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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 

 

Birim Sorumluları 

Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Nuriye ÇELİK. Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji 

Bölümü. 0368 271 55 16 / 4002, nuriyecelik@sinop.edu.tr 

 

Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Fatma KOÇAK. Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih 

Bölümü. 0368 271 5516 / 4003, fkocak@sinop.edu.tr 

 

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, 12 Derslik, 10 Laboratuvar, 2 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. 

mailto:nuriyecelik@sinop.edu.tr


 

5 
 

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 

 

Fakültemizin Misyonu; “Ulusal ve evrensel değerleri koruyarak bilgi ve teknoloji kullanabilen eleştirel, 

yenilikçi, yaratıcı ve bağımsız araştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir.” 

 

Fakültemizin 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.” 

 

Fakültemizin 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 

• Çevreye duyarlılık 

 

Fakültemizin Amaç ve Hedefleri: 

Strateji  1: Kurumsal Altyapı Kapasitesini Geliştirmek 

     Hedef 1.4: Kütüphane hizmet kapasitesini her yıl en az %5 artırmak. 

 

Strateji  2: Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek 

   Hedef 2.2: Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerinin idari personel ihtiyacını 

karşılayarak idari personelin nitelik olarak gelişimini sağlamak. 

              Hedef  2.3: Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını % 10 artırmak. 

   Hedef  2.4: Nitelikli öğrenci sayısını en az % 5 artırmak. 
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  Hedef  2.5: Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek. 

 

Strateji  3: Araştırma –Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak.  

    Hedef 3.2: Bilimsel yayın sayısını  % 5 artırmak. 

 

Strateji  4: Toplumsal Katkı Sağlayan Faaliyetleri Artırmak 

    Hedef 4.1: Üniversitemizin toplum yararına sağladığı hizmetlerden yararlanan kişi sayısını en az %5 

artırmak 

       Hedef 4.2: İlimizde  çevre, kültür  ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması yönünde 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. 

 

 

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 
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Tarih Bölümü 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı 

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   
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Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri 

 

Fakültemiz bünyesinde, Öğretim Elemanlarının TÜBİTAK projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri vb. kapsamında 

yürütülen araştırmalar dışında,  bağımsız bir araştırma birimi bulunmamaktadır.  

 

      Akademik Personellerin Katıldığı Faaliyetlerin Dağılımı 

Birim Adı 

Uluslararası 

Sempozyum/Kongre 

Ulusal 

Sempozyum/Kongre 

Panel 

(Panelist) 
Seminer 

TOPLAM 

Sözlü 

Sunum 
Poster 

 

Katılım 

 
Sözlü 

Sunum 
Poster 

 

Katılım 
Yurt 

İçi 

Yurt 

Dışı 

Yurt 

İçi 

Yurt 

Dışı 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
20  3 1  1    3 

28 

TOPLAM 
20  3 1  1    3 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akademik Personel Tarafından Yürütülen Bilimsel Yayın Sayılarının  Dağılım 
 

                               

Birim Adı 

Makale/Yayın  Kitap Tez 

TOPLAM 
SSCI, SCIExp, 

AHCI 

İndekslerindeki 

Dergilerde 

Uluslararası 

Hakemli 

Dergilerde 

Ulusal 

Hakemli 

Dergilerde 

Editörlük Yazarlık 
Kitap 

Bölümü 
Tercüme 

Yüksek 

Lisans 
Doktora 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

51 40 7 1 5 28  9 1 142 

TOPLAM 51 40 7 1 5 28  9 1 142 
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Akademik Personel Tarafından Yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri  

 

 

 

 

 

2021 Yılı Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  Yılında Sonuçlanan Bilimsel Araştırma Projeleri 

Sıra 
No 

Proje No 
Proje 

Yürütücüsü

nün Adı 

Soyadı 

Proje Adı 
Fakülte 

Adı 

1 218M915 

Arş. Gör. Dr. 

Tuğrul 

YUMAK 

Atık Biyokütlelerden Elde Edilen Karbon Temelli 

Malzemelerin Elektrot Olarak Kullanıldığı 

Süperkapasitörlerin Fabrikasyonu (Üretimi) Ve 

Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

2 
YA01047601

(2021) 

1- Dr. Öğr. 

Üyesi Ayhan 

YARDİMCİE

L Araştırma 

Başkanı/Tarih

çi 2- Doç.Dr 

.S.Sezin 

SEZER 

Arkeolog 3- 

Doç.Dr.Hüseyi

n METİN 

Arkeolog 4- 

Doç.Dr.Davut 

YİĞİTPAŞA 

Arkeolog 5- 

Orta-Son Tunç Çağı Aras Boyalıları Kültürü Kale, 

Nekropol, Yerleşim Yerleri ve Çanak Çömlekleri 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

3 119K731 
Zeki Mete 

AKSAN 

Gerze Akgüney Nekropolü Buluntuları ile ilgili 

Bilimsel Çalışma 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

 

Sıra 

No 
Proje No 

Proje 

Yürütücüsünü

n Adı Soyadı 

Proje Adı Fakülte Adı 

1 
FEF-1901-

21-003 

Arş.Gör Dr. 

