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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 Fatih GÜMÜŞ Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü  0368 271 5516  fgumus@sinop.edu.tr 

 

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman TEKİR. Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. 

0368 271 5516  stekir@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:fgumus@sinop.edu.tr
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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. 

  Hedef  2.5: Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek. 
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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 

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   
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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 
21   9 4 1 7  2 1 45 

TOPLAM 
21   9 4 1 7  2 1 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

23 41 1 2 3 24  6 1 101 

TOPLAM 23 41 1 2 3 24  6 1 101 
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Akademik Personel Tarafından Yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri  

 

 

2022 Yılı Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  Yılında Sonuçlanan Bilimsel Araştırma Projeleri 

Sıra 
No 

Proje No 
Proje 

Yürütücüsü

nün Adı 

Soyadı 

Proje Adı 
Fakülte 

Adı 

1 FEF-1901-21-004 
Prof. Dr. Burcu 

SEÇKİN DİNLER 

Giberellik asitin tuz stresi altındaki zea mays l. Bitkisinde gst enzimi 

üzerine etkisinin incelenmesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

2 FEF-1901-21-007 
Dr. Öğr. Üyesi. 

Cumhur AVŞAR 

Pirinç rizosferinden izole edilen bakterilerin bitki büyümesini teşvik etme 

potansiyellerinin değerlendirilmesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

3 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 

4 FEF-1901-21- 003 
Dr. Öğr. Üyesi 

Tuğrul YUMAK 
Atık Biyokütle Temelli Aktif Karbonlardan Süperkapasitör Üretimi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

5 
E-22305999-

604.99-92421 

Doç. Dr. Ayşegül 

DEMİR 
Yaşlı Dostu Yaşam Atölyesi 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

 

 

 

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 

 

 

Sıra 

No 
Proje No 

Proje 

Yürütücüsünü

n Adı Soyadı 

Proje Adı Fakülte Adı 

1 FEF-1901-21-010 
Dr. Öğr. Üyesi Babür 

Mehmet AKARSU 
Sinop İli Kıyıları Arkeolojik Sualtı Yüzey Araştırması 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

2 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 

3 FEF-1901-21-001 
Dr. Öğr. Üyesi. 

Hakan ASLAN 

Çok bileşenli Biginelli reaksiyonu ile heteroaril-sübstitüe pirimidin 
bileşiklerinin tek kapta sentezlenmesi ve elde edilen ürünlerin 

karakterizasyonu 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
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A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

 

Fakültemizde yönetişim modeli ve idari yapı karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge 

unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen 

yönetişim modeli ile gerçekleşmenin karşılaştırılması, modelin kurumsallığı ve sürekliliği yerleşmiş ve 

benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri 

vardır ve gerçeği yansıtmaktadır; ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği 

sağlanmıştır. 

Kanıtlar  

• Akademik Genel Kurul Toplantısı 1 

• Akademik Genel Kurul Toplantısı 2 

• Fen Edebiyat Fakültesi Organizasyon Şeması 

• Görev Tanımları 

• İş Akış Süreçleri 

•  

A.1.2. Liderlik 

 

 Fakültemizde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Yöneticiler Fakültemizin 

değerleri ve hedefleri doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, birim 

motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde yönetmektedir. Akademik ve idari birimler ile yönetim 

arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Liderlik süreçleri ve kalite güvencesi kültürünün 

içselleştirilmesi sürekli olarak değerlendirilmektedir 

https://fef.sinop.edu.tr/fakultemizde-akademik-genel-kurul-toplantisi-yapildi/
https://fef.sinop.edu.tr/fakultemizde-akademik-genel-kurul-toplantisi-yapildi-2/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/organizasyon_semasi-.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/gorev-tanim-formlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/semalar/
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A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi 

 

 Fakültemiz Üniversitemiz ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri 

ve paydaş beklentilerini dikkate alarak Fakültenin geleceğe hazır olmasını sağlayan dinamik bir yönetim 

yetkinliğine sahiptir. Geleceğe uyum için amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda Fakülteyi dönüştürmek 

üzere değişim yönetimi, kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımları kullanmakta ve birim özgünlüğünü 

güçlendirmektedir 

 

Kanıtlar 

• Misyon-Vizyon 

• Stratejik Plan 

• Kalite Politikaları, hedef ve performans göstergeleri 

  

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

 

  Fakültemiz PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, 

mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akışşemaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler 

tanımlanmıştır. Gerçekleşen uygulamalar değerlendirilmektedir. Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi, 

politika ayrıntılarının yer aldığı erişilebilen ve güncellenen bir doküman bulunmaktadır. Kurumun Kalite 

Komisyonunun süreç ve uygulamaları tanımlıdır, kurum çalışanlarınca bilinir. Komisyon iç kalite 

güvencesi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol alır, program akreditasyonu süreçlerine 

destek verir.  

