktadır  tarafından örnek 
 veya uygulamalar  alınmaktadır.  
 tüm alanları   

 kapsamamaktadır.    

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/47-SNÜ-FRM-171-HARCAMA-TALİMATI-1.doc
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/13-asansör-bakım-servis-formu.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/02/39-MATEMATİK-BÖLÜMÜ-AKILLI-TELEVİZYON.pdf
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E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 
E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 

 

Olgunluk düzeyi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanıtlar  

 Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler  

Kalite Politikalar 

 Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları(WEB, Üniversite dergisi, 

Sinop Üniversitesi Web Sitesi) 

 Paydaş katılımına ilişkin  kanıtlar (WEB, Üniversite dergisi, Sinop Üniversitesi Web Sitesi) 

 İç ve Dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme durumuyla ilgili olarak memnuniyeti ve geri 
bildirimleri 

Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketleri 1 
Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketi 2 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Kurumun Kurum, Kurumun Kurumun Kurumun 

faaliyetlerine faaliyetlerine kamuoyunu kamuoyunu kamuoyunu 

ilişkin kamuoyunu ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek bilgilendirme bilgilendirme 

bilgilendirmemek bilgilendirmeyi üzere belirlediği faaliyetlerine faaliyetleri 

üzere tanımlı ilkesel olarak ilkeler ve süreçler ilişkin bulgular kurumsal amaçlar 

ilkeleri ve benimsemek doğrultusunda, izlenmekte, ve değerler 

mekanizmaları üzere bir politika tüm alanları paydaş 
görüşleri 

doğrultusunda, 

bulunmamaktadır.   tanımlamış, kapsayan alınmakta ve sürdürülebilir ve 
 kamuoyunu kamuoyunu izlem sonuçları olgunlaşmış 
 bilgilendirme bilgilendirme paydaşlarla uygulamalarla 
 yöntem ve uygulamalarından birlikte güvence altına 
 süreçlerini bazı sonuçlar elde değerlendirilere

k 
alınmış ve 

 belirlemiştir. edilmiştir. Ancak bu önlemler kurumun 
 Ancak bu politika uygulamaların alınmaktadır.  tamamında 
 ve süreçler sonuçları  benimsenmiştir; 
 doğrultusunda izlenmemekte veya  bu hususta 
 yapılmış karar almalarda  kurumun kendine 
 uygulamalar kullanılmamaktadır.     özgü ve yenilikçi 
 bulunmamaktadır   birçok 
 veya uygulamalar   uygulaması 
 tüm alanları   bulunmakta ve 
 kapsamamaktadır.   bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sinop.edu.tr/
https://sinop.edu.tr/
http://oldoidb.sinop.edu.tr/tr/memnuniyetanketleri/
https://sinop.edu.tr/ogrenci-memnuniyet-anketi/
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E.5.2. Hesap verme yöntemleri  
Olgunluk düzeyi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Kanıtlar  

  Dış Paydaş Anketi  

 Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

 

      

1 2 3 4 5 

Kurumun hesap Kurum hesap Kurumun hesap Kurumun hesap Kurumun hesap 
verme yöntemleri vermeyi ilkesel vermek üzere verme 

faaliyetleri 
verme ilkeleri, 

ve mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 
olarak 

benimsemiş, 

benimsemiş olduğu 

ilkeler ve süreçler 

sonucunda elde 

edilen bulgular 

kurumsal amaçlar 

ve değerler 
 yöntem ve doğrultusunda izlenmekte, doğrultusunda, 
 süreçlerini yaptığı paydaş 

görüşleri 
sürdürülebilir ve 

 belirlemiştir. uygulamalardan alınmakta ve olgunlaşmış 
 Ancak bu ilkeler bazı sonuçlar elde izlem sonuçları uygulamalarla 
 ve süreçler edilmiştir. Ancak paydaşlarla güvence altına 
 doğrultusunda bu uygulamaların birlikte alınmış ve 
 yapılmış sonuçları değerlendirilere

k 
kurumun 

 uygulamalar izlenmemekte veya önlemler tamamında 
 bulunmamaktadır karar almalarda alınmaktadır.  benimsenmiştir; 
 veya uygulamalar kullanılmamaktadır.     bu hususta 
 tüm alanları   kurumun kendine 
 kapsamamaktadır.   özgü ve yenilikçi 
    birçok 
    uygulaması 
    bulunmakta ve 
    bu uygulamaların 
    bir kısmı diğer 
    kurumlar 
    tarafından örnek 
    alınmaktadır.  