Tuğrul Yumak 

Atık Biyokütle Temelli Aktif Karbonlardan 

Süperkapasitör Üretimi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

2 
FEF-1901-

21-004 

Doç.Dr. Burcu 

SEÇKİN 

DİNLER 

Glutatyon-s-transferaz enziminin tuz stresine maruz 

kalmış mısır (zea mays l. ) bitkisinde giberellik asit 

hormonuna bağlı değişiminin incelenmesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

3 
FEF-1901-

21-008 

Prof.Dr. Ahmet 

TABAK 

Sinop bölgesi tescillenmiş kestane balının kalitesinin, 

antioksidan ve antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

4 
FEF-1901-

21-010 

Dr.Öğr.Üyesi 

Babür Mehmet 

AKARSU 

Sinop İli Kıyıları Arkeolojik Su Altı Yüzey Araştırması 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

5 
FEF-1901-

21-005 

Dr.Öğr.Üyesi 

Halil KOÇ 

Kültür-bağımsız SSCP tekniği ile Alpiscorpius 

mingrelicus (Kessler, 1874) akrep bağırsağında bakteri 

kommunite yapısının değerlendirilmesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

6 
FEF-1901-

21-001 

Arş.Gör.Dr. 

Hakan ASLAN 

Çok bileşenli Biginelli reaksiyonu ile heteroaril-

sübstitüe pirimidin bileşiklerinin tek kapta 

sentezlenmesi ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonu 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

7 
FEF-1901-

21-006 

Prof.Dr. 

Çiğdem 

ALBAYRAK 

KAŞTAŞ 

Schiff bazı ligantları ile hazırlanan bakır 

komplekslerinin moleküler yapılarının ve cross-

coupling reaksiyonlarında katalitik aktivitelerinin 

incelenmesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

8 
FEF-1901-

21-007 

Arş.Gör.Dr. 

Cumhur 

AVŞAR 

Pirinç rizosferinden izole edilen bakterilerin bitki 

büyümesini teşvik etme potansiyellerinin 

değerlendirilmesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

9 
FEF-1901-

21-009 

Arş.Gör.Dr. 

Tuğba 

AYCAN 

Kuinolon veya Sulfonamid Türevleri İçeren Karışık 

Ligantlı Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapısal, 

Spektroskopik; YFT ve Moleküler Yerleştirme 

(Docking) Çalışmaları 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
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İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

 

Fakültemiz birim bünyesinde her yıl hazırlanmakta bulunan faaliyet-performans raporları esas alınmak 

suretiyle iyileştirmeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar, Üniversitemiz değerlendirme 

birimleriyle koordineli çalışma yürütmeye uygundur. 

 

 

 

Birim Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Kurumunda tüm birimleri ve 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.   

 

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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A.1.2. Liderlik 

Kurumda liderlerin kalite güvencesi sisteminin yönetimi ve kültürünün içselleştirilmesi konusunda 

sahipliği ve motivasyonu bulunmaktadır 

 

Kanıtlar 

• Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı 

 

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi 

Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve 

önlemler alınmakta ve Kalite Güvence sisteminde belirlenmiş politikalar, Stratejik Plan, hedefler ve 

performans göstergeleri sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır 

 

Kanıtlar 

• Misyon-Vizyon 

• Stratejik Plan 

• Kalite Politikaları, hedef ve performans göstergeleri 

• Yönetimin yeniden gözden geçirilmesi 

  

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

Kurumun tüm alanları ve süreçleri kapsayacak şekilde iç kalite güvencesi mekanizmaları (süreçler, 

PUKÖ çevrimleri, görevler, yetki ve sorumluluklar,kalite araçları) bulunmakta olup; bu iç kalite güvencesi 

mekanizmalarından bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak bu mekanizmalar kurumdaki bütüncül 

kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve uygulamaların sonuçları izlenmemektedir. Bu sebeple 

Fakültemizde, Birim Kalite Temsilcileri belirlenmiştir. Temsilcilerimiz Fakülte Dekanımız, Dekan 

yardımcımız ve Fakülte Sekreterimizden oluşmuştur. Fakültemizin kalite güvencesi sisteminin kurulması 

ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları dağıtılmıştır.  

 

İyileştirmeye dönük olarak Birim Kalite Temsilcilerimiz, kalite güvencesi sürecini belirli periyotlar 

halinde toplantılar yaparak takip etmektedir. 

