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ÖNSÖZ 

23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yüksek 

Öğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi 

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları kapsamında Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve 

Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi başlıkları altında 

fakültemizin bir değerlendirilmesi yapılmış ve “Birim İç Değerlendirme Raporu” 

hazırlanmıştır. 

Fakültemiz su ürünleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji 

üretimine katkı sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilimsel çalışmalar 

yapan, donanımlı, topluma yararlı ve nitelikli su ürünleri mühendisi yetiştiren, ulusal ve 

uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olma hedefleri doğrultusunda 2019 yılında da bu 

faaliyetlerine devam etmiştir.  

Fakültemiz eğitim-öğretim araştırma faaliyetleri ile su ürünleri alanında uzman, girişimci, 

yenilikçi, araştırma geliştirmeye önem veren, su ürünleri kaynaklarının kullanımında korumacı 

yaklaşımını benimseyen, etik değerlere saygılı, çözüm odaklı düşünen mühendisler yetiştirmek 

sucul kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel 

araştırmalar yaparak bölgeye ve ülkeye katkı sağlamayı kendisine misyon edinmiştir. 

Fakültemiz Birim İç Değerlendirme raporu özverili ve gayretli çalışmalarını artırarak devam 

ettiren Fakültemizin güçlü ve iyileşmeye açık yönlerini detaylı bir şekilde ortaya koyarak 

gelecek yıl yapılacak faaliyetlerin planlanmasına rehber olacaktır. Bu raporun hazırlanmasında 

emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. 

 

        Prof. Dr. Hülya TURAN 

         Dekan 
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Misyon 

Su Ürünleri alanında uzman, girişimci, yenilikçi, araştırma-geliştirmeye önem veren, su 

ürünleri kaynaklarının kullanımında korumacı yaklaşımı benimseyen, etik değerlere saygılı, 

çözüm odaklı düşünen mühendisler yetiştirmek, sucul kaynakların sürdürülebilirliğini 

sağlamaya yönelik ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak, bölgeye ve ülkeye 

katkı sağlamaktır. 

Vizyon 

Su ürünleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimine katkı 

sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilimsel çalışmalar yapan, donanımlı, 

topluma yararlı ve nitelikli su ürünleri mühendisi yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde 

tercih edilen bir fakülte olmak. 

Değerler 

 Çağdaşlık 

 Sevgi, saygı, hoşgörü 

 Güvenirlik 

 Dürüstlük 

 Kalite 

 Doğruluk 

 Liyakat 

 Hakkaniyet 

 Şeffaflık 

 Sorumluluk sahibi olmak 

 Takım ruhuna sahip olmak 

 Katılımcılık 

 Yaratıcılık 

 Verimlilik 

 Ulusal değerlere sahip çıkmak 

 Etik değerlere bağlılık 

 Çevreye duyarlılık 

Hedefler 

Su Ürünleri alanında uzman, girişimci, yenilikçi, araştırma-geliştirmeye önem veren, 

çözüm odaklı çalışan mühendisler yetiştirmek, sucul kaynakların sürdürülebilirliğini 



6 

 

sağlamaya yönelik ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak, bölgeye ve 

ülkeye katkı sağlamak. 

Su ürünleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimine 

katkı sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilimsel çalışmalar yapan, 

donanımlı, topluma yararlı ve nitelikli su ürünleri mühendisi yetiştiren, ulusal ve 

uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak. 

Eğitim süreleri boyunca öğrencilerimize ulusal ve etik değerlere sahip çıkma, sorumluluk 

sahibi olma, sevgi, saygı, hoşgörü, çağdaşlık, güvenilirlik gibi değerleri aşılamak ve çevre 

duyarlılığı bilincini geliştirmektir.  
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A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

Su Ürünleri Fakültesinin misyon ve stratejik amaçları aşağıda belirtilmiştir. 

Su Ürünleri alanında uzman, girişimci, yenilikçi, araştırma-geliştirmeye önem veren, su 

ürünleri kaynaklarının kullanımında korumacı yaklaşımı benimseyen, etik değerlere saygılı, 

çözüm odaklı düşünen mühendisler yetiştirmek, sucul kaynakların sürdürülebilirliğini 

sağlamaya yönelik ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak, bölgeye ve ülkeye 

katkı sağlamaktır. 

Sinop Üniversitesi; çağdaş, millî ve kültürel değerlere saygılı öğrenci merkezli eğitim ve 

öğretim yaklaşımı; etkinlik ve verimlilik odaklı bütünleşik yönetim yaklaşımı; bölgesel, ulusal 

ve uluslararası beklentilere karşılık vermeyi amaçlayan araştırma yaklaşımından oluşan bir 

kalite politikasına sahiptir. Fakültemiz üniversitemiz kalite politikası ışığında; eleştirel 

düşüncelere sahip; araştırmacı, insan haklarına saygılı, öz değerlerine yürekten bağlı, genel 

kültüre hâkim, alanında donanımlı, yenilikçi, analitik düşünceye sahip, sorgulayan, özgüvenli 

bireylerin yetiştirilmesi gayesi ile hem iç hem de dış paydaşların katılımının sağlandığı bir 

yönetim sistemine sahiptir. 

Bu kapsamda Üniversitemiz Kalite Güvence politikasının  temel hedeflerini benimseyen Su 

Ürünleri Fakültesi; “çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı, öğrenci merkezli sorgulayıcı, 

teknolojik gelişmelere açık, birlikte iş yapmayı teşvik eden eğitim ve öğretim yaklaşımını, 

bölgesel, ulusal ve uluslararası beklentilere karşılık vermeyi amaçlayan araştırma yaklaşımını, 

etkinlik ve verimlilik odaklı bütünleşik yönetim anlayışını, farklı alanlarda gerçekleştireceği 

kurumsal faaliyetlerini toplumsal katkıya dönüştürme yaklaşımından oluşan bir kalite 

politikasını benimsemektedir”. 

Fakültemiz kalite politikası çerçevesinde araştırma faaliyetleri için bölgesel, ulusal ve 

uluslararası ihtiyaçlara odaklı bir araştırma politikası benimsemiştir. Bilimsel araştırmaların 

sayısını artırmak için öncelikle bilgiye ulaşılmasının kolaylaştırılması, kurumlar arası ortak 

çalışmalar yapılması, içinde bulunduğumuz bölgenin gelişimine katkı sağlanması 

önceliğimizdir. 

Fakülte Yönetimimiz etkinlik ve verimlilik odaklı, bütünleşik, şeffaf ve paydaş memnuniyetini 

önemseyen bir yönetim politikasını benimsemektedir. Ayrıca, paydaşlarına belirlenen 

standartlara uygun hizmet vermeyi ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı kalite 

güvencesi politikası olarak benimsemektedir. Belirtilen politikaların hepsi fakültemiz birim 

faaliyet raporunda yer almaktadır. 

https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
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Fakültemizin temel hedefleri; 

 Su Ürünleri alanında uzman, girişimci, yenilikçi, araştırma-geliştirmeye önem 

veren, çözüm odaklı çalışan mühendisler yetiştirmek, sucul kaynakların 

sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel 

araştırmalar yaparak, bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak.  

 Su ürünleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji 

üretimine katkı sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilimsel 

çalışmalar yapan, donanımlı, topluma yararlı ve nitelikli su ürünleri mühendisi 

yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak. 

 Eğitim süreleri boyunca öğrencilerimize ulusal ve etik değerlere sahip çıkma, 

sorumluluk sahibi olma, sevgi, saygı, hoşgörü, çağdaşlık, güvenilirlik gibi 

değerleri aşılamak ve çevre duyarlılığı bilincini geliştirmektir. 

Bu amaçlara yönelik olarak birimimiz, kalite güvence politikalarını hayata geçirmek üzere 

birim misyon, vizyon ve hedefleri ışığında aşağıdaki stratejileri 2019 yılı içerisinde 

uygulamıştır. 

 Akreditasyon kapsamında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ile yazışmalar yapılmış ancak, Su Ürünleri Fakültesi 

Dekanlar Konseyi Kararları doğrultusundan ortak hareket edilmesi amacıyla, 

konseyden çıkacak karar beklenmektedir. (EK 1 ) 

 Uygulamalı eğitimler kapsamında öğrencilerimiz 2019 yılı Nisan ayında teknik gezilere 

(1, 2) götürülmüştür.   

 Müfredattaki seçmeli ders sayısının artırılması amacıyla, ön çalışmalar yapılmış olup 

toplantı kararları ekte yer almaktadır (EK 2) 

 Fakültemiz öğretim elemanları tarafından düzenlenen sertifika programları (1, 2) ile 

öğrencilerimizin donanımlarının artırılmasına katkıda bulunulmuştur. 

 Eğitim ve öğretim sürecinde akademik ve idari personelin etkinliğinin artırılması 

amacıyla; idari personele “Hizmet içi eğitim” düzenlenmiştir. Ayrıca akademik 

personelimize “Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimleri” ve öğrencilere yönelik 

olarak kariyer günleri kapsamında bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 Fakültemiz tanınırlığının artması amacıyla kurulan “Fakülte Tanıtım Komisyonu” 2019 

yılı içerisinde pek çok kez toplanarak yaptığı çalışmalar ile mevcut öğrenci sayısının 

artırılmasını hedeflemektedir (https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516) 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencilerine-sarikum-teknik-gezisi-duzenlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencileri-icin-samsun-bolgesine-teknik-gezi-duzenlendi/
mailto:https://sufak.sinop.edu.tr/temel-gida-mikrobiyolojisi-uygulama-egitimi-sertifika-programi-tamamlandi/
mailto:https://sufak.sinop.edu.tr/gida-guvenligi-ve-hijyeni-sertifika-programi-tamamlandi/
https://www.facebook.com/sinopunisufak/posts/820050518437262
https://sinop.edu.tr/universitemiz-personeline-kalite-yonetim-sistemi-farkindalik-egitimi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-ve-sektorun-turkiyedeki-durumu-ele-alindi
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/fak.-tan%C4%B1t%C4%B1m-komisyonu.pdf)
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
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Fakültemiz “misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmak amacıyla”; 

 Üniversitemiz 2019/2020 Kalite Güvence Sürecini uygulamaktadır 

 Fakültemiz kamu iç kontrol standartlarına yönelik olarak iç kontrol sistemlerinin 

oluşturulmasında, ölçme ve izlenmesinde ve değerlendirilmesinde üniversitemiz iç 

kontrol standartları göz önünde tutulmaktadır. 

 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Fakültemizde stratejik plan kapsamında tanımlanan misyon ve vizyon bulunmaktadır. 

Birimimiz, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim 

süreçlerinde “kalite odaklı” bir sistem benimsemiştir. Fakültemiz stratejik yönetimin bir parçası 

olarak üniversitemiz kalite güvence politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere 

stratejilerini benimsemiş ve bunlar üniversitemiz resmi sitesinde paylaşılmıştır Bunların 

dışından fakültemize ait misyon, vizyon ve hedefler “A. Kalite Güvence Sistemi” başlığı altında 

verilmiştir 

Üniversitemiz; kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme toplumsal katkı ve 

yönetim sistemi gibi temel alanlarla ilgili politikalar üniversitemiz Kalite El Kitabında 

belirtilmiş olup fakültemiz bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.  

Etkinlik ve verimlilik esaslı bütünleşik yönetim yaklaşımını benimseyen üniversitemiz, TS EN 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerine uygun olarak yönetilmektedir. 

Üniversitemiz hedefleri arasında yer alan “Toplumun ihtiyaçlarına yönelik sertifika 

programlarının/seminer ve bilimsel etkinliklerin artırılarak değişik yaş gruplarına 

yaygınlaştırarak şehirle bütünleşmenin sağlanması” ifadesine katkı sağlamak amacıyla 2019 

yılı içerisinde fakültemiz kapsamında iki adet sertifika programı düzenlenmiş,  farklı şehirlerde 

seminerlere katılınmış yine yıl içerisinde şehirle bütünleşme anlamında pek çok etkinlik 

yapılmıştır 

Fakültemizde, çalışanların hedef birliğini sağlamak üzere; Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim 

Kurulu, Fakülte bünyesinde oluşturulan komisyonlar ve alt komisyonlar düzenli olarak 

toplanmakta, birimi oluşturan iç paydaşların yerine getirmesi gereken sorumluluklar ve 

görevler belirlenmekte, yetersizlikler, şikâyetler ve öneriler hususunda gerekli işlemler 

yapılmaktadır.  

Üniversitemizin kalite politikası iç ve dış paydaşlara duyurulduktan ve yayılımı sağlandıktan 

sonra, kalite politikasının benimsendiğine ilişkin değerlendirmeler; eğitim-öğretim, araştırma 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/icKontrolStandartlari.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/icKontrolStandartlari.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-gida-mikrobiyolojisi-uygulama-egitimi-sertifika-programi-tamamlandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-kurulu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-yonetim-kurulu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-yonetim-kurulu/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
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geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemi başlıklarında anahtar 

performans göstergelerine göre gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz, iç ve dış paydaşlarının tam 

memnuniyetini, geri dönüşleri dikkate alan süreç odaklı iyileştirici bir yönetim politikası ile 

geliştirmeyi ve kaynakların etkin kullanımını hedeflemektedir.  

Fakültemiz “Kamu İç Kontrol Standartları” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Fakültemiz iç kontrol temsilcileri belirlenmiş ve web sayfasında ilan edilmiştir. Ayrıca 

Fakültemizde Kalite Yönetim ve Akreditasyon temsilcileri bulunmaktadır. Kalite 

komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ile organizasyon yapısı tanımlanmış olup “ Sinop 

Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinde” belirtilmiştir. 