https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/06%2012%202018%20D%C4%B1%C5%9F%20Payda%C5%9F%20Anketi.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-durum-ve-beklentiler-raporu/
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 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  
 

 Üniversitemizde, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, 
Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi alanlarının tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan 
uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarını izlemek için gerekli mekanizmalar 
Birimimizde bulunmamaktadır. Bu nedenle Birimimizde de Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve 
Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi alanları ile ilgili gerekli 
mekanizmaların oluşturulması planlanmaktadır. 

 Birimimizde, kurumumuz tarafından belirlenen Kalite Güvencesi Sistemi’ne yönelik stratejik plan 
kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki uygulamalar sistematik olarak ve kurumun 
iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek 
önlemler alınmaktadır. İç kontrol standartları çerçevesinde fakültemizde birim içi kontrol temsilciliği 
(Fen Edebiyat Fakültesi, Birim İç Kontrol Temsilciliği) ve kalite yönetim ve akreditasyon temsilciliği 
(Fen Edebiyat Fakültesi, Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilciliği ) kurulmuştur. Ayrıca, 
Matematik Bölümü akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak akredite olmuştur. Birimiz, eğitim-
öğretim  diğer bölümler için de bu sürece illişkin planlamalar bulunmaktadır. Birimimizde 
uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonuna ilişkin herhangi bir planlama 
bulunmamaktadır. Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten üniversite bünyesinde kurum 
koordinatörlükleri (Erasmus, Mevlana, Farabi) bulunmaktadır. 

 Eğitim ve Öğretim ile ilgili, paydaşların katılımıyla programların tasarımı ve onayına ilişkin 
uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 
alınmaktadır. Birimimiz, üniversitemiz program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçlerden 
Bologna süreci eylem başlıkları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Fen 
Edebiyat Fakültesi dış paydaş katılımlarıyla program tasarımına ilişkin değerlendirme toplantıları 
düzenlemeye başlamıştır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımlar 
uygulanmasına yönelik planlamalar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış 
uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır. Birimimizde tüm programların amaçları, çıktıları ve 
bunların TYYÇ uyumuna ilişkin tüm alanları kapsayan uygulamalar, sistematik olarak izlenmekte ve 
paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Birimimizde ders dağılım dengesi 
(seçmeli-zorunlu), bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri doğrultusunda ortak seçmeli dersler, 
seçmeli dersler, çift anadal ve yan dal programları ile sağlanmaktadır. Mezun izleme sistemi, 
kurumumuzda mevcut olan Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından merkezi 
sistem olarak yürütülmektedir. Birimimize özgün bir mezun takip sistemi bulunmamaktadır. 
Birimimizde uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler bölümler arası denge 
gözetilerek yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların ve faaliyetlerin sonuçları izlenmemektedir. 
Birimimizde nitelik ve nicelikte tesis ve altyapıya ilişkin çalışmalar denge gözetilerek yapılmaktadır. 

 Araştırma Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı ve bu doğrultuda geliştirilen bir 
araştırma modeli birimimizde mevcut değildir. Birimimiz, araştırmaların planlamasında, 
yürütülmesinde veya yönetilmesinde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerini ve değişimleri 
dikkate almaktadır. Birimimiz tarafından yürütülen BAP Projelerinde, Sinop ilinin kalkınmasına 
destek sağlamak hedeflenmektedir. 

 Yönetim Sistemine ilişkin  birimimizde  tüm  alanları kapsayan yönetim modeli ve idari yapılanması 
ile ilişkili uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri 
alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve 
ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir. Süreç yönetimi, tüm alanları 
kapsayacak şekilde performans göstergeleri ve faaliyet raporlarıyla sistematik olarak izlenmektedir. 
Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler oluşturulmalıdır. 
Üniversitemizde kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgiler Sinop Üniversitesi Web Sitesi, Sinop 
Üniversitesi haber bülteni...gibi paylaşım kanalları ile gerçekleşmektedir. Bİirimimzde dış paydaş 
anketi ve mali durum ve beklentiler raporu ile hesap verme faaliyetleri  izlenmekte, paydaş görüşleri 
alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 Birimimizin Toplumsal Katkı politikası, hedefi ve stratejisine yönelik olarak yapılan uygulamalar 
(sertiika programları, öğrenci kulüpleri, paneller, konferanslar) bazı alanlarda mevcut olup tüm 
alanları kapsamamaktadır.  
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EK.2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ  
 