 

Kanıtlar 

• Fakültemiz Birim KaliteTemsilcileri  

 

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. 

https://sinop.edu.tr/universitemizde-yonetici-yetkinliklerini-gelistirme-programi/
https://sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://sgdb.sinop.edu.tr/stratejik-plan/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/yonetimin-gozden-gecirmesi-raporlari/
https://fef.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/


 

12 
 

 

Fakültemizde iç kalite güvencesini sağlamak amacıyla üç ayda bir performans göstergeleri hazırlanmakta 

ve izlenmektedir. Birim faaliyetlerini izleme formu, güz ve bahar dönemi sonlarında olmak üzere yılda iki 

kez hazırlanmakta ve Kalite Yönetim Birimi’ne ulaştırılmaktadır. Birim proses faaliyet planlaması 

yılsonunu takiben olmak üzere yılda bir kez hazırlanmakta ve bu planlama dahilinde birimin yıllık 

faaliyetleri izlenmektedir. Bu araçlar marifetiyle birimin performans göstergelerine ait gerçekleşme 

değerleri periyodik olarak ölçülmektedir.  

 

Kanıtlar  

• Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 

• Üniversitemiz Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması 

• Fakültemiz Kalite Komisyonları 

• Danışma Kurulu Yönergesi 

• Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları: 

Birim Kalite temsilcileri  

• Üst yönetim kararları: 

 Kurul Kararları  

• Kalite Komisyonu çalışmalarına kurum iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren kanıtlar 

(Toplantılar, etkinlikler, anketler ve raporlar): 

 Fakültemiz Anketleri   

 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

Kurumun kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.  

 

Kanıtlar  

• Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler  

Kalite Politikalar 

• Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları(Sinop Üniversite Dergi ve 

Yayınları, Sinop Üniversitesi Web Sitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Web Sitesi) 

•  Paydaş katılımına ilişkin  kanıtlar ( Sinop Üniversite Dergi ve Yayınları, Sinop Üniversitesi Web 

Sitesi) 

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

bildirimleri 

Sinop Üniversitesi Memnuniyet Anketleri  

Fen Edebiyat Fakültesi Anketleri 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/Sinop-Universitesi-Kalite-Komisyonu-Calisma-Usul-ve-Esaslari-Yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/Sinop-Universitesi-Kalite-Komisyonu-Calisma-Usul-ve-Esaslari-Yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/personel/
https://fef.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/DanismaKuruluYonergesi.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://fef.sinop.edu.tr/kurullar-ve-kurul-kararlari/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sinop.edu.tr/bilimsel-dergilerimiz/
https://sinop.edu.tr/bilimsel-dergilerimiz/
https://sinop.edu.tr/
https://fef.sinop.edu.tr/
https://sinop.edu.tr/bilimsel-dergilerimiz/
https://sinop.edu.tr/
https://sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
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Kurumun hesap verme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta 

ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.        

Kanıtlar  

• Dış Paydaş Anketi  

• Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

Birimimizn amacı, bünyemizde bulunan herbir alanda ulusal ve evrensel değerleri koruyarak bilgi ve 

teknoloji kullanabilen eleştirel, yenilikçi, yaratıcı ve bağımsız araştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir. 

Bu sebeple bütün paydaşlarımızın görüşlerinin alınması ve iyileştirme çalışmalarının yapılması için gerekli 

tüm dayanışmalar sağlanarak ilgili kurullarda tartışılmakta ve önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar  

• Misyon-Vizyon 

 

Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Toplumsal Katkı alanlarının 

tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır  

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 (Sinop Üniversitesi Kalite Komisyon Kararları) ve bu kararlar iç kalite güvencesi sistemi 

ile ilişkilidir  

• Fakültemizde Birim Kalite Temsilciliği (Fen Edebiyat Fakültesi, Birim Kalite Temsilciliği) 

kurulmuştur.  

• Fen Edebiyat Fakültesi’nin belirlemiş olduğu bir kalite politikası bulunmamaktadır. Ancak 

Fakültemizin kendi bünyesinde dış paydaş katılımlarıyla bu açığın giderilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır  

• Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen ve bütüncül ilişkiyi gösteren birçok uygulama örneği 

bulunmaktadır. 

• Politika belgelerinin izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar:  

Politika belgelerinin kuruma özgü performans göstergeleri (Performans Programı) 

           Politika belgeleri yıllık değerlendirme raporları (Yıllık Performans Programı) 

 

 

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-durum-ve-beklentiler-raporu/
https://fef.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://fef.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/komisyon-kararlari/
https://fef.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2021/03/2021-Yili-Performans-Programi-1.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
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A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler 

Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan 

uygulamalar sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar  

 

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

Fakültemiz 2021 Yılı Faaliyet Raporları, Performans Göstergeleri, Stratejik Plan 

Stratejik hedefler: Stratejik Plan 2018-2022 -  2021 Yılı Performans Programı 

• Uygulanan anketler: 

Uzaktan Eğitim Süreci Değerlendirme Anketi Sonuçları ve İyileştirme Faaliyetleri 

Dış Paydaş Anketi  

Sinop Üniversitesi Memnuniyet Anketleri  

  

A.2.3. Performans yönetimi 

Tüm alanlarla ilişkili olarak performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri belirlenmiştir. 

Ancak bu göstergelerin izlenmesi sistematik olmayan ve tüm alanları kapsamayan şekilde yapılmaktadır.   