Üniversitemiz Danışma Kurulu bulunmakta olup ilk toplantı 06.12.2019 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin Danışma Kurulu Yönergesi bulunmaktadır. 

Fakültemizin Danışma Kurulu bulunmamakta olup, bu konu ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. 

A.1.1. Misyon, vizyon stratejik amaç ve hedefler 

https://sufak.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/# 

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

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/  

https://sufak.sinop.edu.tr/sinop-kultur-ve-turizm-dernegi-yonetiminden-fakultemize-tesekkur-

ziyareti/,  

https://sufak.sinop.edu.tr/samsun-sinop-su-urunleri-yetistiricileri-uretici-birligi-ile-fakultemiz-

arasinda-isbirligi-protokolu/, 

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-ve-sektorun-turkiyedeki-durumu-ele-alindi/  

 

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 

sistemi politikaları 

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

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/) 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/icKontrolStandartlari.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
https://sufak.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://gensek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/58/2019/11/KaliteKomisyonuCal%C4%B1smaUsulveEsaslar%C4%B1Yonergesi.pdf
https://gensek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/58/2019/11/KaliteKomisyonuCal%C4%B1smaUsulveEsaslar%C4%B1Yonergesi.pdf
https://sinop.edu.tr/universitemizin-ilk-danisma-kurulu-toplantisi-gerceklestirildi/
https://gensek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/58/2019/11/Sinop-Universitesi-Danisma-Kurulu-Copy-1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/sinop-kultur-ve-turizm-dernegi-yonetiminden-fakultemize-tesekkur-ziyareti/
https://sufak.sinop.edu.tr/sinop-kultur-ve-turizm-dernegi-yonetiminden-fakultemize-tesekkur-ziyareti/
https://sufak.sinop.edu.tr/samsun-sinop-su-urunleri-yetistiricileri-uretici-birligi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi-protokolu/
https://sufak.sinop.edu.tr/samsun-sinop-su-urunleri-yetistiricileri-uretici-birligi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi-protokolu/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-ve-sektorun-turkiyedeki-durumu-ele-alindi/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
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https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-

gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/ 

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

https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/  

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/ 

•https://sufak.sinop.edu.tr/gida-guvenligi-ve-hijyeni-sertifika-programi-tamamlandi/, 

https://sufak.sinop.edu.tr/denizlerimizde-arastirma-yapmanin-onemi-konulu-soylesi-

gerceklestirildi/,  

https://sufak.sinop.edu.tr/ogretim-uyelerimiz-2-ulusal-denizlerde-izleme-ve-degerlendirme-

sempozyumunda/,  

https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-bilim-soylesisi/,  

https://sufak.sinop.edu.tr/ikinci-sinop-lakerda-festivaline-fakultemizin-katkilari/, 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-uretilen-balik-burger-cocuklarin-begenisini-kazandi/ 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

EK 3 

 https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/  

A.2. İç Kalite Güvencesi 

Üniversitemiz Kalite Politikasını benimseyen Fakültemizin Kalite Güvence Sisteminin 

kurulması ve işletilebilmesi için birimimiz bünyesinde kalite komisyonu bulunmaktadır. Yetki, 

görev ve sorumlulukları Üniversitemiz Kalite El Kitabında tanımlanmıştır.  

Öz değerlendirme toplantıları idari personel ve akademik personel ile yapılmaktadır. 

Fakültemizde dış paydaş toplantıları gerçekleştirilmekte ve toplantı sonrasında yapılan 

iyileştirmeler ile alınan kararlar toplantı tutanaklarına yansımaktadır.  Bu tutanaklar Fakültemiz 

web sitesinde duyurulmaktadır.  

Fakültemiz liderleri birim amaçları ve hedefleri doğrultusunda çalışanların hedef birliğini 

sağlamak amacı ile dönemlik faaliyet değerlendirme toplantıları düzenlemekte ve bu 

faaliyetleri takip etmektedir. Üniversitemizce yöneticilere verilen liderlik özellik ve 

yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler ve eğitimlere 

https://kalite.sinop.edu.tr/ sayfasından erişilebilir. 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/gida-guvenligi-ve-hijyeni-sertifika-programi-tamamlandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/denizlerimizde-arastirma-yapmanin-onemi-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/denizlerimizde-arastirma-yapmanin-onemi-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogretim-uyelerimiz-2-ulusal-denizlerde-izleme-ve-degerlendirme-sempozyumunda/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogretim-uyelerimiz-2-ulusal-denizlerde-izleme-ve-degerlendirme-sempozyumunda/
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-bilim-soylesisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ikinci-sinop-lakerda-festivaline-fakultemizin-katkilari/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-uretilen-balik-burger-cocuklarin-begenisini-kazandi/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-El-Kitab%C4%B1.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/
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A.2.1. Kalite Komisyonu 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/14/2019/10/sinop_universitesi_kalite_komisyonu_calisma_usul_ve_esas

lari_yonergesi.pdf linkte  

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-G%C3%BCvence-ve-

Akreditasyon-Birim-Listesi.pdf 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

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

https://sufak.sinop.edu.tr/organizasyon-semalari/ 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/14/2019/11/26032019SuUrunleriFakultesiDisPaydasToplantiRaporu.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/  

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/kamu-hizmet-standartlari-tablosu/ 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516 

A.3. Paydaş Katılımı  

Fakültemizdeki tüm süreçlere ve karar almalara paydaşların katılımı kurumdaki bütüncül kalite 

yönetimi kapsamında yürütülmekte ve paydaş katılımı uygulamalarından elde edilen bulgular 

izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır. 

Fakültemiz, iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini 

sağlamaktadır.  

Fakültemizin iç paydaşlarını, tüm akademik ve idari çalışanlar; dış paydaşlarını ise öğrenciler, 

işverenler, mezun öğrenciler, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, kamu kurum ve 

kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Fakültemiz iç 

ve dış paydaşları arasındaki önceliklendirmeyi Fakültemizin vizyon, misyon, amaç ve 

hedeflerine dayalı olarak belirlemiştir. 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/sinop_universitesi_kalite_komisyonu_calisma_usul_ve_esaslari_yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/sinop_universitesi_kalite_komisyonu_calisma_usul_ve_esaslari_yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/sinop_universitesi_kalite_komisyonu_calisma_usul_ve_esaslari_yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-G%C3%BCvence-ve-Akreditasyon-Birim-Listesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-G%C3%BCvence-ve-Akreditasyon-Birim-Listesi.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/organizasyon-semalari/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/26032019SuUrunleriFakultesiDisPaydasToplantiRaporu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/26032019SuUrunleriFakultesiDisPaydasToplantiRaporu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
https://sufak.sinop.edu.tr/kamu-hizmet-standartlari-tablosu/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
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Fakültemizin misyon, vizyon ve hedefleri Sinop Üniversitesi misyon, vizyon ve hedefleriyle 

örtüşmektedir. Rekabet düzeyi yüksek ve alanında aranan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen 

Fakültemizin öncelikli paydaşları öğrenciler ile akademik ve idari çalışanlarıdır. 

Kalite kavramını içselleştirerek eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedeflendiğinden, 2017 yılı 

itibariyle her yıl düzenli olarak paydaş öneri, memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. 

Fakültemiz dış paydaşlarının katkıları için web sitemizde bir görüş, öneri ve şikâyet bildirim 

linkinin bulunmasının yanı sıra fakültemiz e-mail, instagram, twitter ve facebook adresleri 

üzerinden de öğrenci, işveren ve işletmelerle bağlantı kurabilmekteyiz. 

Fakültemizdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşlara üniversitenin internet sitesi, 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Öğrenci Bilgi Sistemi (OİBS), Sinop Üniversitesi 

Mobil ağı üzerinden kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgi verilmektedir. Dış paydaşlarımızın karar 

alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı ve bunlara ilişkin bilgilendirme Sinop Üniversitesi 

Rektörlüğü ve Fakültemiz web sayfası aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Fakültemiz, Sinop Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü ile mezun 

öğrenci anket formu aracılığıyla mezunlarını izlemektedir. Koordinatörlük ile daha çok mezun 

öğrencimizin izlenmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Koordinatörlük 

aracılığıyla ulaşılacak mezunlarımızla yapılacak olan toplantılarda iç ve dış paydaşlar arasında 

iyileştirme yapılması planlanmaktadır. 

Birimimizde dış paydaşlar ile toplantılar düzenlemesi için gerekli olan Fakülte Danışma Kurulu 

henüz oluşturulmamakla birlikte 2020 yılı içerisinde Danışma Kurulu oluşturulacak ve tanımlı 

dış paydaşlar ile toplantılar düzenlenecektir. Kurul, iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini 

değerlendirerek daha çok eğitim ve araştırma konusunda fakültemize katkıda bulunacaktır. 

2019 yılı içerisinde tanımlı iç ve dış paydaş listesi oluşturulacak ve web sitemizde 

duyurulacaktır. İç ve dış paydaşların işbirliği ile birimimizin kalite iyileştirmesine yönelik 

katkıları sağlanacaktır. 

Fakültemiz iç paydaşları; fakültemizde çalışan idari ve akademik personellerden oluşmaktadır. 

Fakültemiz öğrencileri görüşlerini akademik danışmanları aracılığı ile dönemde 2 kez yapılan 

toplantılar ve fakültemizde bulunan dilek ve istek kutularınca üst yönetime iletmektedir. 

Fakültemiz iç paydaş görüşlerinin alınmasında Genel Akademik Kurul, Bölüm Kurulu 

toplantıları ile birlikte; idari personel görüşleri ise idari personel değerlendirme toplantıları ile 

alınmaktadır Dış paydaş toplantısı İlimiz Tarım ve Orman İl Müdürü, Özel şirket çalışanları ve 

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://www.instagram.com/sinopunisufak/?hl=tr
https://twitter.com/sinopunisufak
https://www.facebook.com/sinopunisufak/
http://sufak.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/
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Dernek Başkanları ile gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sonrasında Paydaş analiz raporları 

düzenlenmekte olup, toplantı tutanaklar ile kayıt altına alınmaktadır. 

Ayrıca, paydaşların geri bildirimleri için oluşturulan; dilek ve öneri kutuları fakültemizde yer 

almaktadır. Web sitemizde anket formları ve ilan edilen iletişim kanalları aracılığı ile de talep 

ve öneriler yapılabilmektedir. 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  

yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/,  

https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-

gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/D%C4%B1%C5%9F-

Payda%C5%9F-Toplant%C4%B1-Tutanaklar%C4%B1.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/ 

http://mezun.sinop.edu.tr/   

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516 

https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/ 

EK4a, EK4b 

A.4. Uluslararasılaşma 

Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileriyle bağlantılı olarak, Birimimizin 

uluslararasılaşma süreci bağlamında yapılan çalışmalar özellikle ulusal ve uluslararası 

akademik değişim programlarından oluşmaktadır. 

https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/D%C4%B1%C5%9F-Payda%C5%9F-Toplant%C4%B1-Tutanaklar%C4%B1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/D%C4%B1%C5%9F-Payda%C5%9F-Toplant%C4%B1-Tutanaklar%C4%B1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
http://mezun.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
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Fakültemizce belirlenen misyon, vizyon ve öncelikler çerçevesinde yürüttüğümüz 

uluslararasılaşma sürecimiz için çalışmalar devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde bulunan 

Uluslararasılaşma sürecimiz ile ilgili yapmış olduğumuz incelemelere göre; Fakültemizin 

uluslararasılaşma anlamında güçlü yanları: 

a. Fakültedeki Bölümlerde, öğretim elemanlarınca danışmanlık, koordinasyon ve 

iletişim desteği sağlanması (Fakültemizde Bölüm Erasmus+ koordinatörleri ve 

yardımcıları, Bölüm Mevlana koordinatörleri ve yardımcıları aktif olarak görev 

yapmaktadır, 

b. Erasmus + programına katılımın bulunması  

c. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile gelen öğrencilerin bulunması,  

d. Erasmus kapsamında toplam 4 adet ikili anlaşmanın varlığı,  

e. Mevlana kapsamında 8 farklı ülke ile anlaşmanın bulunması  

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/, 

https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/2019-2020-ERASMUS-

DERS-VERME-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-ALMA-SONU%C3%87LARI.pdf), 

https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-

14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf), 

https://edmo.seadatanet.org/report/733 

https://sufak.sinop.edu.tr/acara-tarim-bakanindan-fakultemize-ziyaret/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ile-baltik-denizi-su-urunleri-arastirma-enstitusu-

arasinda-onemli-isbirligi/ 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/, 

https://erasmus.sinop.edu.tr/ 

https://mevlana.sinop.edu.tr/ 

https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-

14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf  

https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/2019-2020-ERASMUS-DERS-VERME-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-ALMA-SONU%C3%87LARI.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf
https://mevlana.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/134/2019/12/Anla%C5%9Fmalar2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/2019-2020-ERASMUS-DERS-VERME-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-ALMA-SONU%C3%87LARI.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/2019-2020-ERASMUS-DERS-VERME-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-ALMA-SONU%C3%87LARI.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf
https://edmo.seadatanet.org/report/733
https://sufak.sinop.edu.tr/acara-tarim-bakanindan-fakultemize-ziyaret/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ile-baltik-denizi-su-urunleri-arastirma-enstitusu-arasinda-onemli-isbirligi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ile-baltik-denizi-su-urunleri-arastirma-enstitusu-arasinda-onemli-isbirligi/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://mevlana.sinop.edu.tr/
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-14.10.2019-g%C3%BCncel.pdf
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https://mevlana.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/134/2019/12/Anla%C5%9Fmalar2019.pdf 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Fakültemizin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte 

fiziki teknik alt yapı bulunmakta olup mali kaynaklar Üniversitemiz bünyesinde 

yürütülmektedir.  