 

Gösterge Açıklama 

Kuruma Ait Bilgiler  

1. Fakülte Sayısı Veri yoktur.  

2. Enstitü Sayısı Veri yoktur.  

3. Yüksekokul Sayısı Veri yoktur.  

4. Meslek Yüksekokulu Sayısı Veri yoktur.  

5. Merkezi Araştırma Laboratuvarları 

Sayısı 

Veri yoktur.  

6. Araştırma Uygulama Merkezleri Sayısı Veri yoktur.  

7. Önlisans Program Sayısı Veri yoktur.  

8. Lisans Program Sayısı 9 

9. Yüksek Lisans Program Sayısı 5 

10. Doktora Program Sayısı 1 

11. Sanatta Yeterlilik Program Sayısı Veri yoktur. 

12. Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı 

(m2) 

 

2.398,80 m2 
 
 655,42 m2 

 

 150,00 m2 
 
 1.166,44 m2 
 
 216,47 m2 

 

13. Araştırma alanları (Lab. vb.) miktarı 

(m2) 

14. İdari alanların miktarı (m2) 

15. Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, 

Yemekhane, Spor alanı vb.) miktarı 

(m2) 

16. Diğer alanlar 
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17. Toplam alanların miktarı (m2) 4.587,13 m2 

18. Önlisans Programlarındaki Öğrenci 

Sayısı 
Veri yoktur. 

19. LisansProgramlarındaki öğrenci sayısı 1730 

20. Açıköğretim Programlarına Kayıtlı Ön 

Lisans Öğrenci Sayısı 
Veri yoktur. 

21. Açıköğretim Programlarına Kayıtlı 

Lisans Öğrenci Sayısı 
Veri yoktur. 

22. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 29 

23. Toplam Lisans Öğrenci Sayısı 
1730 

24. Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 114 

25. Tezsiz Yüksek Lisans yapan Öğrenci 

Sayısı 
Veri yoktur. 

26. Toplam Yüksek Lisans yapan Öğrenci 

Sayısı 
114 

27. Doktora Öğrenci Sayısı 2 

28. Önlisans Mezun Sayısı Veri yoktur. 

29. Lisans Mezun Sayısı 352 

30. Yüksek Lisans Mezun Sayısı 23 

31. Doktora Mezun Sayısı 3 

32. Toplam Mezun Sayısı 26 

33. Üniversiteden ayrılan ön lisans öğrenci 

sayısı 

Veri yoktur. 
 
106 

 
Veri yoktur. 
 
Veri yoktur. 
 

34. Üniversiteden ayrılan lisans öğrenci 

sayısı 

35. Üniversiteden ayrılan yüksek lisans 

öğrenci sayısı 

36. Üniversiteden ayrılan doktora öğrenci 

sayısı 
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37. Üniversiteden ayrılan toplam yıllık 

öğrenci sayısı (Mezunlar Hariç) 

Veri yoktur. 

 

38. Önlisans Programlardaki Öğretim Üyesi 

Sayısı 

Veri yoktur. 
 
 
Veri yoktur. 
 
53 

 
31 

 

Veri yoktur. 
 

39. Önlisans Programlardaki Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı 

40. Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi 

Sayısı 

41. Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı 

42. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı 

Sayısı 

43. Toplam Öğretim Üyesi Sayısı 53 

44. Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 31 

45. Toplam İdari Personel Sayısı 21 

46. (Araştırma Alanı Miktarı) / (Toplam 

Öğretim Elemanı Sayısı) oranı 
7,71 

47. (Eğitim Alanı Miktarı) / (Toplam 

Öğrenci Sayısı) oranı 
1,39 

48. (İdari Alan Miktarı) / (Toplam Öğrenci 

Sayısı) oranı 
0,09 

49. (Sosyal Alan Miktarı) / (Toplam Öğrenci 

Sayısı) oranı 
0,67 

50. (Toplam Alan) / (Toplam Öğrenci 

Sayısı) oranı 
2,65 

 
 

 
51. İdari Personel Sayısı 

 

 
 
 
5 
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Gösterge Açıklama 

A. Kalite Güvencesi Sistemi  

1. Kurumun stratejik planında yer alan eğitim 

ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri 

gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veri Yoktur. 