       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. 

 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.  

 

 

 

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://fef.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://sgdb.sinop.edu.tr/stratejik-plan/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
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Kanıtlar 

• Fakültemiz Birim KaliteTemsilcileri 

• Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 

• Üniversitemiz Kalite Komisyonunun idari destek yapılanması 

• İş Akış Süreçleri 

• Görev Tanımları 

• İş Süreç Takvimi 

• Kalite El Kitabı 

• Paydaş Katılımına İlişkin Belgeler 

 

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 Politikaları 

• Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları 

Sinop Üniversite Dergi ve Yayınları 

Sinop Üniversitesi Web Sitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Web Sitesi 

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

bildirimleri 

Sinop Üniversitesi Memnuniyet Anketleri  

Fen Edebiyat Fakültesi Anketleri 

 

Kurumun hesap verme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri 

alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.        

• Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

• Birim Faaliyet Raporu 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

Fakültemizin 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 

https://fef.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Sinop-Universitesi-Kalite-Komisyonu-Calisma-Usul-ve-Esaslari-Yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Sinop-Universitesi-Kalite-Komisyonu-Calisma-Usul-ve-Esaslari-Yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/personel/
https://kalite.sinop.edu.tr/semalar/
https://fef.sinop.edu.tr/gorev-tanim-formlari/
https://fef.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/03/Kalite-El-Kitabi-1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/diger-raporlar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sinop.edu.tr/bilimsel-dergilerimiz/
https://sinop.edu.tr/
https://fef.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/anket-sonuclari/
https://kalite.sinop.edu.tr/anket-sonuclari/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-durum-ve-beklentiler-raporu/
https://fef.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari-2/
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tüm dayanışmalar sağlanarak ilgili kurullarda tartışılmakta ve önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar  

 

• Misyon-Vizyon 

• Sinop Üniversitesi Politikalar 

• Sinop Üniversitesi Kalite Yönetim Birimi  

• Fakültemiz Birim KaliteTemsilcileri 

• Sinop Üniversitesi Kalite Komisyon Kararları 

• Politika belgelerinin izlendiğine ve değerlendirildiğine ilişkin mekanizmalar:  

• Performans Programı 

 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler 

 

 Fakültemiz 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 2022 Yılı Faaliyet Raporları ve  Birim Faaliyetleri İzleme Formu  

  

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.   

 

  

 

A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

 

        Fakültemizde önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, 

raporlanmakta ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır. Akademik ve idari birimlerin kullandıkları Bilgi 

Yönetim Sistemi entegredir ve kalite yönetim süreçlerini beslemektedir. Bilgi Yönetim Sistemi güvenliği, 

gizliliği ve güvenilirliği sağlanmıştır 

 

 

 

https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/
https://fef.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://kalite.sinop.edu.tr/komisyon-kararlari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2022/04/2022-Yili-Performans-Programi-sita-1.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2022/04/2022-Yili-Performans-Programi-sita-1.pdf
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/wp-content/uploads/sites/16/2023/01/Birim-Faaliyetleri-Izleme-Formu.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2023/01/Birim-Faaliyetleri-Izleme-Formu.pdf
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Kanıtlar  

•  E-Belge Yönetim Sistemi 

• Öğrenci Bilgi Sistemi 

• Akademik Personel Bilgi Sistemi 

• Kariyer Planlama Mezun Bilgi Sistemi 

• Uzaktan Eğitim Merkezi (SİNUZEM Sistemi) 

• Kamu Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi (MYS) 

• Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

• Sinop Üniversitesi Elektronik Raporlama Bilgi Sistemi (SERBİS) 

 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

 