 

 Kanıtlar 

• Yıllara Göre Performans Göstergeleri 

• Fakültemiz 2021 Yılı Performans Göstergeleri 

 

A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

Kurumda tüm alanları kapsayan, tüm süreçleri destekleyen (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, 

toplumsal katkı, liderlik, kalite ve yönetim) ve entegre bilgi yönetim sistemi bulunmaktadır ve bu sistemin 

kullanılması yönünde bazı uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bilgi sistemi karar almalarda 

kullanılmamaktadır ve sistemin kullanımıyla ilgili sonuçlar izlenmemektedir.    

 

Kanıtlar  

•  E-Belge Yönetim Sistemi 

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

Kurumda bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik bütünleşik uygulamalar bulunmakta ve 

bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya 

karar almalarda kullanılmamaktadır. 

 

 Kanıtlar  

• E-Belge Yönetim Sistemi 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2021/02/2020-Yili-Stratejik-Plan-Degerlendirme-Tablolari-3-13.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari-2/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/1_2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2021/03/2021-Yili-Performans-Programi-1.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://ebelge.sinop.edu.tr/enVision/Login.aspx
https://ebelge.sinop.edu.tr/enVision/Login.aspx
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A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

Kurumda tüm birimleri kapsayan insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin   sonuçlar 

sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek önlemler 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. 

                  Kalite El Kitabı 

• 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 

 

A.3.3. Finansal yönetim 

Kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu olarak, tanımlı süreçlere göre finansal kaynakların yönetimine 

ilişkin uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu 

uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarda kullanılmamaktadır.    

     

Kanıtlar  

• Mali Tablolar 

• Fakültemiz Faaliyet Raporu 

 

A.3.4. Süreç yönetimi 

Kurumda tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde yönetilen süreçler ilişkin sonuçlar, performans 

göstergeleriyle sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda 

güncellemeler gerçekleştirilmektedir. 

 

Kanıtlar 

• Fen Edebiyat Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporları 

•  Sinop Üniversitesi Faaliyet Raporları 

• Sinop Üniversitesi Performans Programları 

 

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/03/Kalite-El-Kitabi-1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplanti-raporlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-tablolar/
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-tablolar/
https://fef.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari-2/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/idare-faaliyet-raporlari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
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A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

Kurumda yürütülen tüm süreçlerle ilişkili olarak belirlenmiş olan paydaşların süreçlere ve karar alma 

mekanizmalarına katılımı  sağlanmıştır ve bu etkileşimden bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir.  

İç paydaşlar (akademik ve idari personel) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, 

öğrenci yakınları vb.)  birimin karar alma süreçlerine katılımı için işbirliğine önem verilmektedir. İç 

paydaşlarla yapılan toplantı ve dış paydaşlara yönelik yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre 

paydaşların, birimin karar alma süreçlerine katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır. 2021 yılında Dünya 

genelinde etkili olan Covid-19 nedeni ile yüz yüze paydaş toplantıları yapılamamıştır. 

 

Kanıtlar  

• Uzaktan Eğitim Öğrenci Anketi 

• Birim Öğrenci Anketi 

• Öneri-Talep-Görüş ve Yapılacak İyileştirme Faaliyet Formu 

• İç ve dış paydaş listesi: Dış Paydaş Toplantı Raporları 

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

toplantıları, çalıştaylar gibi):  

Üst yönetim ve birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) paydaş temsiliyetinin 

sağlandığını gösteren belgeler  

• Mezun İzleme Sistemi  

• Arkeoloji Mezunlar Buluşması 

• Biyoloji Bölümü Lisans Öğrencileri ile Akademik Danışmanları Arasında  Toplantı 

• İstatistik Bölümü İç Paydaş Toplantısı 

• İstatistik Mezunlar Toplantısı 

• Tarih Bölümü Öğrencileri ile Akademik Danışman Toplantısı 1 

• Tarih Bölümü Öğrencileri ile Akademik Danışman Toplantısı 2 

• Tarih Bölümü Öğrencileri ile Akademik Danışman Toplantısı 3 

• Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Danışman Toplantısı  

                      

 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

Tüm programlarda tüm öğrenci gruplarının geri bildirimlerinin alınmasına ilişkin uygulamalardan 

(geçerlilik ve güvenirliği sağlanmış, farklı araçlar içeren) elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte 

ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.  

