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su Ürünleri Fakültesi
Tarih: l 13l12120 19 Saat. 10.00 Yer: Fakülte Toplantı Salonu
Toplantının Konusu: Yayın KataIoğu
Toplantın ın Başkan I : Prof. Dr. HüIya TURAN
Raportör: Arş. Gör. Ayşah ÖzlEKİN

Fakültemiz Dekanr Prof. Dr. Hüya TURAN başkanlığında yapılan toplantıya Su Ürtlnleri Yetiştiriciliği
Böliim Başkanr Prof. D1. Serap USraOĞrU TIRIL, Su Ürtınleri Temel Bilimler Böliım Başkan vetiıi
Doç Dr. Ayşe GÜNnOĞnU ve Fakiiltemiz Tanrtım Grubu üyeleri Doç. Dr. M. Yeşim ÇUrİr, Doç. Dr.
Demet KOCATE_PE, Arş"Cör. Dr. DilaraKAYA ÖZlÜRl<, Arş. Gör. Dr. Bengtinur ÇORAPÇI, Arş. Gör.
Dr. Pınar CÜngÜZgR, Arş. Gör. Gtilşen UZUN CÖngN ve Arş. Gör. Ayşalı ÖzrBrİN kaalınİştır.

Toplantı kapsaırıında;

1. Daha önceki yıtlarda Üniversitemiz tarafindan hazırlanmrş "Sinop Üniversitesi Yayın Katatoğu
2007-20ll" temel alınarak yeni bir katalog oluşfurulmasrna ve bu katalog için ISBN numarasl
uİrrr**ro, karar verilmiş olup bu katalogda;
o Sinop Üniversitesinin Kuruluş yılından bugiine (2007-2019 yılları arasında) kadar sadece Sinop

Üniversitesi Su Ürtinleri Faktiltesi adresli olarak yapılan projeler, iiretilen yayınlar, katılrm
sağlanan sempozyum ve kongreler, tiretilen tezler ve fakilltemiz hakkında istatistiki verilerin yer
almasrna,

o katalogda yer alacak bilgilerin önceden taslağı hazırlanacak olan kaynak gösterme biçimi ve
talep edilen bilgiler ışığında Faktiltemiz öğretim üyelerinden talep edilınesine,

o Toplantı srrasınrtra katalogda yer almasr planlanan böltimlerin için aşağıda yer alan bilgiler
ışığında kataloğun dtizenlenmesine;

Pğeler başlığı alünda, Fakiiltemiz Ögretim Üyeleri tarafindan yiirütiilen ve iştirakçi
olunan pğelerin ayrı başlıklar altında ve Uluslarafasl ve Ulusal olarak ayrılarak proje
bilgilerini (Proje personeli, Pğe yılı, Proje adı, Proje kodu ve Proje bütçesi) içerecek

şekilde yıllara göre ve alfabetik sırayla listelenmesine,
o Makaleler başlığı altınfu Fakiiltemiz Oğetim Üyeleri tarafindan yayımlanan

makalelerin iki başlık altında (ISI kapsamında taranan dergilerde yayınlanan makaleler
ve Diğer dergilerde yayınlanan makaleler) belirlenecek kaynak gösterme biçimi ile
yıllara göre ve alfabetik srrayla listelemesine ve doi numaralannrn eklenmesine, aynca
Pğelerden iiretilen yayınların sonuna hangi projeden tiretilüği bilgisinin (proje kodu)

eklenmesine,
o Kitap ve Kitap Böliimü başlığı altında Fakültemiz Ögretim Üyeleri tarafindan

yayrmlanan Kitaplar ve Kitap Bölümlerinin, Uluslararası ve Ulusal olarak aynlarak
belırle:rccek triaynak gösterme biçimi ile yıllara göre ve alfabetik sırayla listelemesine,

o Faktiltemiz O$etim Üyeleri tarafindan kahlım sağlanan Semporyum ve Kongrelerde
sunulan bildirilerin Sempozyum ve Kongreler başlığı altmda Uluslararası ve Ulusal
olarak ayrılarak belirlenecek kaynak gösterme biçimi ile yıllara göre ve alfabetik sırayla
listelemesine,
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o Fakiiltemiz Ögretim Üyelerinin danışman_lığ nı yiiriıttiığü lisansüstii
başlık altında talep edilen (Yazar adı, Tez adı, Enstitti-Anabilim dalı
bilgileri içerecek şekilde yıllara göre ve alfabetik sırayla listelemesine,

o Katalogda Fakültemiz Ögretim Üyelerinin iletişim ve ID bitgilerinin de yer almasına,
o Kaialcğurı sonunda Fakiiltemizde tiretilen bilimsel çıktılara dair istatistiki verilerin (yıl

bazındayayın sayrlarr, atıf sayıları vs.) Tablolar ve Grafikler ile özetlenmesine,
ı Kataloğun Faktiltemiz Dekanr, Fakültemiz Böttim Başkanlan ve Tanrtrm Grubunda görev alan

Fakültemiz personeli tarafindan hazırlanmasrna ve
o Kataloğun 2019 yılını da kapsaması adına hazırlıklann 2020 yıIının ilk aylannda başlanmasına

karar verilmiştir.

2. Fakültemiz tanıtım komisyonu Fakiiltemizin tanıtılmasına yönelik olarak;
o Faktiltemiz öğencilerinin yer aldığı kısa bir tanıtım videosu çekilmesine,
o Fakiiltemizi tanrtan çeşitli afişler lıazırlanarak gerekli izinler alındıktan sonra şehrin çeşitli

yerlerine asılmasına,
o sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bilgi paylaşımları yapılarak etkileşim say$ml

arttırmak adına çalışma yapılmasrna karar verilmiştir.

tezlerin ayrl bir
ve Danışman adı)
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