Fakültemizde görev yapan akademik personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu, idari personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde 

istihdam edilmektedir. Her yıl tespit edilen personel ihtiyaçları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına 

bildirilerek personel planlaması yapılmakta ve bu doğrultuda personel görevlendirme ve atamaları 

gerçekleştirilmektedir. İdari personel açısından yeterli personel bulunmamaktadır. İdari ve destek 

hizmetleri sunan birimlerde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle 

uyumunu sağlamak üzere yürüttüğümüz bir sistem bulunmamaktadır. Personel görevlendirmeleri 

birimlerimizin iş yükü göz önüne alınarak yapılmakta olup, yapılan görevlendirmeler doğrultusunda 

personellerimizin görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

 

 

Kanıtlar  

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

iyileştirme örnekleri 

  Memnuniyet Anketleri 

 

A.3.3. Finansal yönetim 

 

Fakültemizin sınırlı bütçesi göz önüne alınarak olabildiğince acil ve önceliği olan iş ve işlemlere 

yönelik harcamalar yapılmaktadır. Harcama birimlerinde, ihtiyaçların temini ile ilgili iş ve işlemler, bütçe 

ödenekleri, giderin türü, yaklaşık maliyeti, kanuni süreler ve benzeri unsurlar göz önüne alınarak belirlenir, 

doğrudan temin veya satın alma usulüyle gerçekleştirilir. Satın alma işlemleri Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığınca kontrol altına alınmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik 

ilkeleri ön plana çıkmıştır. Mali kaynakların yönetimi ilgili kanun, yönetmelikler ve mevzuatlar (5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale 

https://ebelge.sinop.edu.tr/enVision/Login.aspx
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=001035525377703110031101356003732232194366903667238960
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/akademik/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://giris.hmb.gov.tr/login
https://muhasebat.hmb.gov.tr/kbs-uygulamalar
https://serbis.sinop.edu.tr/giris
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
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Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunları, 6245 Harcırah Kanunu, 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikler, 

Taşınır Mal Yönetmeliği, vb.) çerçevesinde yapılmaktadır. Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 

Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmektedir. Tüm taşınır kaynaklar Maliye Bakanlığının KBS 

(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) içerisinde bulunan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 

(TKYS) ile kayıt altına alınmaktadır.  

     

Kanıtlar  

• Mali Tablolar 

  

 

A.3.4. Süreç yönetimi 

 

Fakültemizde 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 

 

A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

 

             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.  

 

Kanıtlar  

• İç Paydaş Toplantı Raporları 

• Dış Paydaş Toplantı Raporları 

•  El Ele Güvenli Geleceğe Etkinliği Anketi  

• Öğrenci Anketi 

 

  

https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-tablolar/
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-tablolar/
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/
https://fef.sinop.edu.tr/diger-raporlar/
https://fef.sinop.edu.tr/diger-raporlar/
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2022/12/El-Ele-Guvenli-Gelecege-Etkinligi-Degerlendirme-Anketi.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
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A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

 

           Fakültemizde 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.  

 

Kanıtlar  

• Geri Bildirimler  

• Sinop Üniversitesi, Dilek İstek Kutusu 

• Söz Öğrencilerimizde Programı 

 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

 

Fakültemizden mezun olan öğrencilerin durumları; işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, 

işveren/ mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak Üniversitemiz web 

sitesinde yer alan “Mezun Portalı”ndan toplanmakta, değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır. 

Kanıtlar  

              Sinop Üniversitesi, Mezun Bilgi Sistemi 

              Sinop Üniversitesi, Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü 

 

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. 

 

Kanıtlar  

           Uluslararasılaşma faaliyetlerini yürüten üniversite bünyesinde kurum koordinatörlükleri 

bulunmaktadır. 

  

• Erasmus kurum koordinatörlüğü 

• Mevlana kurum koordinatörlüğü 

• Uluslararası protokol ve iş birliği uygulamaları 

• Yükseköğretimde Uluslararasılaşma İstişare Toplantısı 

• Koordinatörlükler 

https://fef.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/
https://fef.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/
https://fef.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://sinop.edu.tr/etkinliktakvimi/soz-ogrencilerimizde-2/
https://sinop.edu.tr/etkinliktakvimi/soz-ogrencilerimizde-2/
https://fef.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/
https://fef.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/
http://mezun.sinop.edu.tr/
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/Protokoller/
https://sinop.edu.tr/yuksekogretimde-uluslararasilasma-istisare-toplantisi-duzenlendi/
https://fef.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
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A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları 

          Fakültemizde uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, 

teknik ve mali kaynakları bulunmamaktadır.                        