A.4.4. Uluslararasılaşma perfomansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Fakültemiz uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik 

planlamalar ve tanımlı süreçler hakkındaki çalışmalar devam etmektedir.  

 

 

 

  

https://mevlana.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/134/2019/12/Anla%C5%9Fmalar2019.pdf
https://mevlana.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/134/2019/12/Anla%C5%9Fmalar2019.pdf
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B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı  

Fakültemizde çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı öğrenci merkezli eğitim-öğretim 

yaklaşımı benimsenmektedir. Bu politika bağlamında eğitim öğretim hedeflerimiz 

kurumumuzun 2018 - 2022 Dönemi Stratejik Planında belirlenmiştir.  

YÖK’ün mesleki yeterlilik çerçeve programları temel alınarak ilgili alanlardaki uzmanlar 

tarafından eğitim–öğretim programları tasarlanmaktadır. Eğitim ve öğretim sürecindeki 

beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda programların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, dış 

paydaşlardan (öğrenciler ve işverenler) alınan geri bildirimler de göz önüne alınarak, ilgili 

birimin kurullarınca gerçekleştirilmektedir Fakültemizin programının tasarımında ilgili paydaş 

görüşleri; kurumsal internet sitesi, resmî yazışmalar ve ziyaretler ile uygulanan anketler 

değerlendirmektedir. Bu anketler yükseköğretim programlarının hitap ettiği iş kollarındaki 

temsilcileri de kapsayacak şekilde uygulanmaktadı. Paydaşlar, tasarlanan programlar 

konusunda öncelikle kurumsal internet sitesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi 

Sistemi basın yayın organları gibi görsel ve işitsel araçlarla, yönerge, talimat, resmî yazılar ve 

toplantılarla bilgilendirilmektedir. İç paydaşlarımızdan olan öğretim üyelerinden bu süreçte 

katkılar alınmaktadır. Akademik Danışmanların öğrencilerle yaptıkları görüşmelerden 

edindikleri bilgiler, her akademik yarıyıl ve yılsonunda Dekanlık ve Akademik Danışmanlarla 

yapılan değerlendirmeler, staj ve ERASMUS hareketliliğinden sağlanan geri beslemeler ve 

ilgili fakülte bünyesindeki bölümlerin alanlarında o akademik yıl içinde sağlanan gelişmeler 

göz önünde bulundurulmaktadır. Birim müfredatımızın her eğitim öğretim dönemi sonunda 

birim eğitim öğretim komisyonunca değerlendirilip, ihtiyaç halinde bir sonraki eğitim öğretim 

yılında uygulanacak şekilde güncellenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemiz 

Kalite Güvencesi Çalışmaları bilgi kılavuzunda eğitim öğretim kısmında yer alan temel ilkeler 

göz önünde bulundurularak fakültemiz ders müfredat yapısı zorunlu ve seçmeli ders dengesini 

gözetecek şekilde yapılandırma süreci içerisinde bulunmaktadır. Bu süreçte ilgili sektörlerin 

bildirdikleri istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim müfredatı gözden geçirilmekte ve paydaş 

katkılarından faydalanılmaktadır. 

Programın eğitim amaçları ve kazanımları Öğrenci Bilgi Paketi kurumsal internet adresi 

üzerinden kamuoyuna ilan edilmektedir. Programın yeterlilikleri belirlenirken Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. 

Program yeterlilikleri ve TYYÇ matrislerine Öğrenci Bilgi Paketi kurumsal Bologna Bilgi 
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Sistemi sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Ders içerikleri öğretim elemanları tarafınca, 

Bologna sürecine uygun şekilde hazırlanmıştır. Programdaki öğrencilerin yurt içindeki iş yeri 

ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama çalışması ve stajlarının iş yükleri belirlenmiş ve 

programın toplam iş yüküne dâhil edilmiştir. Staj ve mesleğe ait öğrenme fırsatları mevcuttur. 

Eğitim-Öğretim süreçleri öğrencilere araştırma yetkinliği kazandırılmasına ilişkin 

değerlendirildiğinde, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerimizin araştırma 

yetkinliği, “Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” kapsamında 

yürütülen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TÜBİTAK projeleri ile geliştirilmektedir.  

Programa ilişkin duyurular çeşitli yayın organlarında (Kurumsal web sayfası ve sosyal medya 

hesaplarında) yayınlanmaktadır. Alanında uzman eğiticilerin, ulusal ve uluslararası yetkin 

kurumlardan yararlanarak oluşturdukları eğitim programlarının yanı sıra, akreditasyon 

kriterlerini sağlayarak akredite olmak için bünyesinde oluşturacağı dış paydaş ağı ile sıkı 

birliktelik içerisinde eğitim amaç ve programları tasarlanma aşamasındadır. 

4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere diploma ile beraber uluslararası geçerliliği olan 

diploma eki verilmektedir. 

Mezunların iletişim bilgileri ile ilgili veri tabanı mezuniyet sonrasında da kendileriyle temasın 

sürdürülmesine olanak sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Mezun Bilgi Sistemine kayıt 

olanların istihdam oranları, mezun oldukları alanda ve alan dışında istihdam edilme oranları 

“Mezun Bilgi Sistemi” ve “Anket” yoluyla takip edilmektedir. Şu anda web sitemizde yer alan 

anket formu istihdam oranlarının belirlenmesine yönelik güncelleme planlanmaktadır. 

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

https://sinop.edu.tr/idaribirimler/strateji_gelistirme_daire_baskanligi/dosyalar/2018_2022_str

atejik_plan.pdf 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=06483556031114344443220631114219

738872343803331221973774938856366303333034400354853418437679311153889635600  

https://sufak.sinop.edu.tr/mevzuat/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Kalite-G%C3%BCvencesi-

%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Bilgi-K%C4%B1lavuzu.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/24/2020/02/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96

%C4%9ERET%C4%B0M-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-

Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf 

https://sinop.edu.tr/idaribirimler/strateji_gelistirme_daire_baskanligi/dosyalar/2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://sinop.edu.tr/idaribirimler/strateji_gelistirme_daire_baskanligi/dosyalar/2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=06483556031114344443220631114219738872343803331221973774938856366303333034400354853418437679311153889635600
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=06483556031114344443220631114219738872343803331221973774938856366303333034400354853418437679311153889635600
https://sufak.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%E2%80%93%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
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https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-

gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/ 

B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04882198344443554031111355153777

0387763876038928378473672635495214634388333453444837840 

https://sufak.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/ 

EK 5 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04593880034404377983892034380333

363111433333355153445635485322183328533363344043558037707333423443231105388

643663034428354753776336582322323891236630322303418434388311153889631120 

https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-

gerceklestirildi/ 

B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; 

alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı 

disiplinleri tanıma imkânları) 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=01413550033303311143892038864388

08377983418435485389203222435600 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=05943660035505389123223037756322

02311143418436582378053444833360 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Kalite-G%C3%BCvencesi-

%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Bilgi-K%C4%B1lavuzu.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=048821983444435540311113551537770387763876038928378473672635495214634388333453444837840
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=048821983444435540311113551537770387763876038928378473672635495214634388333453444837840
https://sufak.sinop.edu.tr/mezun-bilgi-sistemi/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04593880034404377983892034380333363111433333355153445635485322183328533363344043558037707333423443231105388643663034428354753776336582322323891236630322303418434388311153889631120
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04593880034404377983892034380333363111433333355153445635485322183328533363344043558037707333423443231105388643663034428354753776336582322323891236630322303418434388311153889631120
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=04593880034404377983892034380333363111433333355153445635485322183328533363344043558037707333423443231105388643663034428354753776336582322323891236630322303418434388311153889631120
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0141355003330331114389203886438808377983418435485389203222435600
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0141355003330331114389203886438808377983418435485389203222435600
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0594366003550538912322303775632202311143418436582378053444833360
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0594366003550538912322303775632202311143418436582378053444833360
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Kalite-G%C3%BCvencesi-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Bilgi-K%C4%B1lavuzu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Kalite-G%C3%BCvencesi-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Bilgi-K%C4%B1lavuzu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
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https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-

gerceklestirildi/ 

EK 6a, Ek6b, EK6c, EK6d 

 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07643330035505366843111538864355

05333423418433291311153222433360 

https://sufak.sinop.edu.tr/belgeler/ 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/ 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf 

EK 7 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

Öğrenci kabul kriterleri iyi tanımlanmış, duyurulmuş, tutarlı ve uygulamalar şeffaftır. 

Fakültemize öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile kabul edilmektedirler. Merkezi Yerleştirme ile gelen 

öğrenci grupları dışında kalan öğrencilerin kabulünde ise, yabancı uyruklu öğrenci kabulüne 

ilişkin yönerge mevcuttur. Fakültemizde önceki öğrenmelerin tanınması için yönetmelik 

bulunmaktadır. Diploma sertifika vb. belge istekleri titizlikle takip edilmektedir. Önceki 

öğrenmenin (örgün eğitim yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve 

becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. Uluslararasılaşma kapsamında 

(Erasmus ve Mevlana gibi) hareketlilik destekleri, bulunmaktadır. Hareketlilikte kredi kaybı 

olmamasına yönelik uygulamalar vardır. Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet 

karar süreçleri iyi tanımlıdır. 

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün 

eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler). 

http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_d

aire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-

2019%20%2030828%20REGA.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&source

XmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/mevlana_yonetmelik.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0764333003550536684311153886435505333423418433291311153222433360
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0764333003550536684311153886435505333423418433291311153222433360
https://sufak.sinop.edu.tr/belgeler/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/mevlana_yonetmelik.pdf
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https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/Erasmus-

Y%C3%B6nerge-2019.pdf 

https://oidb.sinop.edu.tr/yonetmelikler/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/ 

https://www.facebook.com/sinopunisufak/ 

https://www.instagram.com/sinopunisufak/ 

https://twitter.com/sinopunisufak?s=08 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=07643330035505366843111538864355

05333423418433291311153222433360 

 

B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

https://sufak.sinop.edu.tr/mevzuat/ 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf 

https://oidb.sinop.edu.tr/fileman/Uploads/oidb/KAGEM%20.pdf 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Fakültemizde, Üniversitemiz Kalite Politikasında yer alan öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı 

benimsenmektedir. Bu yaklaşımın bir gereği olarak öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine 

ilişkin memnuniyet düzeylerinin anketler yoluyla tespit edilmesi planlanmıştır. Her yarıyıl 

sonunda elektronik ortamda tüm öğrencilere uygulanan Öğretim Elemanı/Ders Değerlendirme 

Anketi sonuçları öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır. Öğretim elemanlarının bu anketten elde 

edilen sonuçları aktif öğrenme konusunda kendi yeterliklerini geliştirmek üzere kullanmaları 

beklenmektedir.  

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı kapsamında lisans programımızda öğrenim gören 

öğrencilerimiz için kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı 

veren teknik/sosyal alanlarda ortak seçmeli derslerin oluşturulmasına yönelik güncellemeler 

yapılmaktadır.  

2011 yılından itibaren yükseköğretim programlarımızda yer alan derslerin kredi değerleri 

(AKTS) Bologna süreci kriterleri göz önünde bulundurularak (ders saati, teorik, uygulama, 

ödev, proje, seminer, sınav, sözlü sunum vb.) öğrenci iş yüküne göre belirlenmektedir. Derslere 

https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/Erasmus-Y%C3%B6nerge-2019.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/Erasmus-Y%C3%B6nerge-2019.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/yonetmelikler/
https://sufak.sinop.edu.tr/
https://www.facebook.com/sinopunisufak/
https://www.instagram.com/sinopunisufak/
https://twitter.com/sinopunisufak?s=08
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0764333003550536684311153886435505333423418433291311153222433360
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0764333003550536684311153886435505333423418433291311153222433360
https://sufak.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/fileman/Uploads/oidb/KAGEM%20.pdf
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ilişkin öğrenci iş yükü, dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından belirlenmektedir. 

Uluslararası hareketlilik programlarında da öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi (AKTS) 

işletilmektedir.  

Üniversitemizin eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilere yönelik etkin bir öğretim dönemi 

planlamak amacıyla “Eğiticilerin eğitimi” programı düzenlenmiş olup eğitimlerde, konusunun 

uzmanı akademisyenler tarafından, verimli ve etkili ders işleyişi konularında bilgiler 

verilmiştir. 

Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için ölçme ve değerlendirmeye 

ilişkin metotlar öğrenci bilgi paketi üzerinden öğrencilere ve dış paydaşlara ilan edilmekte olup 

bu süreçlerin uygulanması yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır. Öğrencilerin mezuniyete 

hak kazanması için öğrenim gördüğü yükseköğretim programında tanımlanmış olan AKTS 

kredisini tamamlaması ve 4 üzerinden 2 genel ağırlıklı ortalama başarı koşulunu sağlaması 

gerekmektedir. Fakültemizde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve 

geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler konuya ilişkin 

yönetmeliklerde yer almaktadır  (bknz: Sinop Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği) 

Öğrenci talepleri her akademik yarıyılda yapılan akademik danışman toplantıları ile 

alınmaktadır. Bu talepler Dekanlığımız tarafından değerlendirilmekte ve öğrenciler  

Danışmanları aracılığı ile yapılan işlemler hakkında bilgilendirilmektedir. Bunların yanı sıra 

tüm iç ve dış paydaşlar fakültemizde fiziki olarak bulunan Dilek ve İstek Kutuları aracılığı ile 

görüş ve önerilerini iletebilmektedirler. Öğrencilerimiz derslere ders kayıtları esnasında öğrenci 

bilgi sistemi ile yönlendirilmektedir. Bunların yanı sıra Fakültemizde öğrencilerimize 

akademik danışmanlık hizmetleri kapsamında öğrenim hayatları boyunca öğrenci değişim 

programları (Erasmus, Mevlana, Farabi, Özel Öğrencilik), kariyer planlama konusunda çeşitli 

hizmetler de sunulmaktadır. Bu hizmetler kanunlar, yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde 

tanımlanmış ve güvence altına alınmış olup ilgili yönetmelik ve yönergelere Üniversitemizin 

web sayfasından erişilebilmektedir  

 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, 

araştırma/öğrenme odaklı) 
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http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_d

aire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-

2019%20%2030828%20REGA.pdf 

https://sinop.edu.tr/universitemizde-egiticilerin-egitimi-sertifika-toreni-duzenlendi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencileri-icin-samsun-bolgesine-teknik-gezi-

duzenlendi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencilerine-sarikum-teknik-gezisi-duzenlendi/ 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=08503444834456366663772132228387

763887236570355203219438856366423110533330377003219435230343883334536672344

80  

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/mevlana_yonetmelik.pdf 

https://erasmus.sinop.edu.tr/ 

 

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

farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi). 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=08503444834456366663772132228387

763887236570355203219438856366423110533330377003219435230343883334536672344

80  

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet 

anketleri, talep ve öneri sistemleri) 

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/ 

https://sinop.edu.tr/universitemizde-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligini-ogrencilerimiz-

belirleyecek/  

https://sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-ogrencilerimizin-talepleri-

dogrultusunda-yeniden-belirlendi/  

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/  

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/  

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/akademik/  

http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/%C3%96nlisans-Lisans%2011-07-2019%20%2030828%20REGA.pdf
https://sinop.edu.tr/universitemizde-egiticilerin-egitimi-sertifika-toreni-duzenlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencileri-icin-samsun-bolgesine-teknik-gezi-duzenlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencileri-icin-samsun-bolgesine-teknik-gezi-duzenlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencilerine-sarikum-teknik-gezisi-duzenlendi/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0850344483445636666377213222838776388723657035520321943885636642311053333037700321943523034388333453667234480
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0850344483445636666377213222838776388723657035520321943885636642311053333037700321943523034388333453667234480
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0850344483445636666377213222838776388723657035520321943885636642311053333037700321943523034388333453667234480
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/mevlana_yonetmelik.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0850344483445636666377213222838776388723657035520321943885636642311053333037700321943523034388333453667234480
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0850344483445636666377213222838776388723657035520321943885636642311053333037700321943523034388333453667234480
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0850344483445636666377213222838776388723657035520321943885636642311053333037700321943523034388333453667234480
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligini-ogrencilerimiz-belirleyecek/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligini-ogrencilerimiz-belirleyecek/
https://sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-ogrencilerimizin-talepleri-dogrultusunda-yeniden-belirlendi/
https://sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-ogrencilerimizin-talepleri-dogrultusunda-yeniden-belirlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/akademik/
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B.4. Öğretim Elemanları 

Fakültemizde öğretim elemanlarının, işe alınma ve atanma süreci, yasa ve yönetmeliklerde 

tanımlı süreçlerle yürütülmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın izni ile ilan edilen 

kadrolar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan 

yönetmeliklerdeki koşulların yanı sıra Sinop Üniversitesinde öğretim üyeliğine yükseltilme ve 

atanmalarda aranan ölçütleri kapsamaktadır. Yasa ve yönetmeliklere bağlı olan süreçlerin yanı 

sıra fakültemiz bünyesinde görev yapan akademik personelin yeniden atama ve yükseltme 

süreçleri, katılımcı yönetim anlayışı ile oluşturulan ön değerlendirme komisyonu ile 

sağlanmaktadır.  

Fakültemizde ders görevlendirmelerinde, öğretim elemanlarının çalışma ve uzmanlık alanları 

ile alt uzmanlık alanları dikkate alınmaktadır. Öğretim elemanlarımızın uzmanlık alanı 

dışındaki derslerin yürütülmesinde ise Üniversitemizin diğer birimlerindeki öğretim 

elemanlarından faydalanılmaktadır. 

Eğiticilerin, öğretim becerilerinin artırılması ve iyileştirilmesi için, “eğiticilerin eğitimi “ 

üniversite bünyesinde görev yapan bütün akademik personele verilmiştir. Bu program 

kapsamında “İletişim Beceri ve Teknikleri, Temel Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Ders 

Tanıtım Formlarının Düzenlenmesi, Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme, 

Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ve Sınıf Yönetimi” ile 

ilgili alanında uzman kişiler tarafından Sinop Üniversitesi bünyesinde akademik personele 

eğitim verilmiştir.  

Fakültemiz, üniversitemiz kalite yönetimi ile uyumlu olarak öğrenci merkezli öğrenme 

yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşımın bir gereği olarak öğrencilerin eğitim öğretim 

süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri anketler yoluyla tespit edilmektedir. Üniversitemizde 

her yarıyıl sonunda elektronik ortamda tüm öğrencilere uygulanan Öğretim Elemanı/Ders 

Değerlendirme Anketi sonuçları öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır. Öğretim elemanlarının 

bu anketten elde edilen sonuçları aktif öğrenme konusunda kendi yeterliklerini geliştirmek 

üzere kullanmaları beklenmektedir.  

Üniversitemizde her yıl akademik teşvikte en yüksek performans sergileyen öğretim elemanları 

arasından farklı kategorilerde ilk üçe girenler biniş giyme töreninde başarı belgesiyle 

ödüllendirilmektedir. 2019 yılı biniş giyme töreninde Fakültemiz dört öğretim elemanına başarı 

belgesi takdim edilmiştir. Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansı, 2019 yılında senato 

kararıyla kabul edilen Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesine göre değerlendirilecektir.  

 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
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B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri  

https://pdb.sinop.edu.tr/yonerge/  

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180  

https://sufak.sinop.edu.tr/ders-programlari/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/ders-programlari/  

https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/  

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, 

materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)  

https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-programi-hakkinda/  

https://sgdb.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/  

https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/  

https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/ https://sufak.sinop.edu.tr/komisyonlar/  

https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/  

https://sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesinde-mufredat-degerlendirme-toplantisi/  

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme  

Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi  

https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-akademik-yukseltme-ve-binis-giydirme-toreninde-

fakultemizin-basarisi/  

B.5. Öğrenme Kaynakları  

Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için 

fakültemizde, günümüz şartlarına uygun bir biçimde donatılmış olan 4 amfi, 1 konferans 

salonu, 4 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 9 araştırma laboratuvarı, 2 akvaryum ünitesi ve 1 

araştırma ve uygulama merkezi yer almaktadır  

Su Ürünleri Fakültesi olarak, öğrencilerin saha çalışması tecrübesi elde etmesi ve yerinde 

inceleme deneyimine sahip olabilmeleri için, ders uygulamalarında kullanılmak üzere, Seydi 

Ali Reis ve Aurelia Araştırma Tekneleri kullanılmaktadır  

Akademik çalışmalar için açık erişimin sağlanması, kurumsal arşivlenmenin yapılması amacı 

ile "açık erişim sistemi" https://kddb.sinop.edu.tr/ mevcuttur. Bu sistem sayesinde yapılan 

çalışmalar sonucu derlenen akademik yayınlar, bilginin yayılması amacıyla toplumun erişimine 

açık haldedir. Ayrıca, merkez kütüphaneye öğrencilerin ulaşımlarını sağlamak amacıyla, 

üniversite tarafından ücretsiz Ring Servisi sağlanmaktadır.  

Fakültemiz, üniversitemizin benimsediği Kalite Politikasına göre hareket etmekte ve bu 

yaklaşımın bir gereği olarak öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin memnuniyet 

düzeyleri her dönem sonunda anketler yoluyla tespit edilmektedir. Bu anket çıktıları bir sonraki 

https://pdb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180
https://sufak.sinop.edu.tr/ders-programlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/ders-programlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-programi-hakkinda/
https://sgdb.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://sgdb.sinop.edu.tr/performans-programi/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/
https://sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesinde-mufredat-degerlendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/%C3%96D%C3%9CL-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-akademik-yukseltme-ve-binis-giydirme-toreninde-fakultemizin-basarisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-akademik-yukseltme-ve-binis-giydirme-toreninde-fakultemizin-basarisi/
https://kddb.sinop.edu.tr/
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dönem için alınması gereken tedbirlerin ve/veya geliştirilmesi gereken yönlerin ortaya 

konulmasında önem arz etmektedir. Her öğrenci, dersi anketlerle değerlendirmekte ve her 

dersin ağırlıklı ortalama puanı oluşmaktadır. Öğrencilerin, eğitim-öğretim ve kültürel açıdan 

gelişmeleri için gerekli olan bütçeler kurumumuza ait Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

tarafından güvence altına alınmıştır. Fakültemizde öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılması 

için, yemek bursu ve YÖK tarafından sağlanan destek bursu da verilmektedir. Ayrıca 

öğrencilerimize Fakültemiz özel sektör işbirliğiyle sağlanan destek bursları 2019 yılı içerisinde 

verilmiştir.  

Fakültemiz bünyesinde öğrenci toplulukları bulunmamaktadır fakat üniversite bünyesinde 

çeşitli topluluk ve gruplara katılım sağlayabilmektedirler. Fakültemiz yerleşkesi içerisinde yer 

alan halı saha voleybol sahası basketbol sahası ve tenis kortu bulunan spor tesisi 

öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine imkân sağlamakta ayrıca yerleşke içerisinde bulunan 

kafeterya ve yemekhane ile de yemek ve sosyal ihtiyaçları karşılanmaktadır. Öğrencilerimiz 

üniversite tarafından sağlanan ringlerle birimler arasında ulaşım sağlamaktadır. 

Öğrencilerin yaşadığı hem olumsuz hem de olumlu durumları rahatça bildirebilmeleri için 

fakültemizde dilek-istek kutuları bulunmakta ve aktif olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama, 

öğrencilerin kendilerini yönetim, öğretim elemanları ve idari personel tarafından baskı altında 

kalma hissiyatı olmadan özgür bir şekilde dile getirmesini sağlamaktadır 

Öğrenci konaklamaları Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağlamış olduğu yurtlarda yapılmaktadır. 

Yemekhane çalışma saatleri, öğrencilerin öğle tatillerine denk gelecek şekilde revize edilmiştir 

Ayrıca, yemekhane ve kantin denetimi fakülte bünyesinde kurulmuş olan “İdari Kontrol ve 

Denetleme Komisyonu” ile belirli aralıklarla yapılmaktadır  

Engelsiz bir yaşam tüm kurumlarda olduğu gibi Fakültemizde de geliştirilmesi gereken bir 

konudur. Fakültemizde Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi bulunmaktadır. Yerleşkemiz 

içerisinde engelli araç park yeri görme engelli yürüme yolları, rampa ve engelli asansörü ile 

tuvaleti yapılmış olsa da hala iyileştirme çalışmaları bütçe kapsamında devam etmektedir.   

Fakültemizde, öğrencilere yönelik rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

bulunmamakla birlikte, öğrencilerimiz SKS daire başkanlığı bünyesinde bulunan Rehberlik ve 

Danışmanlık Hizmetleri Birimi’nden faydalanabilmektedir (https://sksdb.sinop.edu.tr/). 

Kariyer hizmetleri için, yıl içerisinden çeşitli dönemlerde kariyer geliştirme söyleşileri 

yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, yıl içerisinde öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için, 

çeşitli sertifika eğitimleri verilmektedir 

 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sksdb.sinop.edu.tr/
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B.5.1. Öğrenme kaynakları 

https://kddb.sinop.edu.tr/kutuphane-istatistikleri/  

https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/  

 

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendisi-adaylari-dip-trolu-avciliginda/  

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencilerine-sarikum-teknik-gezisi-duzenlendi/  

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencileri-icin-samsun-bolgesine-teknik-gezi-

duzenlendi/  

https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-destekli-denizi-anlamak-projesi-basladi/  

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/  

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837  

EK 8 

EK 4a  

EK 9  

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

https://sksdb.sinop.edu.tr/  

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/tanitim_3z.pdf  

https://sksdb.sinop.edu.tr/tr/ogrenciklupleri  

EK 10 

EK 11 

EK 12 

B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko 

vs.)  

https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/  

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837  

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516  

EK 9 

B.5.4. Engelsiz üniversite  

https://eob.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/  

EK 13 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri   

https://sksdb.sinop.edu.tr/personel/  

https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-akademik-kariyer-tuyolari-egitimi-duzenlendi/  

https://kddb.sinop.edu.tr/kutuphane-istatistikleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendisi-adaylari-dip-trolu-avciliginda/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencilerine-sarikum-teknik-gezisi-duzenlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencileri-icin-samsun-bolgesine-teknik-gezi-duzenlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrencileri-icin-samsun-bolgesine-teknik-gezi-duzenlendi/
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-destekli-denizi-anlamak-projesi-basladi/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sksdb.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/tanitim_3z.pdf
https://sksdb.sinop.edu.tr/tr/ogrenciklupleri
https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
https://eob.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sksdb.sinop.edu.tr/personel/
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimize-yonelik-akademik-kariyer-tuyolari-egitimi-duzenlendi/
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B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

Fakültemizde, programların izlenmesi ve güncellenmesi için üniversitemizin Ön lisans ve 

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Eğitim-Öğretim Programları Tasarımı ve Onayı 

Yönergesi takip edilmektedir. Fakültemizde ayrıca, yönergenin uygulanabilmesi ve takibi için 

Bologna sürecine ek olarak “Eğitim Komisyonu” kurulması planlanmaktadır. Dönem içerisinde 

öğrencilerin almış olduğu derslerin kazanımları, öğrenci bilgi paketlerinde mevcuttur. 