 

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anket-formlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/anket-formlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplanti-raporlari/
https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://fef.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/
https://fef.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/
https://arkeolojifef.sinop.edu.tr/arkeoloji-bolumu-mezunlari-bulusmasi-cevrimici-olarak-gerceklestirildi/
https://biyolojifef.sinop.edu.tr/bolumumuz-lisans-ogrencileri-ile-akademik-danismanlari-arasinda-toplanti-yapildi/
https://istatistikfef.sinop.edu.tr/istatistik-bolumu-ic-paydas-toplantisi-gerceklestirildi/
https://istatistikfef.sinop.edu.tr/mezunlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://tarihfef.sinop.edu.tr/akademik-danisman-toplantisi/
https://tarihfef.sinop.edu.tr/akademik-danisman-toplantisi-3-sinif/
https://tarihfef.sinop.edu.tr/akademik-danisman-toplantisi-4-sinif/
https://turkdilifef.sinop.edu.tr/2021-2022-guz-donemi-akademik-danismanlik-toplantilari-yapildi/
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Kanıtlar  

• Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları; 

              Sinop Üniversitesi, Dilek İstek Kutusu 

              Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketleri 

• Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar; 

 Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

• Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri; 

              Sinop Üniversitesi, Dilek İstek Kutusu 

              Sinop Üniversitesi, Memnuniyet Anketleri 

              Sinop Üniversitesi, Öğrenci Kulüpleri 

 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

Mezun izleme sistemine ilişkin tüm programları kapsayan uygulamalar vardır ve bunlardan bazı 

sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların değerlendirilmesi ve karar almalarda kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

Kanıtlar  

• Mezun izleme sistemi; 

              Sinop Üniversitesi, Mezun Bilgi Sistemi 

              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 

• Mezuniyet Etkinlikleri 

              Sinop Üniversitesi, Mezunlar Koordinatörlüğü Toplantısı 

• Panel-Etkinlik-Söyleşi 

              Sinop Üniversitesi, Yapılan Panel,Etkinlik ve Söyleşiler 

Matematik Bölümü sayfasında tanıtımı ve erişimi mevcut olacak şekilde Kariyer Geliştirme ve Mezunlar 

Koordinatörlüğü ilgililere tanıtım açılmıştır. 

 

A.5. Uluslararasılaşma 

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi 

Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar birim içi 

Erasmus ve Mevlana Koordinatörleri tarafından yapılmaktadır. Bu süreçte üniversite bünyesindeki Kurum 

Koordinatörlükleriyle birlikte hareket etmektedir. 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://sksdb.sinop.edu.tr/ogrenci-kulupleri/
https://fef.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/
https://fef.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/
http://mezun.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://sinop.edu.tr/dis-paydas-anketi/
https://mezun.sinop.edu.tr/birim-temsilcilerimiz-ile-toplanti/
https://mezun.sinop.edu.tr/birim-temsilcilerimiz-ile-toplanti/
https://mezun.sinop.edu.tr/
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Kanıtlar  

Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten üniversite bünyesinde kurum koordinatörlükleri bulunmaktadır 

(Erasmus kurum koordinatörlüğü; Mevlana kurum koordinatörlüğü). 

 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları 

Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve 

mali kaynakları bulunmamaktadır. 

Erasmus Değişim programı  

Mevlana Değişim programı     

 

• Bölümlerimiz Uluslararasılaşma Kaynakları 2021 yılında aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

Arkeoloji Bölümü:  Biyoloji Bölümü:   İstatistik Bölümü:  Sosyoloji Bölümü: Matematik Bölümü:  

    Tarih Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü:  

Koordinatörlükler                                  

 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı 

Kurumda uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik planlamalar ve 

tanımlı süreçler bulunmamaktadır. 

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Paydaşların katılımıyla programların tasarımı ve onayına ilişkin uygulamalar sistematik olarak izlenmekte 

ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

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. 

Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Sinop Üniversitesi’ nin eğitim ve stratejik amaçları doğrultusunda 

politikaların uygulandığına dair belge ve kanıtlar aşağıda sıralanmıştır: 

Kanıtlar  

Matematik Bölümü çift anadal ve yan dal programlarına https://matematikfef.sinop.edu.tr/egitim/ 

ulaşılabilir. 

Paydaş katılımına ait kanıtlar aşağıda sıralanmıştır: 

Matematik Öğrenci Toplulukları Çalıştayı 

Biyoloji FEDEK akreditasyon süreçleri konulu bilgilendirme toplantıs 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 

https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/protokolleranlasmalar/
https://fef.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=085632210333303550032202356003732232194344603444838960
https://matematikfef.sinop.edu.tr/egitim/
https://biyolojifef.sinop.edu.tr/bolumumuzde-fedek-akreditasyon-surecleri-konulu-bilgilendirme-toplantisi-duzenlendi/
https://matematikfef.sinop.edu.tr/universitemizde-pedagojik-formasyon-egitimi-sertifika-programi/
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• Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bologna Eşgüdüm ve AKTS-DE Koordinatörlüğü 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sinop Üniversitesi’nin eğitim ve stratejik amaçları doğrultusunda Türk 

Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı açmıştır. 

• Tarih Bölümü 

Tarih Bölümü Bologna Eşgüdüm ve AKTS-DE Koordinatörlüğü 

Tarih Bölümü, Sinop Üniversitesi’nin eğitim ve stratejik amaçları doğrultusunda Tarih Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Programı’nı açmıştır. 

• İstatistik Bölümü 

İstatistik Bölümü Bologna Eşgüdüm ve AKTS-DE Koordinatörlüğü 

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

Programların yapısı ve ders dağılım dengesine ilişkin planlamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamalar 

tüm programları kapsamamaktadır.  