 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı 

          Fakültemizde  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 

 

  Fakültemizde Eğitim ve öğretim sürecindeki beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda programların 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, öğrencilerden alınan geri bildirimler de göz önüne alınarak 

gerçekleştirilmektedir. Fakültemizdeki programların bilgileri Üniversitemiz Ders Bilgi Paketi sistemi 

aracılığıyla internet ortamında tüm iç ve dış paydaşların erişimine açık bulunmaktadır. 

 Program yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği 

(AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dâhil olduğu 

Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, fakülte bünyesinde bölümlerce belirlenmektedir. Derslerin 

öğrenme çıktıları, Ders Bilgi Paketi sistemi aracılığıyla şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır. Ancak 

program yeterlilikleri ile derslerin öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirme konusunda Fakülte 

bünyesinde tasarlanmış kurumsal bir geribildirim sistemi bulunmamaktadır. Bu konudaki sorumluluk 

ağırlıkla ders sorumluları üzerinde bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar  

• Eğitim Öğretim Programları Tasarımı ve Onayı Yönergesi 

• Fen-Edebiyat Fakültesi Ders İçerikleri 

• Bologna Eşgüdüm ve AKTS-DE Koordinatörlüğü 

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

            Programın ders dağılım dengesi, program çıktılarını sağlayacak şekilde paydaş görüşleri 

doğrultusunda sağlanmaktadır. 

      

Kanıtlar  

• Öğrenci Bilgi Paketi 

• Ders Programı 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2021/06/SINOP-UNIVERSITESI-EGITIM-OGRETIM-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-YONERGESI-2021.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2021/06/SINOP-UNIVERSITESI-EGITIM-OGRETIM-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-YONERGESI-2021.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=00103110534440344003220231120214636582355753778432240
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2022/12/Bologna-Esgudum-ve-AKTS-DE-Koordinatorluk-Uyeleri-1.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=085632210333303550032202356003732232194344603444838960
https://fef.sinop.edu.tr/ders-programlari/
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B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

 

 Yürütülen programların yeterlilikleriyle, ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta 

ve program bazında her ders için öğrenme çıktıları ile program amaçlarına katkılarını gösteren 

ders/program yeterlilikleri matrisleri oluşturulmaktadır. Bu bilgilere Öğrenci Bilgi Paketi kurumsal 

Bologna Bilgi Sistemi sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir..  

Kanıtlar  

• Öğrenci Bilgi Paketi 

 

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; 

• Öğrenci Bilgi Paketi 

• Fen Edebiyat Fakültesi Web Sayfası 

• Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi 

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

olması; 

• Erasmus Değişim programı 

• Farabi Değişim programı  

• Mevlana Değişim programı 

 

 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

 

Programların sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak bölümlerde yapılan 

toplantılarda öz değerlendirmeler yapılmaktadır. Akademik Danışmanlar, Üniversitemizin Önlisans-

Lisans Akademik Danışman Yönergesi uyarınca programların yeterliliklerine ilişkin öğrenci görüşlerini 

almak üzere görevlendirilmiştir. Öğrencilere program yeterliliklerine dair anketler yapılmakta ve 

yeterlilikler izlenmektedir. 

 

 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=085632210333303550032202356003732232194344603444838960
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=085632210333303550032202356003732232194344603444838960
https://fef.sinop.edu.tr/
https://obs.sinop.edu.tr/
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://farabi.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
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Kanıtlar  

• Sinop Üniversitesi, Mezun Bilgi Sistemi 

• Öğrenci Memnuniyet Anketleri 

 

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 

 

 Fakültemiz 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 

 

 

B.2. Programların Yürütülmesi 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

 

           Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmektedir. 

Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş 

yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. 

         Doğru ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için sınavlar, notlandırma, derslerin 

tamamlanması ve mezuniyet koşulları önceden belirlenmekte ve bunlar ilan edilmektedir. Fakültenin 

öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu 

kapsayan açık düzenlemeler vardır. 

    

Kanıtlar  

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

• UZEM 

   

 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

 

Fakültemiz bölümlerinde Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans 

temelinde yürütülmekte ve öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca 

çeşitlendirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://fef.sinop.edu.tr/anketler/
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/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2021/04/ONLISANS-VE-LISANS-EGITIM-OGRETIM-VE-SINAV-YONETMELIGI.pdf
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5


 

20 
 

(formatif) ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine 

(örgün, uzaktan) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. 