Öğrencilerin dönem sonunda sınavlarından almış oldukları notları, o dersten aldıkları 

kazanımları göstermektedir. Öğrenciler, yılsonunda ilgili ders notunu görebilmeleri için almış 

oldukları her dersin değerlendirme anketini doldurmak zorundadırlar. Bu değerlendirme 

sonucunda ders için nasıl bir iyileştirme yapılacağı, o dersi veren öğretim elemanınca 

incelenmektedir. Ayrıca, öğrenciler akademik danışmanları ile yaptıkları toplantılar ile de bu 

değerlendirmelerini iletebilmektedirler.  

Fakültemiz dış paydaşlarla istihdamın artırılabilmesi için müfredat değişikliği ve nasıl bir 

ihtiyacın olduğuna yönelik bilgilerin alınabilmesi için toplantılara katılmış ve kendi bünyesinde 

düzenlemiştir.  

Fakültemiz mezunlarının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ile dış paydaşların görüşlerini içerecek 

şekilde anketler düzenlenmekte ve dış paydaş toplantıları yapılmaktadır. 

Fakültemizin henüz akreditasyonu bulunmamakta olup, akreditasyon çalışmaları kapsamında 

MÜDEK başvurusu yapılmıştır. 

Fakültemizden mezun olan öğrencilerin, iş hayatına ait geri dönüşler için 2017 yılından beri 

Mezun Anket Formu oluşturulmuştur. Bu formların sonuçları her yıl alınmakta ve fakülte 

bünyesinde komisyonlarda değerlendirilerek fakültemizin sayfasında paylaşılmaktadır. 

Üniversite bünyesinde her yıl mezunlar toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca mezun katılımının 

artırılabilmesi için mezunlarımızın görüşleri alınmaktadır. Fakültemiz ile mezunlar arasında 

iletişimin artırılması amacıyla her yıl “Mezunlar Günü Toplantısı” planlanmaktadır.  

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi  

https://gensek.sinop.edu.tr/category/kararlar/  

https://oidb.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri-2/  

https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-

gerceklestirildi/  

https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-

gerceklestirildi/ 

https://gensek.sinop.edu.tr/category/kararlar/
https://oidb.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/altinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-mersinde-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/besinci-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-ispartada-gerceklestirildi/
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https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-

gerceklestirildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-

gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/). 

http://mezun.sinop.edu.tr/tr/suurunleri/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/category/duyurular/page/3/ 

EK 4a, EK 4b 

EK 1 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi  

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/  

http://mezun.sinop.edu.tr/Etkinlikler-3  

http://mezun.sinop.edu.tr/Duyurular-18 

 

 

 

 

  

https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ege-universitesinde-su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
http://mezun.sinop.edu.tr/tr/suurunleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/category/duyurular/page/3/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
http://mezun.sinop.edu.tr/Etkinlikler-3
http://mezun.sinop.edu.tr/Duyurular-18
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C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Stratejisi 

Üniversitemizin tanımlı araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yapılan 

uygulamalar bulunmaktadır. Fakültemiz, Üniversitemizin kalite politikası çerçevesindeki 

araştırma politikasını uygulamaktadır. Bu kapsamda KUZKA ile ortak AB projesi 

yürütülmektedir. Üniversite-sanayi iş birliğinin daha etkin ve verimli olması adına dış 

paydaşlarımıza yönelik Fakültemiz akademik personelin uzmanlık alanlarının yer aldığı 

“Akademik Personel Uzmanlık Alanları” kataloğu hazırlanıp hem web ortamında hem de 

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği toplantılarında paylaşılmıştır. Fakültemizde kurum dışı 

fonları kullanmaya yönelik çalışmaları bulunmakla birlikte bu alan geliştirilmeye açıktır. 

TÜBİTAK, AB Projeleri vb. kuruluşlardan fon sağlamaya yönelik proje hazırlama eğitimlerine 

öğretim üyelerimizce katılımlar sağlanmaktadır. Üniversitemiz “Bilimsel Etkinlikleri İzleme 

Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” kapsamında Fakültemizin bütün araştırma-

geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgi-belge ve verilerin toplanmasını sağlamak üzere birim 

koordinatörü belirlenmiştir. Fakültemizde ki araştırmalar “Sinop Üniversitesi Kalite 

Politikaları” arasında yer alan araştırma politikasına ait performans göstergeleri göz önünde 

bulundurularak yürütülmektedir.  

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri fakültemiz bünyesindeki üç bölüm tarafından 

yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesindeki proje araştırmalarının yapılması ve sorunsuz 

ilerlemesi için dekanlık, bölüm başkanları, araştırma ve uygulama merkezi ve/veya laboratuvar 

sorumluları bilgilendirilmektedir. Proje araştırmaları dışındaki çalışmalarda ise, fakülte iç 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi açısından süreç yönetimi planlanmaktadır.  

Fakültemizde planlanan ve yürütülen araştırmalar; yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri 

ile uyum içindedir. Özellikle ülkemizin 2023 kalkınma planı doğrultusunda Fakültemiz su 

ürünleri sektörü ile işbirliğinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucu elde edilen 

bulgular gerek sosyo-ekonomik gerekse bilimsel katkısı ile ulusal/uluslararası rekabet düzeyini 

geliştirmeye yöneliktir.  

 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi  

Sinop Üniversitesi Kalite Politikaları 

Kalite Güvencesi Çalışmaları Bilgi Kılavuzu 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Kalite-Politikalar%C4%B1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Kalite-G%C3%BCvencesi-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Bilgi-K%C4%B1lavuzu.pdf
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Sinop Üniversitesi Çalışanlarının Etik Değerler İlkeler Belgesi 

Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Ver. 2.00 

- 4/12/2019) 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516  

https://sufak.sinop.edu.tr/yillik-performans-gostergeleri/  

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/  

https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/  

https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/ 

https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/97/2019/12/SARKullanimYonergesi.pdf  

https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/mevzuat/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837  

EK 14 

 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı  

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Betikom6-9.pdf  

Laboratuvar ve Tesis Sorumluları 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-tanitim/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/24/2019/11/BilimselArast%C4%B1rmaveYay%C4%B1nEtigiYonergesi

.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-avlama-ve-isleme-teknolojisi-bolumu/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-bolumu/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-temel-bilimler-bolumu/ 

 

C.1.3 Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

https://sinop.edu.tr/sinop-lakerda-festivali/  

https://sinop.edu.tr/universitemizin-arastirmasiyla-midye-tava-insan-sagligi-acisindan-

guvenli-bulundu/  

https://sufak.sinop.edu.tr/hamsi-marinat-urunlerde-seri-uretime-gecildi/  

 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/02/Etik-De%C4%9Ferler-ve-%C4%B0lkeler-Belgesi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/BilimselArast%C4%B1rmaveYay%C4%B1nEtigiYonergesi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Birim-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-K%C4%B1lavuzu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Birim-%C4%B0%C3%A7-De%C4%9Ferlendirme-K%C4%B1lavuzu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
https://sufak.sinop.edu.tr/yillik-performans-gostergeleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/
https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2019/12/SARKullanimYonergesi.pdf
https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2019/12/SARKullanimYonergesi.pdf
https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Betikom6-9.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/Laboratuvar-Sorumlular%C4%B1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-tanitim/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/BilimselArast%C4%B1rmaveYay%C4%B1nEtigiYonergesi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/BilimselArast%C4%B1rmaveYay%C4%B1nEtigiYonergesi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/BilimselArast%C4%B1rmaveYay%C4%B1nEtigiYonergesi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-avlama-ve-isleme-teknolojisi-bolumu/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-bolumu/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-temel-bilimler-bolumu/
https://sinop.edu.tr/sinop-lakerda-festivali/
https://sinop.edu.tr/universitemizin-arastirmasiyla-midye-tava-insan-sagligi-acisindan-guvenli-bulundu/
https://sinop.edu.tr/universitemizin-arastirmasiyla-midye-tava-insan-sagligi-acisindan-guvenli-bulundu/
https://sufak.sinop.edu.tr/hamsi-marinat-urunlerde-seri-uretime-gecildi/
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Fakültemizin 2019 yılı içerisinde yürüttüğü ve işbirliği içerisinde olduğu projeler aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

Sıra 

No 
Proje No 

Proje 

Yürütücüsünün 

Adı Soyadı 

Proje Adı 
Fakülte 

Adı 

Proje 

Ödeneği 

1 
SÜF-1901-18-

48 

Prof. Dr. Levent 

BAT 

Karadeniz’in Sinop 

İli Sahillerinde 

Deniz Çöplerinin 

Araştırılması 

Su Ürünleri 

Fakültesi 
10.021,91 

2 118Y125 
Doç Dr. Ülgen 

AYTAN 

Güneydoğu 

Karadeniz 

Ekosisteminde 

Mikro- ve 

Nanoplastiklerin 

Dağılımı, 

Kompozisyonu, 

Kaynakları ve 

Ekolojik 

Etkileşimleri 

Recep 

Tayyip 

Erdoğan 

Üniversitesi 

Su Ürünleri 

Fakültesi 

419.143,00 

3 - ÇINAR Müh. 

Türkiye’de 

Referans İzleme 

Ağının Kurulması 

Projesi, T.C. Orman 

ve Su İşleri 

Bakanlığı, Su 

Yönetimi Genel 

Müdürlüğü. 2016-

2020. 

Su Ürünleri 

Fakültesi, 

Su Ürünleri 

Temel 

Bilimler 

Bölümü 

300.000,00 

4 
ÇTÜE 

5178702 

TÜBİTAK-

MAM 

Denizlerde 

Bütünleşik Kirlilik 

Su Ürünleri 

Fakültesi, 

750.000,00 
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İzleme 2018 Yılı 

Karadeniz Projesi, 

T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı 

& TÜBİTAK 

MAM-Çevre ve 

Temiz Üretim 

Enstitüsü. Proje No: 

ÇTÜE 5178702 

Su Ürünleri 

Temel 

Bilimler 

Bölümü 

5 
SÜF-1901-18-

42 

Arş. Gör. Dr. 

Dilara ÖZTÜRK 

Orta Karadeniz 

Bölgesi’nde 

(SİNOP) ağ 

kafeslerinde 

yetiştirilen büyük 

alabalıkların 

(Onchorhynchus 

mykiss) büyüme 

performansı, et 

kalitesi ve 

pigmentasyon 

miktarlarının 

belirlenmesi 

Su Ürünleri 

Fakültesi-

SAGUN 

AQUA 

3.600,00 

6 

Thünen-Baltic 

Sea Fisheries 

Inst. 

 

Doç. Dr. Sabri 

BİLGİN 

Sea trials of a gillnet 

modification in the 

turbot fishery in the 

Black Sea 

Su Ürünleri 

Fakültesi 

18130,4 

EURO 

7  

Koordinatör: 

Prof. Dr. Levent 

BAT 

“Assesıng The 

Vulnerabılıty of the 

Black Sea Marıne 

Ecosystem to 

Human Pressures 

AB, 

TÜBİTAK 

MAM-

Çevre ve 

Temiz 

240.000, 

00 
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(ANEMONE)” 

projesi kapsamında 

2019 ve 2020 

yıllarında 

Karadeniz’de 

Bentik Toplulukları 

(makro ve 

meiobentos; makro 

ve 

mikrofiyobentos), 

Fitoplankton ve 

Zooplankton İzleme 

ve Değerlendirme 

Üretim 

Enstitüsü 

Su Ürünleri 

Fakültesi 

Temel 

Bilimler 

Bölümü 

8  
Prof. Dr. Nuri 

BAŞUSTA 

Orta ve Doğu 

Karadeniz’de 

Yaşayan Deniz 

Salyangozu 

(Rapana 

venosa)’nun 

Büyüme 

Özelliklerinin 

Karşılaştırılmalı 

Olarak İncelenmesi 

Fırat 

Üniversitesi 

Su Ürünleri 

Fakültesi 

288000 

9 TÜBİTAK/DSİ 
Dr. Oltan 

CANLI 

Sakarya Havzasında 

Su Kalitesi İzleme 

ve DSİ Kapasite 

Geliştirilmesi 

Projesi 

  

10  

TÜBİTAK 

1002 118O109  

Prof. Dr. Hülya 

TURAN  

Modifiye Atmosfer 

Paketleme (MAP) 

İle Paketlenen 

Su Ürünleri 

Fakültesi  

29.913,50  
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Alabalık 

(Oncorhynchus 

mykiss Walbaum, 

1792) Köftesi 

Üretiminde 

Mikrobiyal 

Transglutaminaz 

(MT gaz) Enziminin 

Kalite Üzerine 

Etkisi ve 

Endüstriyel 

Kullanım 

Olanaklarının 

Araştırılması  

11 

18B0430001  Prof. Dr. Ahmet 

ALTINDAĞ  

Ankara Üniversitesi 

Tandoğan Kampüsü 

Biyoçeşitliliğin 

Belirlenmesi Projesi  

Ankara 

Üniversitesi 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi  

75.000,00  

 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180  

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180  

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-

gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/  

EK 14 

EK 15a, EK15b, EK15c 

 

C.2 Araştırma Kaynakları 

Fakültemizin fiziki, teknik ve mali araştırma kaynaklarının misyon, hedef ve stratejileriyle 

uyumlu ve yeterli olması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri 

ile bilimsel araştırmaların en iyi şekilde sürdürülebilmesi için günümüz şartlarına uygun bir 

biçimde donatılmış olan 9 araştırma laboratuvarı, 2 akvaryum ünitesi ve 1 araştırma uygulama 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
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merkezi yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda ve öğrenci uygulamalarında kullanılan Seydi Ali 

Reis R/V ve Aurelia R/V isimli iki adet araştırma teknesi bulunmaktadır.  