      

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:      

• Matematik Bölümü çift anadal ve yan dal programlarına 

https://matematikfef.sinop.edu.tr/egitim/ ‘den ulaşılabilir. 

• Bologna Tanımlamaları 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Tüm programların amaçları, çıktıları ve bunların TYYÇ uyumuna ilişkin tüm alanları kapsayan 

uygulamalar, sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

  

 

Kanıtlar  

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

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

sağlanabilir (TYYÇ & Program yeterlilik ilişkisi). 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Bologna-Esgudum-ve-AKTS-DE-Koordinatorlugu-3.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Bologna-Esgudum-ve-AKTS-DE-Koordinatorlugu-2.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/SNU-FRM-232-KOORDINATORLUK_ISTATISTIK_BOLOGNA.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=085632210333303550032202356003732232194344603444838960
https://matematikfef.sinop.edu.tr/egitim/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=09803110536660311003660636720383682197333453556036720
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=085632210333303550032202356003732232194344603444838960
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B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

Tüm programlarda tanımlanmış olan öğrenci iş yükleri, paydaşlarla paylaşılmakta (program ve ders bilgi 

paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle ilgili tüm uygulamalarda (öğrenci hareketliliği, önceki öğrenmelerin 

tanınması vb.) kullanılmaktadır. Ancak öğrenci iş yükü ve bununla ilgili uygulamaların sonuçlarının 

izlenmesi yapılmamaktadır. 

 

Kanıtlar  

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

• Bologna sureci 

• Fen Edebiyat Fakültesi Web Sayfası 

• Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 

• Sinop Üniversitesi, EBYS 

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

olması; 

• Erasmus Değişim programı  

• Farabi Değişim programı  

• Mevlana Değişim programı 

 

Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler,  

Mekanizmalar:   

• Sinop Universitesi Diploma Yönergesi 

İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar; 

• Sinop Üniversitesi, Dilek İstek Kutusu 

• Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=085632210333303550032202356003732232194344603444838960
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://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
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İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler; 

• Erasmus Değişim programı 

• Farabi Değişim programı 

• Mevlana Değişim programı    

• Mevzuat Bilgi Sistemi (e-Mevzuat) 

 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

Tüm programlarda program çıktılarının izlenmesine ilişkin uygulamalar gerçekleştirilmiş ve bazı sonuçlar 

elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların değerlendirilmesi, karar almalarda ve güncellemelerde kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir. 

 

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  

• Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar;  

• Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler  

• Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar; 

Matematik bölümü lisans programı akreditasyon kararı 

             Matematik Bölümü, FEDEK 

 

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 

Eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi 

faaliyetlerine ilişkin kurum genelinde ilke, esaslar ile takvim belirli olup eğitim ve öğretim süreçleri 

belirlenmiş ilke ve kuralara uygun yönetilmektedir. 

Kanıtlar  

• Akademik Takvim 

• Eğitim Komisyonu 

• Öğrenci Bilgi Sistemi 

 

 

 

 

https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://farabi.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
https://fef.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://fef.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=010332210333303220035505389603313836582322303222436720
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://kalite.sinop.edu.tr/akreditasyon/
https://kalite.sinop.edu.tr/akreditasyon/
https://oidb.sinop.edu.tr/akademik-takvimler/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/08/Egitim-Komisyonu.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/
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B.2. Programların Yürütülmesi 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımlar uygulanmasına yönelik planlamalar vardır. 

Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm alanları kapsamayan 

uygulamalar vardır.  

    

Kanıtlar  

• Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar;  

Bologna bilgi paketi (bütün bölümler için tanımlanmıştır) 

• Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar; 

Bologna bilgi paketi 

  Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

• Öğrenme ve öğretme merkezi;  

• Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri; 

• Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar  

 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

Tüm programlarda tasarlanan ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin uygulamalardan elde edilen 

bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 

alınmaktadır. 

  

Kanıtlar  

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

Fen Edebiyat Fakültesi WEB sayfası       

Öğrenci Bilgi sistemi      

Yönetmelikler  

Tüm programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olgunlaşmış uygulamalardan elde 

edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek 

önlemler alınmaktadır.   

     

Kanıtlar  

• Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler; 

Bologna bilgi paketi 

 Sinop Üniversitesi, Yönetmelikler 

             Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

 

https://oidb.sinop.edu.tr/ogrenci-bilgi-sistemi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=00103552538880344003660636720229237679389203111236720
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=00103552538880344003660636720229237679389203111236720
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://fef.sinop.edu.tr/
https://obs.sinop.edu.tr/
https://oidb.sinop.edu.tr/yonetmelikler/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02563221033330311003880833360229237679389203778435600
https://oidb.sinop.edu.tr/yonetmelikler/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
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Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri;  

            Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 

            Bologna bilgi paketi   

 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin uygulamalardan elde edilen 

bulgular, sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre 

önlem alınmaktadır. 