 

  

Kanıtlar  

• Yönetmelikler  

• Bologna bilgi paketi 

• Öğrenci Bilgi sistemi 

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

            

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

 

           Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmaktadır. Yeni 

öğrencilerin kuruma uyumlarının sağlanması için sene başında oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

Başarılı  öğrencilerin kuruma kazandırılması ve öğrencinin programdaki akademik başarısı, çeşitli 

burslarla ve ödüllerle teşvik edilmektedir. Bu konuda kurumun kurmuş olduğu Sinop Üniversitesi 

Vakfı'ndan destek alınmaktadır. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmeti, sınıflara danışmanlar 

atanarak etkin şekilde sunulmakta ve onların akademik gelişimleri izlenmektedir.  

 

 Kanıtlar  

• Öğrencilere yönelik yapılan Oryantasyon eğitim programı 

• Fakültemiz Birinci Sınıf Öğrencileri ile Tanışma ve Oryantasyon Toplantısı 

• Öğrencilere Verilen Yemek Bursu Duyurusu 

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

 

Fakültemiz öğrencilerinin mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri “Üniversitemiz Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” açık, anlaşılır, kapsamlı ve tutarlı şekilde 

tanımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Diploma işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak 

yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 

  

  

Kanıtlar  

• Dipolma Yönergesi 

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

 

 

 

https://oidb.sinop.edu.tr/yonetmelikler/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02563221033330311003880833360229237679389203778435600
https://obs.sinop.edu.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02563221033330311003880833360229237679389203778435600
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=02563221033330311003880833360229237679389203778435600
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-oryantasyon-programi-duzenlendi-2/
https://fef.sinop.edu.tr/fakultemiz-birinci-sinif-ogrencilerimiz-ile-tanisma-ve-oryantasyon-toplantisi-yapildi/
https://sinop.edu.tr/yemek-bursu-basvurulari-basladi/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32658&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
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B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

 

Fakültemiz Sınıf, laboratuvar, ders kitapları, çevrimiçi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. 

kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. 

Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

 

 Kanıtlar 

• UZEM 

• Kütüphane Web Sayfası 

•  Fakültemiz Öğrenci Yaşam alanları, Amfi ve Derslik Fotoğrafları 

 

 

B.3.2. Akademik destek hizmetleri 

 

  Fakültemiz öğrencilerinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve 

kariyer planlamasına destek olan bir danışman öğretim elemanı bulunmaktadır.  Öğrencilere yönelik 

akademik danışmanlık hizmeti, sınıflara danışmanlar atanarak etkin şekilde sunulmakta ve onların 

akademik gelişimleri izlenmektedir.  

 

 

Kanıtlar  

• Sinop Üniversitesi, Önlisans-Lisans Öğrenci Akademik Danışman Yönergesi 

 

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar 

 

Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri kurumun imkânları ölçüsünde 

sunulmaktadır. Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, 

teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcuttur 

 

Kanıtlar  

• Fakültemiz Öğrenci Yaşam alanları, Amfi ve Derslik Fotoğrafları 

• Aday Öğrenci Tanıtım 

              

 
 
 

https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://kddb.sinop.edu.tr/
https://fef.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/11-2018-31_akademik.danisman.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://fef.sinop.edu.tr/aday-ogrenciler-icin-tanitim/
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B.3.4. Dezavantajlı gruplar 

 

Üniversitemiz tarafından Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak 

oluşturulmuştur. Üniversite yerleşkesinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları 

bulunmaktadır. Bu grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. 

 

Kanıtlar  

• Engelsiz Etüt Engelsiz Eğitim 

 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

 

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

tarafından koordine edilmekte olup öğrencilerimizin faaliyetleri katılımı desteklenmektedir. 

 

Kanıtlar  

• Fakültemiz Öğrenci Yaşam alanları, Amfi ve Derslik Fotoğrafları 

• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

 

B.4. Öğretim Kadrosu 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadro 

bulunmaktadır. Bununla birlikte eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek üzere Akademik Kadronun sayısı 

artırılmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili süreçler 

Yüksek Öğretim Kanunu mevzuatlarına uygun olarak yürütülmektedir. Kuruma dışarıdan ders vermek 

üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik 

uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi Yüksek Öğretim yönetmeliğine uygun olarak güvence 

altına alınmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için eğiticilerin eğitimi kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Eğitim-öğretim kadrosunun 

eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik kurum içinde mekanizmalar 

mevcuttur. 