2. Kurumun stratejik planında yer alan 

araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri 

gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 

3. Kurumun stratejik planında yer alan idari 

faaliyetlerine ilişkin hedefleri 

gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 

4. Kurumun stratejik planında yer alan 

toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin 

hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 

5. SCOPUS (SCIMAGO) Veri Yoktur.  

6. Web Of Sciences (RUR) Veri Yoktur.  

7. URAP Dünya Sıralaması Veri Yoktur.  

8. Webometrics Veri Yoktur.  

9. Times Higher Education (THE) Veri Yoktur.  

10. QS Veri Yoktur.  

 
11. Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla 

ilgili yılda kurumunuzca düzenlenen 

faaliyet (toplantı, çalıştay vb.) sayısı 

12 

12. Kurumun iç paydaşları ile kalite süreçleri 

kapsamında gerçekleştirdiği yıllık 

geribildirim ve değerlendirme 

toplantılarının sayısı 

 
5 

13. Kurumun dış paydaşları ile kalite süreçleri Veri Yoktur. 
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kapsamında gerçekleştirdiği yıllık 

geribildirim ve değerlendirme 

toplantılarının sayısı 

 

14. Akademik personel memnuniyeti (% 

olarak) 

Veri Yoktur.  

15. İdari personel memnuniyet oranı (% 

olarak) 

Veri Yoktur.  

16. Öğrencinin genel memnuniyeti (% olarak) 
Veri Yoktur.  

17. Erasmus Gelen öğrenci sayısı Veri Yoktur.  

18. Erasmus Giden öğrenci sayısı) Veri Yoktur.  

19. Farabi Gelen Öğrenci Sayısı Veri Yoktur.  

20. Farabi Giden Öğrenci Sayısı Veri Yoktur.  

21. Mevlana gelen öğrenci sayısı Veri Yoktur.  

22. Mevlana Giden Öğrenci Sayısı Veri Yoktur.  

23. Öğrenci Değişim Programlarından Toplam 

Gelen Öğrenci Sayısı 

Veri Yoktur.  

24. Öğrenci Değişim Programlarından Toplam 

Giden Öğrenci Sayısı 

Veri Yoktur.  

25. Erasmus Gelen öğretim elemanı sayısı Veri Yoktur.  
 
Veri Yoktur. 
 
Veri Yoktur. 
Veri Yoktur. 

26. Erasmus Giden öğretim elemanı sayısı 

27. Mevlana Gelen öğretim elemanı 

28. Mevlana Giden öğretim elemanı 

29. Öğretim Elemanı Değişim Programlarından 

Toplam Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 
Veri Yoktur. 

30. Öğretim Elemanı Değişim Programlarından 

Toplam Giden Öğretim Elemanı Sayısı 

 

Veri Yoktur. 
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Gösterge Açıklama 

B. Eğitim ve Öğretim  

1. Program bilgi paketini tamamlamış 

Kurumun web sayfasından izlenebilen Ön 

Lisans/Lisans/YL/Doktora programı sayısı) 

/ (toplam programı sayısı) 'na oranı 

 

0,86 

2. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan 

memnuniyet oranı (% olarak) (Öğrenme- 

öğretme yönteminden-Genel 

yetkinliklerin kazandırılmasından-) 

 

Veri Yoktur. 

3. Çift ana dala izin veren lisans programı 

sayısı 

 3 

4. Yan dala izin veren lisans programı sayısı  0 

5. Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı  0 

6. Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı  0 

7. Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0 

8. Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0 

9. (Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci 

sayısı) / (Yüksek lisansa başvuran öğrenci 

sayısı) oranı 

 

 51/92=0,55 

10. (Doktora programlarına kabul edilen 

öğrenci sayısı) / (Doktora programlarına 

başvuran öğrenci sayısı) oranı 

 

 1 

11. Disiplinlerarası tezli yüksek lisans 

program sayısı 

 

 1 

12. Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans 

program sayısı 
 0 

13. Disiplinlerarası doktora program sayısı 0 

14. (Lisans programlarına yerleşen öğrenci 

sayısı) / (Lisans programlarını tercih eden 

391/427 = 0,92 
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toplam öğrenci sayısı) oranı  

 
15. Kurumda eğiticilerin eğitimine yönelik 

düzenlenen program sayısı 

Veri Yoktur. 