Fakültemiz çalışmalarında araştırma konularına ve araştırmaya ilişkin talebin geldiği kuruma 

göre araştırma kaynakları farklılaşmaktadır. Üniversite içerisinde akademik bir faaliyetin 

parçası olarak akademisyenin gönüllülüğü doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmalarda 

kurumun kaynakları kullanılmaktadır. Araştırmacının çarpan etkisinin artırılması amacıyla, 

araştırma sonuçlarının akademik çevrelerle paylaşımı için yurtiçi/yurtdışı bilimsel faaliyetlere 

katılımı Üniversitenin Akademik Personel Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi 

bulunmaktadır. Ancak araştırmacılar için gerekli mali destek üniversite tarafından 

sağlanamamakta olup, kişisel imkanlar doğrultusunda ve/veya proje bütçeleri ile katılım 

sağlayabilmektedirler.  

Üniversitenin araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik desteğinde en önemli kalemlerden 

birisi Bilimsel Araştırma Projeleri destek programıdır. Bu kapsamda fakültemizde 2019 yılı 

içerisinde devam eden 3 adet ve tamamlanan 6 adet proje bulunmaktadır. Kurum dışı finansal 

kaynak ihtiyacına binaen proje müracaatı olarak ilgili çağrı başlıkları değerlendirilmektedir. 

TÜBİTAK, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Fonları kurum dışı fon 

kaynaklarıdır. 2019 yılında 4 adet TÜBİTAK, 5 Adet ulusal ve uluslararası proje 

desteklenmiştir. Fakültemiz, bu projelerde gösterdiği başarılı performans ile hem araştırma 

altyapısını güçlendirilmekte hem de araştırmacılarına farklı araştırma olanakları 

sağlanmaktadır. 

Fakültemiz, araştırma-geliştirme faaliyetlerine dış kaynaklardan ( TÜBİTAK, AB, TAGEM) 

destek alınmasına ayrıca önem verilmektedir. Fakültemiz, Üniversitemizde, dış kaynaklardan 

en fazla yararlanan fakültelerden biri konumundadır. Fakültemiz 2010-2019 yılları arasında dış 

kaynaklı toplam 20 adet proje yürütmüş, hali hazırda farklı kurumlar ile işbirliği içerisinde olan 

projelerde de yer almaktadır.  

Fakültemizde, araştırma politikası, hedefleri ve stratejileri ile uyumlu ve destekleyen doktora 

programlarının çıktıları düzenli olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Fakültemiz, üniversite kurulduğundan beri toplamda 

35 doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır. 2019 yılı itibari ile 13 adet öğrenci doktora 

eğitimine fakültemizde devam etmektedir. Fakültemizde post-doc uygulaması 

bulunmamaktadır. Ancak doktora mezunlarımızın/öğrencilerimizin yapmış oldukları Ar-Ge 

çalışmalarının sonuçlarını paydaşların katılımı ile desteklenmekte ve izlenmektedir. 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali  

https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/  

https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/
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https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/foto-galeri/  

https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/ 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-

2019.pdf  

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri)  

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-

2019.pdf  

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları  

https://sufak.sinop.edu.tr/hamsi-marinat-urunlerde-seri-uretime-gecildi/  

https://lisansustu.sinop.edu.tr/enstitu-tanitim/ 

 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

Fakültemizin tüm akademik personeli kendi ilgi ve alanlarına ilişkin araştırma yapma 

konusunda yetkin ve donanımlıdır. Araştırmaların nitelik ve niceliğine ilişkin kriterler 

Üniversitemizin atama ve yükseltme kıstaslarına göre izlenmektedir. Araştırma kadrosunun 

araştırma yetkinliğini geliştirmesi için öğretim elemanlarının talepleri doğrultusunda 

Fakültemiz ve Üniversitemiz tarafından, yurtiçi/yurtdışı araştırma izinleri, veri tabanlarına 

erişim imkanları, Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ve eğitim kazanımları desteği gibi çeşitli 

imkanlar sunmaktadır. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından planlanan ve organize 

edilen çeşitli eğitimler ile öğretim elemanlarımızın araştırma yetkinliklerinin artırılması ve 

iyileştirilmesi de sağlanmaktadır. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

için ayrıca kurumlar arası işbirliği de yapılmaktadır.  

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi   

https://pdb.sinop.edu.tr/ 

https://tto.sinop.edu.tr/biggsamsun-projesi-universitemizde-tanitildi/  

EK16a, EK16b 

 

C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik Ortak 

programlar, ortak araştırma birimleri  

https://edmo.seadatanet.org/report/733  

https://erasmus.sinop.edu.tr/ogrenci-ve-personel-hareketliligi/  

https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/hamsi-marinat-urunlerde-seri-uretime-gecildi/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/enstitu-tanitim/
https://pdb.sinop.edu.tr/
https://tto.sinop.edu.tr/biggsamsun-projesi-universitemizde-tanitildi/
https://edmo.seadatanet.org/report/733
https://erasmus.sinop.edu.tr/ogrenci-ve-personel-hareketliligi/
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https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-

2019.pdf  

https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/  

 

C.4. Araştırma Performansı  

Fakültemizde, öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere birim 

performans göstergeleri izleme tablosu her üç ayda bir toplanmaktadır. Bu tablolardan elde 

edilen sonuçlar hem fakültemizin bilimsel veri tabanının oluşturulmasını sağlamakta, hem de 

üniversitemiz strateji daire başkanlığı ile paylaşılarak üniversitemizin faaliyet raporunda yer 

almaktadır.   

Fakültemiz öğretim elemanlarının araştırma performanslarının periyodik olarak izlenebilmesi 

için her ay düzenli veri toplanmakta ve üçer aylık dönemlerde strateji daire başkanlığına 

gönderilmektedir. Performans göstergelerinin yılsonu değerlendirmeleri ise, iç paydaşlarla 

değerlendirilerek üniversite performans göstergeleriyle duyurulmaktadır.  

Fakültemizde, araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik olarak 

üniversite bünyesinde kurulmuş olan BETİKOM’da görev yapacak bir birim temsilcimiz 

belirlenmiştir.  

Yeni kabul edilen Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi ile öğretim elemanlarımızın araştırma 

performanslarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.  

Fakültemizde ki araştırmaların yürütülmesinde öncelikle eldeki kaynaklar ve bilimsel araştırma 

projeleri koordinatörlüğü tarafından sağlanan maddi destekler kullanılmaktadır. Fakültemiz 

bünyesinde yürütülen araştırmaların bütçeleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlükleri 

tarafından yönetilmektedir. Fakültemiz tarafından yürütülen danışmanlık hizmetleri ve dış 

kaynaklı projelerin döner sermaye gelirlerinden fakülte payına ayrılan kısmı fakültemizde 

yürütülen bilimsel araştırmalar için kullanılabilmektedir.  

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi  

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-

2019.pdf  

Proje Bildirim Formu 

No 
Proje 

Adı 

Projeyi 

Destekleyen  

Proje 

Numarası 

Proje 

Başlangıç 

Tarihi 

Proje 

Bitiş 

Tarihi 

Proje 

Bütçesi 

Projede 

Görev Alan 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
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Kurum/Kuruluş Personel 

Listesi 

       

Yürütücü: 

Araştırmacı: 

Bursiyer: 

       

Yürütücü: 

Araştırmacı: 

Bursiyer: 

       

Yürütücü: 

Araştırmacı: 

Bursiyer: 

 

Makale Bildirim Formu 

No 
Makale 

Adı 

Dergi 

Adı 

Endeks 

(sadece ilgili alanı işaretleyiniz) 
Yayınlan

ma Tarihi 
Yazar Listesi 

SCI, 

SCI-Exp 

Uluslara

rası 

Hakemli 

Ulusal 

Hakem

li 

   ☐ ☐ ☐   

   ☐ ☐ ☐   
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   ☐ ☐ ☐   

 

Kitap / Kitap Bölümü Bildirim Formu 

No 

Kitap 

(varsa 

bölüm adı 

ile birlikte) 

Kapsam 

ISBN 
Yayın 

Evi 

Yayınlanm

a Tarihi 
Yazar Listesi 

U
lu

sa
l 

U
lu

sl
a
r-

 

a
ra

sı
 

  ☐ ☐     

  ☐ ☐     

        

 

Sempozyum/Kongre Katılım ve Bildiri Bildirim Formu 

No 

Sempoz

yum 

Adı 

Kapsam  Sempozyu

m 

Tarihi 

Ö
ze

t 
m

et
in

 

T
a
m

 m
et

in
 

P
o
st

er
 

S
ö
zl

ü
 

Bildir

i Adı 

Yazar 

Listesi 

U
lu

sa
l 

U
lu

sl
a
r-

 

a
ra

sı
 

  ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐   

  ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐   

  ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐   

 

 Patent/Ödül ve Tasarım Bildirim Formu 

No Kapsam 

B
a
ş

v
u

r

u
 

S
o
n

u
çl

a

n
a
n
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P
a
te

n
t 

T
a
sa

rı
m

 

Ö
d

ü
l 

Tari

hi 

Patent/Ödül 

ve Tasarım 

Veren 

Kurum/Kur

uluş 

Başvur

an kişi 

sayısı 

Patent/Öd

ül ve 

Tasarım 

Kişi  

Listesi 

Patent/Ödül 

ve Tasarım 

adı 

 ☐ ☐ ☐        

 ☐ ☐ ☐        

 

 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi  

 

C.4.3. Araştırma bütçe performansı  
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D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Fakültemiz, üniversitemizin kabul ettiği “toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 

akademik, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, çevre vb. alanlardaki kurumsal faaliyetlerinin 

toplumsal katkıya dönüştürmeyi dikkate alan” politikasını benimsemektedir ve hedeflerine 

uygun faaliyetlerinde bulunmaktadır. Toplumsal katkı süreçleri üniversitemizin kurumsal 

PUKÖ döngüsü çerçevesine bağlı kalınarak işletilmektedir. Fakültemiz, toplumsal katkı 

çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm faaliyetlerinde iç ve dış paydaşların tamamı sürece 

dâhil edilmektedir. Bu bağlamda, yerel, bölgesel ve ulusal bakımdan olabildiğince fazla alana 

katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca hem mezunlarımıza hem de dış paydaşlarımıza uygun 

anketler oluşturulmuştur. Periyodik olarak titizlikle incelenen web sayfamızdaki anketler, gelen 

dönütler doğrultusunda toplumsal/sektörel problemlerin tespiti ve iyileştirilmesi ile ilgili olarak 

verimli bir şekilde değerlendirilmekte ve güncellenmektedir. Her yılın sonunda anket sonuçları 

web sayfasında duyurularak toplumun ve paydaşların çıkan sonuçlardan haberdar olması 

sağlanmaktadır.  

Fakültemiz, su ürünlerine olan ilgiyi ve daha önce balık tüketimi düşük olan ailelerde/bireylerde 

yıl bazında toplam su ürünleri tüketimini arttırmak, su ürünlerinin sağlık üzerindeki olumlu 

etkilerini daha fazla vurgulayarak su ürünlerinin tüketimine dikkat çekmek, geleneksel su 

ürünleri işleme yöntemlerinin yaygınlaşmasına vesile olmak ve balık tüketiminin yıl boyunca 

devam etmesini sağlamak amacıyla su ürünleri tüketimini arttırmaya yönelik araştırmalar, saha 

uygulamaları, kalkınma ajansı ortaklı projeler ve topluma hizmet çalışmaları yapılmaktadır. Bu 

uygulamalardan elde edilen dönütler özellikle işlenmiş su ürünleri alanında AR-GE faaliyetleri 

bakımından oldukça önem arz etmektedir. 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/ 

Yıllık Anket Sonuçları 

Sinop Üniversitesi Kalite Politikaları 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Kalite-Politikalar%C4%B1.pdf
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Fakültemiz ’de Üretilen Balık Burger, Çocukların Beğenisini Kazandı 

İkinci Sinop Lakerda Festivali’ne Fakültemizin Katkıları 

Sinop’taki Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Arttırılması” Proje Çalışmaları Devam Ediyor  

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

Fakültemiz, topluma katkı kaynakları ile pek çok bakımdan yeterli olmakla birlikte, bölgedeki 

dış paydaşlarla sürekli işbirliği içinde bulunarak topluma sunabileceği katkıları arttırmayı 

hedeflemektedir. Özellikle Fakültemiz ile Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri 

Üretici Birliği arasında “Samsun ve Sinop illeri genelinde su ürünleri tüketimini artırmak ve 

bilinçlendirmek projesi ”ne yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Bu protokol ile topluma balığın sevdirilmesi hedeflenmiş, araştırmalarda/saha uygulamalarında 

materyal olarak kullanılan balığın ücretsiz temini ile protokol çerçevesinde tanıtım faaliyetleri, 

stant kurma, akademik toplantılara destek vb. konularda mali destek imkanı sağlanmıştır. 

Ayrıca fakültemiz, ilgili bakanlık tarafından yeni kurulan “Balık Tanıtım Grubu” üzerinden 

önümüzdeki dönemlerde maddi kaynak sağlamaya çalışarak topluma katkı hedeflerini daha 

ileriye taşımayı amaçlamaktadır.  