Kanıtlar  

• Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

• Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi 

https://fef.sinop.edu.tr/universitemiz-egitime-engel-tanimiyor/
https://fef.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sksdb.sinop.edu.tr/
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
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B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi 

 

Öğretim yetkinliği geliştirme süreçleri ihtiyaç analizleri temelinde planlanır, yaygın biçimde 

yürütülür ve etkililiği düzenli olarak izlenir.Tüm öğretim elemanlarının etkileşimliaktif ders verme 

yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi 

etkinlikleri (kurs, çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme 

merkezi yapılanması vardır 

 

 

Kanıtlar  

• Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

• Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 

 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

Üniversitemizin başarılı çalışmalar yapan akademik personele yönelik teşvik edici ve ödüllendirici 

mekanizmaları, yönetmelik ve yönergelerle sabitlenerek paylaşılmıştır. Başarılı çalışmalar yapan 

akademik personele kriterleri sağlamak koşulu ile her yıl düzenli olarak akademik teşvik ve ödül 

verilmektedir. 

Kanıtlar  

• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 

• Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi 

 

  

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi 

 

Fakültemiz araştırma stratejisi, misyon ve vizyona uygun bir şekilde bölgesine ve uluslararası 

sahaya katkı sağlayacak akademik ürünler vermektir. Performans hedefleri her sene başında belirlenmekte 

ve sene sonunda Performans İzleme Formları aracılığıyla gözden geçirilmektedir.  

Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında işbirliğine dayalı 

aktif bir bağ kurmaya çalışmaktadır. Bölgesel ve ulusal açıdan değerlendirildiğinde yapılan araştırmaların 

ekonomik ve sosyo-kültürel kazanımlara katkı sağladığı görülmektedir. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2020/05/30.03.2020-sonras%C4%B1-y%C3%B6nerge-2-2-Pdf.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=201811834&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/08/Odul-Yonergesi.docx_1.pdf
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Kanıtlar 

• Performans Göstergeleri 

  

 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar 

 

Fakültemiz fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu ve 

yeterlidir. Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmekte olup tasarruf tedbirlerine de 

riayet edilmektedir. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere (proje, konferansa katılım vb.) faaliyetler ile 

motivasyonu arttırmak üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Üniversite içi kaynakların yıllar 

içindeki değişimi; bu imkanların etkinliği, yeterliliği, gelişime açık yanları, beklentileri karşılama düzeyi 

değerlendirilmektedir. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı kaynaklara yönelme 

desteklenmektedir. 

 

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 

 

Kanıtlar 

• Kurum Araştırma Politikası 

• Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 

  

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

 

Doktora programlarının başvuru süreçleri, kayıtlı öğrencileri ve mezun sayıları ile gelişme 

eğilimleri izlenmektedir. Kurumda doktora sonrası (post-doc) imkanları bulunmaktadır ve kurumun kendi 

mezunlarını işe alma (inbreeding) politikası açıktır. 

 

Kanıtlar 

•  2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları İlanı  

      

 

 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2023/01/Akademik-Birimler-1.xlsx
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2023/01/Akademik-Birimler-1.xlsx
https://tto.sinop.edu.tr/
https://tto.sinop.edu.tr/
https://subitam.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/137/2022/09/2022-2023-Basvuru-Kosullari.pdf
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C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

 

FAkültemiz işe alınan/araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını çeşitli hizmet içi 

kurslarıyla desteklemekte ve kanunlarla güvence altına almaktadır. Araştırma kadrosunun yetkinliği, 

verdiği çıktı ve ürünlerle ölçülmektedir. Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansı çeşitli 

sınavlarla değerlendirilmektedir. Araştırma bileşeni kapsamında hedeflerine ulaşmayı sağlayacak 

araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini kanunlarla güvence altına almaktadır.  

 

Kanıtlar  

• Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 

• Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

• Akademik Teşvik Ödeneği Tablosu 

 

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. 

• Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

 

 

 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Birim araştırma faaliyetlerinin sonuçları üçer aylık dönemlerle hazırlanan performans çıktılarıyla 

izlemekte ve bu performans çıktılarının değerlendirilmesi yıl sonu idare faaliyet raporlarında yer 

almaktadır. 