16. Kurumda eğiticilerin eğitimi programı 

kapsamında eğitim alan öğretim üyesi 

Veri Yoktur. 

17. Kurumda yürütülen eğiticilerin eğitimi 

programından memnuniyet oranı (% 

olarak) 

Veri Yoktur. 

18. Öğretim Üyesi değerlendirme anketi 

ortalaması (öğrenci değerlendirmeleri) (% 
olarak) 

Veri Yoktur. 

19. Akademik danışman değerlendirme 

anketi ortalaması (öğrenci 

değerlendirmeleri) 

Veri Yoktur. 

20. Tez yönetimi (devam eden yüksek lisans 

ve doktora tez yönetimleri) 

Veri Yoktur. 

21. Ders veren öğretim elemanlarının haftalık 

ders saati sayısının iki dönemlik 

ortalaması 

Veri Yoktur. 

22. (Toplam derslik alanı) / (Toplam öğrenci 

sayısı) oranı 

1,39 

23. (Kurum kütüphanesinde mevcut (basılı) 

toplam kaynak sayısı) / (Öğrenci sayısı) 

oranı 

Veri yoktur. 

24. (E-kaynak) / (Öğrenci Sayısı) oranı 
Veri yoktur. 

25. Kulüp (Topluluk) sayısı 0 

26. Kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı 0 

27. Öğrenci proje ekipleri (Güneş arabası, 

hidromobil, İHA, elektrikli araç, vb.) sayısı 

0 
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28. YKS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda akredite 

olduğu belirtilen lisans programı sayısı 

Veri Yoktur. 

29. Akran değerlendirilmesi yapılan (Akredite 

olmayan programlarda sürekli iyileştirme 

(PUKÖ) çevrimlerini kapatan) program 

sayısı 

Veri Yoktur. 

30. Öz değerlendirme yapılan program sayısı Veri Yoktur. 

31. İş dünyasının, mezunların yeterlilikleri ile 

ilgili memnuniyet düzeyi (% olarak) 

Veri Yoktur. 

32. (TUS sınavında yerleşen mezun 

sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) 

oranı 

0 

33. (DUS sınavında yerleşen mezun 

sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) 

oranı 

 
0 

34. (EUS sınavında yerleşen mezun 

sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) 

oranı 

 
0 

35. İşe yerleşmiş mezun sayısı 
Veri Yoktur. 

 

 
36. Lisansüstü öğrenime devam eden mezun 

oranı 

 

 

51 

37. Mezun derneğine üye sayısı Veri Yoktur. 

38. (Normal öğrenim süresi içinde mezun 

olan öğrenci sayısı) / (Normal öğrenim 

süresi içinde mezun olması gereken 

öğrenci sayısı) oranı 

Veri Yoktur. 
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39. Lisans ve Lisansüstü Programların 

Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 
59,48 

40. Lisans ve Lisansüstü Programların 

Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 
34,79 

41. Önlisans Programların Öğrenci 

Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı 
0 

42. Lisansüstü Programlardaki Öğrenci 

Sayısı/Lisans Programlarındaki Öğrenci 

Sayısı 

 
0,065. 

43. Lisansüstü Programlardaki Öğrenci 

Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 
 0,062 

44. Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı 20,35 

45. Doktora mezun sayısı/öğretim üyesi sayısı Veri Yoktur. 

46. Doktora programındaki öğrenci 

sayısı/öğretim üyesi sayısı 
0,035 

47. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam 

Öğrenci Sayısı 
0,017 

48. Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci 

sayısı 
0,002 

49. Doktora mezun sayısı   

50. Kurumdan ayrılan yıllık öğrenci sayısı 55 

51. Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı 

Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 
Veri Yoktur. 

52. İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci 

sayısı 
0,012 

 
 

53. İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı 

sayısı 

 
 
 
0,25 
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Gösterge Açıklama 

4. Araştırma ve Geliştirme  

 

 
1. Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI 

endeksli dergilerde ortalama yıllık yayın 

sayısı 

Veri Yoktur.  