Fakültemiz, dış paydaşlardan bölgede önemli ölçüde söz sahibi olan sektör firmaları ile de 

sürekli ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. Bu ilişkiler neticesinde fakültemize araştırma ve 

çalışmalarda kullanılmak üzere balık ve yem hibe edilmektedir. Böylelikle hem 

öğrencilerimizin ders uygulamalarına katkı sağlanmakta hem de bölgede toplumsal bilinci 

arttırmaya yönelik çalışmalarda materyal olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yetiştirilen balıkların 

bir kısmı üniversitemiz personelinin tüketimine sunulmuştur.  

D.2.1. Kaynaklar 

https://sufak.sinop.edu.tr/protokoller/  

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-isleme-teknolojisi-anabilim-dali-tarafindan-is-birligi-

protokolu/  

Bilimsel Araştırma ve Ders Uygulamalarında Kullanılmak Üzere 1000 Alabalık Fakültemizde 

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-uretilen-balik-burger-cocuklarin-begenisini-kazandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ikinci-sinop-lakerda-festivaline-fakultemizin-katkilari/
https://sufak.sinop.edu.tr/sinoptaki-temel-sektorlerin-rekabetciliginin-arttirilmasi-proje-calismalari-devam-ediyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/protokoller/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-isleme-teknolojisi-anabilim-dali-tarafindan-is-birligi-protokolu/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-isleme-teknolojisi-anabilim-dali-tarafindan-is-birligi-protokolu/
https://sufak.sinop.edu.tr/bilimsel-arastirma-ve-ders-uygulamalarinda-kullanilmak-uzere-1000-alabalik-fakultemizde/
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D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Fakültemizde tüm bölümlerin/anabilim dallarının toplumsal katkı fikirleri değerlendirilmekte 

ve karar almalarda kullanılmaktadır. Buna ilişkin uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve 

izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.  

Toplum yararının artırılabilmesi adına, ulusal ve uluslararası dış paydaşlar ile fikir alışverişinde 

bulunulmaktadır. Böylece proje, araştırma ve ders revizyonları paydaş katılımı ile 

gerçekleştirilmektedir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi işbirliği tarafından 

yürütülen ve fakültemizin de 2014 yılından itibaren katıldığı “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik 

İzleme Programı (Den-İZ)” kapsamında, Karadeniz, Marmara Denizi, Boğazlar, Akdeniz ve 

Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerdeki kirlilik durumu, gelecek yıllardaki olası riskler ve bu 

doğrultuda yürütülen bilimsel çalışmalar dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 

çevreye olan katkılarından dolayı araştırmada görev alan öğretim elemanları ile Fakültemize 

plaket taktim edilmiştir. 

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden çeşitli kurum ve kuruluşların, ülkemizden de TÜBİTAK-

MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi) 

ortaklığında gerçekleştirilmekte olan “ANEMONE” (Assessing the vulnerability of the Black 

Sea marine ecosystem to human pressures) Projesi kapsamında Yeşilırmak ve Sakarya nehirleri 

etkisindeki sahalarda gerçekleştirilen dip trolü ile örneklenen balıklarda kirleticiler ve deniz 

çöpleri örnekleme çalışmalarında Fakültemiz öğretim elemanları da yer almış ve başarı ile 

tamamlamışlardır. 

Sinop İl Ticaret Müdürlüğü tarafından tüketicinin korunması, bilinçlendirilmesi ile yasal 

haklarını kullanılması konusunda özendirilmesi, firmaların tüketici talep ve tercihlerini dikkate 

alması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “22. Geleneksel Tüketici 

Ödülleri’nde ”Bilimsel Çalışma Ödülü” Fakültemiz Öğretim Üyesine verilmiştir.  

Sosyal sorumluluk çalışmaları bakımından Fakültemiz, mümkün olduğunca interaktif öğretim 

yöntemleri de kullanarak çocuklara doğayı sevdirme ve koruma, balık sevgisi aşılama, bilime 

dair merak uyandırma gibi amaçları taşırken; Anaokulu düzeyi ile ilk ve ortaöğretim 

düzeyindeki okullardan katılım sağlayan öğretmenlere de yeni argüman oluşturabilecekleri 

fikirlere ilham kaynağı olmak gibi amaçları gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler düzenlemiştir.  
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Toplumun gıda güvenliğine olan bilgi ve bilincinin arttırılması amacı ile tamamen ücretsiz, 

halka açık, teorik ve uygulamalı olarak “Gıda Güvenliği ve Hijyeni” ve “Temel Gıda 

Mikrobiyolojisi” başlıkları altında eğitim verilmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı 

olan toplamda 56 katılımcıya sertifikaları taktim edilmiştir. 

D.3.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

Fakülte Yönetim Kurulu ile bölüm Kurulu Tutanakları  

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sektörün Türkiye’deki Durumu Ele Alındı  

Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Sayın Osman PARLAK’tan 

Fakültemize Ziyaret 

Fakültemiz ile Baltık Denizi Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Arasında Önemli İşbirliği  

Acara Tarım Bakanı’ndan Fakültemize Ziyaret 

Fakültemizde Dış Paydaşlarla Müfredatın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Konusu 

Görüşüldü 

Fakültemiz ve RTEÜ İşbirliğinde Gerçekleştirilecek Olan Projenin Açılış Toplantısı 

Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı 

Öğretim Üyelerimiz 2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’nda  

ANEMONE Projesi Kapsamında Saha Çalışmaları Gerçekleştirildi 

22. Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde Fakültemizin Başarısı 

Kastamonu’nun Taşköprü İlçesi’nden Küçük Misafirler 

Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Fakültemize Ziyaret 

Fakültemiz Yerleşkesinde 100 Fidan Toprakla Buluştu 

Denizlerde Araştırma Yapmanın Önemi” Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-ve-sektorun-turkiyedeki-durumu-ele-alindi/
https://sufak.sinop.edu.tr/samsun-sinop-su-urunleri-yetistiricileri-uretici-birligi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi-protokolu/
https://sufak.sinop.edu.tr/samsun-sinop-su-urunleri-yetistiricileri-uretici-birligi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi-protokolu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ile-baltik-denizi-su-urunleri-arastirma-enstitusu-arasinda-onemli-isbirligi/
https://sufak.sinop.edu.tr/acara-tarim-bakanindan-fakultemize-ziyaret/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-dis-paydaslarla-mufredatin-degerlendirilmesi-ve-gelistirilmesi-konusu-gorusuldu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ve-rteu-isbirliginde-gerceklestirilecek-olan-projenin-acilis-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogretim-uyelerimiz-2-ulusal-denizlerde-izleme-ve-degerlendirme-sempozyumunda/
https://sufak.sinop.edu.tr/anemone-projesi-kapsaminda-saha-calismalari-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/22-geleneksel-tuketici-odullerinde-fakultemizin-basarisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/kastamonunun-taskopru-ilcesinden-kucuk-misafirler/
https://sufak.sinop.edu.tr/sinop-ozel-egitim-meslek-okulundan-fakultemize-ziyaret/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-yerleskesinde-100-fidan-toprakla-bulustu/
https://sufak.sinop.edu.tr/denizlerimizde-arastirma-yapmanin-onemi-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
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TÜBİTAK Bilim Söyleşisi 

Gıda Güvenliği ve Hijyeni Sertifika Programı Gerçekleştirildi 

Temel Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Eğitimi Sertifika Programı Gerçekleşt irildi 

 

  

https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-bilim-soylesisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/gida-guvenligi-ve-hijyeni-sertifika-programi-tamamlandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-gida-mikrobiyolojisi-uygulama-egitimi-sertifika-programi-tamamlandi/
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E. YÖNETİM SİSTEMİ  

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı  

Fakültemiz stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel 

ve idari yapılanmaya sahiptir. Yönetim kadrosu gerekli olan yapıcı liderliği üstlenebilmekte, 

idari kadrolar gerekli yetkinliktedir. 

Fakültemizde tüm birimleri ve alanları kapsayan yönetim modeli ve idari yapılanması ile ilişkili 

uygulamalardan elde edilen bulgular, izlenerek talepler doğrultusunda güncellemeler 

gerçekleştirilmektedir. Fakültemizdeki faaliyetlerin yürütülmesinde paydaş katılımına önem 

verilmekte olup ve bununla ilişkili olarak çeşitli komisyonlar ve kurum koordinatörlükleri 

yönetimde yer almaktadır.  

Üniversitemizin bir yönetim sistemi politikası mevcut olup fakültemizde de etkinlik ve 

verimlilik odaklı, bütünleşik, şeffaf ve paydaş memnuniyetini önemseyen bir yönetim politikası 

benimsenmiştir. Bu kapsamda fakültemiz faaliyetlerini üniversitemiz stratejik plandaki amaç 

ve hedeflere uygun, fayda/maliyet analizi gözeterek, kaynakları rasyonel mevzuat ve tanımlı 

süreçlere uygun bir şekilde yürütme çabasında olup kalite kültürünün birim içinde yayılmasını 

ve benimsenmesini sağlamaya çalışmaktadır.  

Fakültemiz stratejik hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapısı 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kanun ve KHK hükümleri uyarınca 

yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde tanımlanmıştır.   

Fakültemizin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına 

dair uygulamalar birimimize ait 2019 yılı faaliyet raporunda yer almış ve fakülte web 

sayfasında duyurulmuştur.  

Fakültemiz 3 Bölüm altında bulunan 7 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Akademik ve idari 

personelden oluşturulmuş komisyon ve kurullar, katılımcı bir yaklaşımla yönetim sürecinde 

görev almaktadır.  

Fakültemizde hem akademik hem de idari süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak 

için her kademede görev yapan personele görev tanım formları karşılıklı imzalarla bildirilmiştir.  

Fakültemizde yıllık iş-süreç takvimleri web sayfamızda paylaşılmakta ve planlanan 

faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi için azami gayret gösterilmektedir. Fakültemizde tüm 

akademik ve idari faaliyetlerin belli standartlarda yürütülmesini sağlayabilmek için fakültemiz 

web sayfası iç kontrol sisteminde iş akış şemaları/belgeler kısmında gerekli tüm süreçler 

paylaşılmıştır.  

Tüm akademik ve idari birimlerimizde yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, iç 

denetim birimi ve Sayıştay tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir. Bu izlem sonuçları 
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paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda 

güncellemeler gerçekleştirilmektedir. 

TS EN ISO 9001:2015 standardı kalite yönetim sistemi esas alınarak hazırlanan Sinop 

üniversitesi kalite el kitabı fakültemizde çalışan akademik ve idari personelleri için bir kılavuz, 

yeni çalışmaya başlayacak olan personel için ise eğitim aracı rolü üstlenmektedir.  

 

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

https://sufak.sinop.edu.tr/organizasyon-semalari/  

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-

2019.pdf  

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837  

https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/  

https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-kurulu/  

https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-yonetim-kurulu/  

E.1.2. Süreç yönetimi 

https://kalite.sinop.edu.tr/belgeler/  

https://kalite.sinop.edu.tr/semalar/  

https://kalite.sinop.edu.tr/protokoller/  

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-El-Kitabı.pdf  

 

E.2. Kaynakların Yönetimi  

Fakültemiz hizmet kalitesini etkileyen yerlerde çalışan personelin eğitim, yetenek ve 

deneyimine önem vermektedir. Oluşturulan görev tanımları ile her düzeydeki personelin 

nitelikleri belirlenmiştir. Fakülte birimlerinde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personel 

sayıları dekanlık tarafından belirlenerek rektörlük personel daire başkanlığına bildirilir ve 

gerekli personel temini rektörlük aracılığı ile sağlanır. Talep edilen personel ihtiyacı karşılanıp 

karşılanmayacağı konusu rektörlük yetkisindedir. Rektörlük tarafından fakültede 

görevlendirilmesi yapılan personel, birim amiri tarafından görev tanımlarına uygun olarak ilgili 

olduğu birimlerde göreve başlatılır.  

İdari personel Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izni sayısı kadar belirlenen kadrolara Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Terörle Mücadele Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. maddesi uyarınca naklen atamalar temel alınarak 

atanmaktadır. Mevcut personelin dağılımı, eğitim ve mesleki tecrübelerine göre 

değerlendirilmesi süreci Personel Daire Başkanlığı ve birimlerin ortak görüşü ile 

https://sufak.sinop.edu.tr/organizasyon-semalari/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-kurulu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-yonetim-kurulu/
https://kalite.sinop.edu.tr/belgeler/
https://kalite.sinop.edu.tr/semalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/protokoller/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-El-Kitabı.pdf
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sağlanmaktadır. Yer değişiklikleri ve terfi durumlarında görev, yetki ve sorumluluklarda 

tanımlanmış eğitim şartları ve kişinin performansı dikkate alınmaktadır. İdari personel, ihtiyaca 

göre istihdam edilmektedir ve görev alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmektedir.  

2019 yılında kabul edilen Sinop Üniversitesi ödül yönergesinde idari personel değerlendirme 

kriterleri bulunmaktadır. Ancak 2020 yılında uygulamaya geçilecektir. Üniversitemizde her yıl 

periyodik olarak yapılan memnuniyet anketleri ile akademik ve idari personelin memnuniyet 

düzeyleri ölçülmektedir.  

Fakültemizin mali kaynaklarının iç denetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve 

Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda Tahakkuk biriminde yapılan ön mali kontrol ile 

Strateji Geliştirme Daire başkanlığının alt birimi olan Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Birimi 

tarafından yapılan ön mali kontrol işlemlerine tabi tutularak mevzuata uygunluk, etkinlik ve 

verimlilik ilkeleri kapsamında değerlendirilerek yapılmaktadır.  

Fakültemizdeki finansal kaynakların yönetimi üniversitemizin birimimize ayırdığı bütçe 

kalemleri doğrultusunda yapılmakta ve 2019 yılında aktarılan ödeneklerin gerçekleşme 

oranlarına bakıldığında doğru bir şekilde planlandığı ve kullanıldığı görülmektedir.  