 

https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2020/05/30.03.2020-sonras%C4%B1-y%C3%B6nerge-2-2-Pdf.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/2021-Yili-Akademik-Tesvik-Odenegi-Puan-ve-Degerlendirme-Tablosu.pdf
https://arastirma.sinop.edu.tr/arastirma-merkezleri/
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Kanıtlar 

• Performans Göstergeleri 

 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

 

Fakültemiz öğretim elemanları araştırma faaliyetlerini, Üçer aylık periyotlarda, performans 

tablolarına işlenerek Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığına göndermektedir. Üniversitemiz Strateji 

Daire Başkanlığı Kurumsal olarak öğretim elemanlarının Araştırma Performansını yıl bazında izleyip, 

değerlendirilir ve kurumsal politikalar doğrultusunda kullanılır. Çıktılar şeffaf olarak paylaşılır. 

Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması sağlanır. 

 

Kanıtlar  

• Performans Göstergeleri 

• Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 

• Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

• Performans Programı 

• Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi 

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

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

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

 

Fakültemizde Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı kurumun toplumsal 

katkı politikası ile uyumludur. Toplumsal katkı süreçleri kurumsal PUKÖ döngüsü çerçevesinde 

işletilmektedir. Kurumun toplumsal katkı çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm faaliyetlerinde iç ve dış 

paydaşların tamamı sürece dahil edilmektedir. 

Kanıtlar 

• Yaşlı Dostu Yaşam Atölyesi Sosyal Sorumluluk Projesi 

• Yaşlı Dostu Yaşam Atölyesi Sosyal Sorumluluk Projesi Karakalem Etkinliği 

• Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti İle Akvaryum Etkinliği 

• Engelsiz Etüt Engelsiz Eğitim Sosyal Sorumluluk Projesi 

• Üniversitemizde Bağımlılık Nedir Başlıklı Panel 

• 18-24 Mart Yaşlılar Haftası Kutlama Etkinliği 

• Sosyoloji Öğrenci Kulübünden Yardım Kampanyası 

• Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı Kutlandı 

• Bahçe Düzenlemesi ve Çiçek Dikimi  Sosyal Sorumluluk Projesi 

https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2023/01/Akademik-Birimler-1.xlsx
file:///C:/Users/Pc/Desktop/Performans%20Göstergeleri.xlsx
https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2020/05/30.03.2020-sonras%C4%B1-y%C3%B6nerge-2-2-Pdf.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/08/Odul-Yonergesi.docx_1.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/universitemizden-geometrik-motifler-workshop-calismasi-sosyal-sorumluluk-projesi/
https://sosyolojifef.sinop.edu.tr/yasli-dostu-yasam-atolyesi-sosyal-sorumluluk-projesi-karakalem-etkinligi/
https://fef.sinop.edu.tr/sinop-huzurevi-yasli-bakim-ve-rehabilitasyon-merkezi-ziyareti-ile-akvaryum-etkinligi/
https://fef.sinop.edu.tr/universitemiz-egitime-engel-tanimiyor/
https://fef.sinop.edu.tr/universitemizde-bagimlilik-nedir-baslikli-panel/
https://fef.sinop.edu.tr/18-24-mart-yaslilar-haftasi-kutlama-etkinligi/
https://fef.sinop.edu.tr/sosyoloji-ogrenci-kulubunden-yardim-kampanyasi/
https://fef.sinop.edu.tr/universitemizde-canakkale-zaferinin-107-yili-kutlandi/
https://fef.sinop.edu.tr/universitemizden-bahce-duzenlemesi-ve-cicek-dikimi-sosyal-sorumluluk-projesi-2/
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D.1.2. Kaynaklar 

Fakültemizin gerçekleştirdiği toplumsal katkı faaliyetlerine ayrılan kaynaklar belirlenip (mali, 

fiziksel, insan gücü) Rektörlük Makamı tarafından sağlanmaktadır.. 

 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Fakültemiz Üniversitemizin toplumsal katkı politikası ile uyumlu, eğitim, hizmet, araştırma, 

danışmanlık vb dezavantajlı gruplar dahil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen, değer 

yaratan toplumsal katkı faaliyetlerini 2023 yılında artırarak devam ettirecektir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 

• Üniversitemizde, Liderlik, Yönetişim ve Kalite, 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 Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve 

Geliştirme, Toplumsal Katkı, Liderlik, Yönetişim ve Kalite 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, Biyoloji 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 
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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. 

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

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

mevcut olup tüm alanları kapsamamaktadır.  

 