 
 

2. Öğretim üyesi başına uluslararası iş birliği 

ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli 

dergilerde ortalama yıllık yayın sayısı 

Veri Yoktur.  

3.  Bilimsel yayın puanı (her bir yayın için 

ilgili dergi güncel etki faktörü yazılarak alt 

alta toplanmasıyla elde edilen toplam 

etki puanının toplam yayın sayısına 

oranını ifade etmektedir.) 

Veri Yoktur.  

4. Atıf puanı 
Veri Yoktur.  

5. Öğretim üyesi başına tamamlanan 

ortalama yıllık dış destekli proje sayısı 

Veri Yoktur.  

6. Öğretim üyesi başına devam eden dış 

destekli proje sayısı 

Veri Yoktur.  

7. Tamamlanan dış destekli projelerin 

ortalama yıllık toplam bütçesi 

Veri Yoktur.  

8. Devam eden dış destekli projelerin 

toplam bütçesi 

Veri Yoktur.  
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9. Devam eden dış destekli toplam proje 

bütçesinin devam eden dış destekli proje 

sayısına oranı 

Veri Yoktur.  

10. Öğretim üyesi başına tamamlanan 

ortalama yıllık uluslararası işbirlikli proje 

sayısı 

Veri Yoktur.  

11. Öğretim üyesi başına devam eden 

uluslararası işbirlikli proje sayısı 

Veri Yoktur.  

12. Uluslararası işbirlikli projelerin toplam 

bütçesi 

Veri Yoktur.  

13. Devam eden uluslararası işbirlikli 

projelerin toplam bütçesi 

Veri Yoktur.  

14. Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans 

öğrenci sayısı 

Veri Yoktur.  

15. Öğretim üyesi başına doktora öğrenci 

sayısı 

Veri Yoktur.  

16. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık 

doktora mezun sayısı 

Veri Yoktur.  

17. YÖK 100/2000 Doktora Burs 

Programındaki Alan sayısı 

Veri Yoktur.  

18. YÖK 100/2000 Doktora Burs 

Programındaki Öğrenci Sayısı 

Veri Yoktur.  

19. Sonuçlanan Patent, faydalı model veya 

tasarım sayısı 

Veri Yoktur.  

 

20. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık 

uluslararası patent belge sayısı 

Veri Yoktur.  



82 
 

 

21. Öğretim üyesi başına ortalama yıllık 

faydalı model ve endüstriyel tasarım 

sayısı 

Veri Yoktur.  

22. Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi 

sayısı 

Veri Yoktur.  

23. TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi 

sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) 

Veri Yoktur.  

24-Uluslararası ödüller Veri Yoktur.  

Gösterge Açıklama 

5. Toplumsal Katkı  

1. Bütçesi olan ve kurumun kendi yürüttüğü 

sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 

0 

2. Bütçesi olan ve Sanayi işbirliği ile 

yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin 

sayısı 

0 

3. Bütçesi olan ve Kamu kurumları ile 

yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin 

sayısı 

0 

 
4. SEM yıllık eğitim saati 

Veri Yoktur. 

5. Yıllık eğitim alan kişi sayısı Veri yoktur. 
 

6. Yıllık eğitim kişi-saat (…kişi x saat) Veri yoktur. 
 

7. Toplumsal katkı faaliyeti alan 

katılımcıların memnuniyet oranı (% 

olarak) 

Veri yoktur. 

Gösterge Açıklama 

6. Yönetim Sistemi  

1. Merkezi Bütçe Veri yoktur. 
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2. Öğrenci Gelirleri 
300.472,67 TL 
 

 

3. Araştırma Gelirleri 

Veri yoktur. 
 

 

 

4. Topluma Hizmet Gelirleri 

0 

5. Bağışlar 0 

6. Personel Giderleri 9.687.966,33 TL 

7. Eğitim Giderleri 
Veri Yoktur. 

8. Araştırma Giderleri 
Veri Yoktur. 

 
9. Topluma Hizmet Giderleri 

Veri Yoktur. 

 
10. Yönetim Giderleri 

52.708,86 TL 

 

11. Yatırım Giderleri 
Veri Yoktur. 

 



 

 

 