 

 Kanıtlar  

• Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin tanımlı süreçler; 

Sinop Üniversitesi, Yönergeler   

• Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar; 

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

• Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar;  

 Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 

 Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin açık, anlaşılır, kapsamlı 

ve tutarlı şekilde tanımlanmış kriterler ve süreçler tüm programlarda uygulanmaktadır. Ancak bu 

uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.   

  

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/ogrenci-bilgi-sistemi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02563221033330311003880833360229237679389203778435600
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02563221033330311003880833360229237679389203778435600
https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://oidb.sinop.edu.tr/ogrenci-bilgi-sistemi/
https://fef.sinop.edu.tr/
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/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
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B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte öğrenme kaynakları 

birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar 

izlenmemektedir. 

 

 Kanıtlar 

•  Öğrenme Kaynakları Erişimi 

 

 

B.3.2. Akademik destek hizmetleri 

Kurumda akademik danışmanlığa ilişkin yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular,sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 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 

 

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar 

Kurumda uygun nitelik ve nicelikte tesis ve altyapı birimler arası denge gözetilerek kurulmuştur. 

Ancak bu tesis ve altyapının kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir. 

 

Kanıtlar  

• Fen Edebiyat Fakültesi tesis ve altyapıları 

              

B.3.4. Dezavantajlı gruplar 

Dezavantajlı grupların eğitim olanaklarına nitelikli ve adil erişimine ilişkin planlamalar bulunmakta olup 

izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar  

Engelsiz Üniversite Programı 

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü 

Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi 

 

 

 

https://kddb.sinop.edu.tr/
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/
https://fef.sinop.edu.tr/fakulte-tanitim/
https://fef.sinop.edu.tr/aday-ogrenciler-icin-program-bilgileri-2/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-engelsiz-universite-programi-nisani-almak-icin-basvuruda-bulunacak/
https://eob.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/SnpUnvrstsEngllgrnclrEtmgrtmveSnvUyglmlrYnrgsi.pdf
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B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Kurumun tüm birimlerinde uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler birimler arası 

denge gözetilerek yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların ve faaliyetler 2021 yılı Pandemi sebebiyle 

yapılamamıştır. 

 

Kanıtlar  

• Önceki yıllarda öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet 

türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle); Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’nca bildirilmekteydi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

B.4. Öğretim Kadrosu 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Kurumun tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

uygulanmakta ve karar almalarda (eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve 

Ders görevlendirmeleri vb.) kullanılmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Kanıtlar  

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

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

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

Fakültemiz Kurul Kararları 

 

 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi 

Kurumun öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen uygulamalardan 

elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek 

önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  

• Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri 

vb.); 

 Sinop Üniversitesi, Kurum İç Değerlendirme Raporu   

              Öğretim Elemanlarına Yönelik Uzaktan Eğitim Süreci Değerlendirme Anketi 

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

(Atama- yükseltme kriterleri vb.); 

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

 

 

https://sksdb.sinop.edu.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://fef.sinop.edu.tr/kurullar-ve-kurul-kararlari/
https://fef.sinop.edu.tr/kurullar-ve-kurul-kararlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/ic-degerlendirme-raporu/
https://kalite.sinop.edu.tr/ic-degerlendirme-raporu/
https://anket.sinop.edu.tr/
https://anket.sinop.edu.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Öğretim kadrosunu teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik planlar 

bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm alanları 

kapsamayan bazı uygulamalar bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar  

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

uygulamalar;   

Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi 

  

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi 

Kurumun araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar 

(karışmayan ile müdahaleci spektrumun neresinde konumlandığı, motivasyon ve yönlendirme 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 

bulunmamaktadır veya tüm alanları kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.    

 

Kanıtlar 

• Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler  

 Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

 
 
 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun  nitelik ve nicelikte fiziki, teknik 

ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planları vardır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış 

uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır. 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte üniversite içi 

kaynaklar birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik 

sonuçlar izlenmemektedir. 

 

Kanıtlar 

• Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 

 

Kurumun üniversite dışı kaynakların kullanımına ilişkin yöntem ve destek birimlerin oluşturulmasına 

ilişkin planları bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır. 

https://fef.sinop.edu.tr/
https://subitam.sinop.edu.tr/mevzuat/
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Kanıtlar  

 Fakültemiz bünyesinde kaynakların kullanımına yönelik bir birim olmamakla beraber Sinop 

Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bulunmakta ve Fakülte akademik personeli bu kurumun yaptığı 

çaşılmalardan ve düzenlenen etkinliklerden faydalanabilmektedirler (Teknoloji Transfer Ofisi Birim 

Faaliyet Raporu). Ayrıca fakültemiz öğretim elemanları dış kaynaklı projelerde yer almakta ve 

çalışmalarına devam etmektedirler. 

 

• Doktora programları: Matematik bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci 

almaya başlamıştır. Anabilim dalımızda toplam 3 Profesör, 3 Doçent ve 5 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 

 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu doktora ve post-doc programlarına ilişkin 

planlar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış 

uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

• Doktora programları: Matematik bölümü 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci 

almaya başlamıştır. Anabilim dalımızda toplam 3 Profesör, 3 Doçent ve 5 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                

• Doktora programı Biyoloji Bölümü için 2021 yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır. 

 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik 

uygulamalar tüm alanları kapsayan şekilde yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kanıtlar  

• Yükseltme ve atanma kriterleri ve uygulamaları;  

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

https://tto.sinop.edu.tr/
https://tto.sinop.edu.tr/
https://tto.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://tto.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=084132210355503550033303333603418434388366903222431120
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=1&curSunit=8066
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2020/08/Doktora.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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• Eğitimler 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve ortak araştırma 

birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve işbirlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetlerine yönelik 

planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış 

uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır. 

 

Kanıtlar  

• Kurumun dahil olduğu araştırma ağları; 

               BAP, TUBİTAK, ve AB Projeleri 

• Fakültemize bağlı araştırma birimleri bulunmamakla birlikte üniversitemiz bünyesinde 

Rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri bulunmaktadır. 

Sinop Üniversitesi, SUBİTAM 

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://sinokuyam.sinop.edu.tr/ 

https://susem.sinop.edu.tr/ 

https://intercom.sinop.edu.tr/ 

https://tudam.sinop.edu.tr/ 

             https://sinuzem.sinop.edu.tr/ 

• 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. 

• Arş. Gör. Dr. Seval Aksoy Pehlivanoğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi 

BAP ları kapsamında desteklenen projelerde araştırmacı olarak görev almaktadır.  

 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Kurumda tüm birimlerin araştırma performansı izlenerek değerlendirilmekte ve karar almalarda 

(performans temelli teşvik- takdir mekanizmaları vb.) kullanılmaktadır. Buna ilişkin uygulamalar düzenli 

olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.      

https://susem.sinop.edu.tr/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
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://sinokuyam.sinop.edu.tr/
https://susem.sinop.edu.tr/
https://intercom.sinop.edu.tr/
https://tudam.sinop.edu.tr/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
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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 

 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

Öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını izlemek ve değerlendirmek üzere tanımlı 

süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma sistemi, teşvik 

mekanizmaları vb.) tüm alanları kapsar şekilde yürütülmektedir. Ancak bu Uygulamaların sonuçları 

izlenmemektedir veya karar almalarda kullanılmamaktadır.   

 

Kanıtlar  

• Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler; 

                Performans Göstergeleri 

               Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

• Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 

yapılan uygulamalar; 

               Sinop Üniversitesi, Ödül Yönergesi  

               Sinop Üniversitesi, Akademik Yükseltme ve Biniş Giydirme Töreni 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlaması bulunmamaktadır. 

Ancak Fakültemiz, Sinop Üniversitesi toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama 

merkezleri ile iletişim halindedir 

 

Kanıtlar 

• Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

 

https://ebap.sinop.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=1102
https://ebap.sinop.edu.tr/index.php?act=guest&act2=projeler&durum=devam&Pfakulte=1102
https://sinop.edu.tr/?s=payda%C5%9F&lang=tr
https://kalite.sinop.edu.tr/belgeler/kurul-raporlari/
https://fef.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/08/Odul-Yonergesi.docx_1.pdf
https://sinop.edu.tr/etkinliktakvimi/akademik-binis-giyme-toreni/
mailto:https://susem.sinop.edu.tr/
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D.1.2. Kaynaklar 

Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali 

Kaynakların oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış 

uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar  

• Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer birimler  

https://susem.sinop.edu.tr/ 

• Bölgesel kurumlardan sosyal sorumluluk projeleri için sağlanan kaynaklar  

Sinop Üniversitesi, Kalite Yönetim Birimi, Sosyal Sorumluluk Projesi Hazırlama Kılavuzu 

Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 

 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik planlamalar ve 

tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar  

• Toplumsal katkı hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar  

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: https://susem.sinop.edu.tr/ 

 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 

• Üniversitemizde, Liderlik, Kalite ve Yönetim, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, 

Toplumsal Katkı,  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, Liderlik, Kalite ve Yönetim 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.  Birim Kalite temsilciliği (Fen Edebiyat Fakültesi, 

Birim Kalite Temsilciliği ) kurulmuştur. Ayrıca, Matematik Bölümü akreditasyon sürecini 

başarıyla tamamlayarak akredite olmuştur. Birimiz, eğitim-öğretim  diğer bölümler için de bu 

https://susem.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/?s=sosyal+sorumluluk&lang=tr
https://kalite.sinop.edu.tr/?s=sosyal+sorumluluk&lang=tr
https://susem.sinop.edu.tr/


 

31 
 

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. Birimimizde 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. 



 

32 
 

• Birimimizin Toplumsal Katkı politikası, hedefi ve stratejisine yönelik olarak yapılan 

uygulamalar (sertifika programları, öğrenci kulüpleri, paneller, konferanslar) bazı alanlarda 

mevcut olup tüm alanları kapsamamaktadır.  

 