Fakültemizde üniversitemize ayrılan genel bütçenin dışında çeşitli projeler ve danışmanlık 

hizmetleri ile elde edilen döner sermaye gelirleri de finansal kaynaklarımız içerisinde 

bulunmaktadır. Bu kaynakların kullanımı fakültenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

etkin ve verimli olacak şekilde yapılmaktadır.  

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi; harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve taşınır 

görevlilerince ilgili mevzuat çerçevesinde Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe 

Bilişim Sistemi (KBS) içinde yer alan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) modülü 

kullanılmak suretiyle; 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmektedir. Birimler ile Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı arasında 3’er aylık dönemler halinde taşınır kayıtları üzerinde 

mutabakat sağlanarak yılsonunda ambar sayımları yapılmaktadır. Taşınır envanterleri 

muhasebe sistemi muhasebe kayıtları ile kontrol edilerek, KBS’den yılsonu idare taşınır mal 

yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ve idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli oluşturularak 

Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. Ayrıca Kesin Hesap Kanunu eki cetvellerde 

yayınlanmaktadır. Bununla birlikte Üniversitemiz Kasım 2017 tarihi itibariyle Kamu 

Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi’ne dahil edilmiştir.  

 

E.2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 

https://pdb.sinop.edu.tr/  

https://pdb.sinop.edu.tr/
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EK 17 

https://sufak.sinop.edu.tr/asil-memurluga-gecis-yemin-toreni/  

https://www.facebook.com/sinopunisufak/posts/820050518437262  

https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/  

https://sinop.edu.tr/universitemiz-personel-memnuniyet-anketi-4-sonuclari/  

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

Fakültemizde tüm birimleri ve alanları kapsayan yönetim modeli ve idari yapılanması ile ilişkili 

uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmektedir. 

2019-2020 Dönemi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 02.01.2019 tarihinde 

yayınlanmış olup, bu döneme ait İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme 

Raporu hazırlanmıştır. Fakültemizde yıllık olarak yöneticilerin liderlik özelliklerini ölçmek 

izlemek ve geliştirilmek amacıyla personel memnuniyet anketi düzenlenmektedir. Anket 

sonuçları Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmakta olup bu sonuçlara göre alınması 

gereken önlemler belirlenmekte ve ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. 

Süreç tanımları ve iş akış şemaları, Birimler ve Kalite Yönetim Birimi web sayfalarında 

mevcuttur. 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-

2019.pdf  

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180  

https://sufak.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/  

EK15a, EK15b 

 

E. 3. Bilgi Yönetimi Sistemi  

Fakültemiz her türlü faaliyetlerine ve süreçlerine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi 

ve raporlanması birimler bazında elektronik/basılı ortamda sağlanmakta olup tamamını 

kapsayan entegre bilgi yönetim sistemi bulunmamaktadır.  

Fakültemiz; Sinop Üniversitesi kurulduktan sonra Personel Bilgi Sistemi, Öğrenci Bilgi 

Sistemi, Akademik Bilgi Sistemi ve 2016 yılından itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

otomasyon yazılımları üzerinden veri girişleri yapılmak suretiyle kurumsal hafıza 

oluşturmaktadır. Söz konusu veriler otomatik yedeklenmektedir. Sürdürülebilirliğini 

sağlayabilmek için; yazılımlar değişen mevzuatlara uygun olarak güncellenmekte, 

otomasyonların üzerinde çalıştığı sunucu, yedekleme ünitesi vb. donanımlarda teknolojik 

yeniliklere ve ihtiyaçlara göre yenileme, kapasite artırımı yapılmaktadır.  

https://sufak.sinop.edu.tr/asil-memurluga-gecis-yemin-toreni/
https://www.facebook.com/sinopunisufak/posts/820050518437262
https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-personel-memnuniyet-anketi-4-sonuclari/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180
https://sufak.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
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Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü kapsamında yapılacak olan öğrencilerin ve 

firma bilgilerinin saklandığı bilgi sistemine ilişkin Fakültemiz temsilcisi tarafından çalışmalar 

takip edilmektedir  

Kurumsal bilginin (performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, değerlendirme raporları 

vb.) elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasında tanımlı süreçlere ve 

uygulamalara Kalite Yönetim Birimi web sayfasından ulaşılabilmektedir.  

Fakültemiz tüm faaliyetleri kapsamında toplanan gizlilik gerektiren veriler yetkili personel 

haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmamakta ve yayınlanmamaktadır. Üniversitemizin kurum 

dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşması gereken veriler 6698 sayılı “kişisel verilerin 

korunması kanunu” kapsamında değerlendirilerek paylaşılmaktadır. Fakültemiz bilgi güvenliği 

bakımından Üniversitenin alt yapısını kullanmakta olup kişisel verilerin korunmasına ilişkin 

komisyon düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 

 

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi 

http://ebys.sinop.edu.tr/  

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/akademik/  

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/  

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/  

 

Fakültemiz tarafından üretilen sistemler:  

 

https://bidb.sinop.edu.tr/web-icerik-sorumlulari/   

 

Kurum ve Kuruluşlarca Kullanıma Sunulan Sistemler:  

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)  

Kamu Harcama ve Muhasebe Yönetim Sistemi (KBS)  

Kamu Harcama Yönetim Bilişim Sistemi (MYS)  

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)  

Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (e-Bütçe)  

Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)  

Hizmet Takip Programı (HİTAP) 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-

2019.pdf  

 

http://ebys.sinop.edu.tr/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/akademik/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://bidb.sinop.edu.tr/web-icerik-sorumlulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/SNU-FF_Faaliyet-Raporu-2019.pdf
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E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 

https://bidb.sinop.edu.tr/   

Öğrenci Bilgi Sistemi (PROLİZ)  

Kütüphane Otomasyonu (LİBRA)  

Personel Özlük Otomasyon Sistemi  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Envision)  

İç Kontrol Yönetim Sistemi (KİOS)  

İhale, Hak Ediş, Fiyat Farkı Programı (OSKA)  

 

E.4. Destek Hizmetleri 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili 

yönetmelikler kapsamında satın alma veya diğer yollarla kurum dışından alınan destek 

hizmetlerinin tedarik sürecinde alınan hizmetin niteliğine göre ölçütler belirlenir. Belirlenen 

ölçütlere göre teknik şartname ve ihtiyaçlar çerçevesinde rekabet unsurunu öne çıkararak kurum 

dışından idari ve/veya destek hizmetlerinin alımları yapılmaktadır.  

Fakültemizde sürdürülen yemek ve kantin hizmeti için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununa göre hizmet alımı ve kiralama işlemleri yapılmaktadır. Yemek 

üretilen mutfakta, yemek servisi yapılan yemekhanede ve kiralama yoluyla hizmet veren 

kantinlerde denetim ve kontrol komisyonlarınca faaliyet alanına uygun olarak güncellenen 

yasal mevzuatlar ve hazırlanan şartname hükümlerine göre denetim ve kontroller yapılarak 

kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır. Destek hizmetleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 

sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Mal ve hizmetlerin tedarikinde yasal 

zorunluluklar ve hizmetin standardına ilişkin ölçütler ihale sözleşmelerinde belirtilmektedir. 

Fakültemizde personel ve öğrencilere yönelik memnuniyet anketi düzenlenerek sürdürülen 

hizmetlerin kalitesini ölçmeye ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar 

yürütülmektedir.  

 

E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837  

https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/  

https://imidb.sinop.edu.tr/  

https://sksdb.sinop.edu.tr/beslenme-hizmetleri/  

 

https://bidb.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://imidb.sinop.edu.tr/
https://sksdb.sinop.edu.tr/beslenme-hizmetleri/
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E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 

Fakültemizde hesap verme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş 

görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 

alınmaktadır. 

Fakültemiz öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısı ile idari-mali ve diğer hizmetlerine 

ilişkin güncel verilerin bulunduğu Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, İç Değerlendirme Raporu 

gibi dokümanlar Fakültemiz web sayfasından, haber bülteninden, yazılı, görsel ve sosyal medya 

araçlarından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

Fakültemizde eğitim-öğretim programlarını ve araştırma geliştirme faaliyetlerini içerecek 

şekilde tüm etkinlikler/duyurular hakkındaki bilgilere fakültemiz web sitesi, sosyal medya 

hesaplarından ulaşılabilmekte ve güncel olarak paylaşılmaktadır. 

E.5.1. Kamuoyunu Bilgilendirme 

https://sufak.sinop.edu.tr/ 

https://www.facebook.com/sinopunisufak/ 

https://www.instagram.com/sinopunisufak/ 

https://twitter.com/sinopunisufak?s=08 

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/  

 

E.5.2. Hesap verme yöntemleri 

https://sufak.sinop.edu.tr/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/  

https://www.facebook.com/sinopunisufak/ 

https://www.instagram.com/sinopunisufak/ 

https://twitter.com/sinopunisufak?s=08 

https://sufak.sinop.edu.tr/2019-2020-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-yariyil-sonu-sinav-

tarihleri/  

https://kalite.sinop.edu.tr/formlar/  

https://oidb.sinop.edu.tr/akademik-takvimler/  

EK18  

 

 

  

https://sufak.sinop.edu.tr/
https://www.facebook.com/sinopunisufak/
https://www.instagram.com/sinopunisufak/
https://twitter.com/sinopunisufak?s=08
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://www.facebook.com/sinopunisufak/
https://www.instagram.com/sinopunisufak/
https://twitter.com/sinopunisufak?s=08
https://sufak.sinop.edu.tr/2019-2020-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-yariyil-sonu-sinav-tarihleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/2019-2020-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-yariyil-sonu-sinav-tarihleri/
https://kalite.sinop.edu.tr/formlar/
https://oidb.sinop.edu.tr/akademik-takvimler/
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 

Kalite Güvencesi Sistemi  

Fakültemizde, eğitim-öğretim, araştırma ve diğer faaliyet alanlarında paydaşların beklentileri 

karşılanacak düzeyde performans gösterilmiş olup üniversitemizin stratejik planları ile uyumlu 

hareket etmektedir.  

Fakültemizde ki kalite güvence çalışmaları birim kalite temsilcileri ve yardımcıları tarafından 

yönlendirilmektedir.  

Yapılan anket çalışmaları iç ve dış paydaş toplantıları ile iyi bir etkileşim sağlamakta ve birimde 

yapılan toplantılarla iç paydaşların görüşleri alınarak iyileştirmeler yapılmaktadır. 

Fakültemizde yapılan tüm faaliyet ve sonuçları kamuoyu ile periyodik olarak paylaşılmaktadır.  

 

Eğitim ve Öğretim 

Fakültemizde çağdaş, millî ve kültürel değerlere saygılı öğrenci merkezli eğitim-öğretim 

yaklaşımı benimsenmektedir. Fakültemizde Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi 

(AKTS) kullanılmaktadır. Eğitim-öğretim sürecindeki beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 

programların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ilgili birimlerin kurullarınca 

gerçekleştirilmektedir. Bu programların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla iç ve dış 

paydaşlardan alınan geri bildirimlerin bu sürece yansıtılması hususu iyileştirmeye açık 

yönümüzdür. Fakültemiz müfredatında seçmeli derslerin yer alabilmesi ile ilgili çalışmalar ve 

iyileştirmeler geliştirmeye açık yönümüzdür. Su Ürünleri Mühendisliği programımızın akredite 

olma girişimleri henüz tamamlanmamış olup çalışmalar devam etmektedir. Fakültemizin 

öğrencilerine akademik danışmanlık hizmetleri periyodik olarak yapılan toplantılar ile 

sağlanmakta ve alınması gereken tedbirler bir üst kurulda görüşülmektedir. Fakültemiz 

öğrencilerine sunulan eğitim-öğretim imkânları günümüz modern şartları ile uyumlu ve su 

ürünleri mühendisliği eğitiminin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Öğrencilerimizin sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerini yürütebildikleri bir yerleşkeye sahip olmamız, fakültemizin 

güçlü yönlerinden birisidir. Eğitim ve öğretim kadrosunun yetkin ve uzman kişilerden oluşması 

da eğitimin kalitesini ön plana çıkarmaktadır. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için, 

fakültemiz yerleşkesinde bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, mezunlarımız ile 

iletişimin artırılabilmesi için planlamalar yapılmaktadır. 

 

Araştırma ve Geliştirme  
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Fakültemizde alanında uzman 10 Profesör, 8 Doçent, 11 Dr. Öğretim Üyesi, 8 Araştırma 

Görevlisi olmak üzere toplam 37 Akademik personel görev yapmaktadır. Fakültemizde 

sektörel, bilimsel, sosyo-ekonomik ve kültürel dokuya katkı sağlayan araştırma projeleri iç ve 

dış kaynaklı desteklenmekte olup, ulusal/uluslararası iştirakçilerimizle ortak proje ve 

araştırmalar yürütülmektedir. Bu araştırmaların yürütülmesi için, fakültemizde 9 laboratuvar ve 

3 araştırma ve uygulama merkezi bulunması, Fakültemizin kıyı şeridinde olmasından dolayı 

öğretim elemanlarının balıkçılık sektörüyle yoğun iletişimde olması ve geniş uygulama 

imkânlarına sahip olması, balıkçılık, deniz ve hidrobiyolojik araştırma ve uygulamaların 

gerçekleştirilebileceği teknik ve elektronik donanıma sahip modern Seydi Ali Reis R/V 

araştırma gemisi ve Araştırma-I ve Aurelia isimli teknelerin bulunması güçlü yanlarımızdır. 

Ayrıca, Fakültemizin Öğretim Elemanları tarafından yayımlanan ve dünyada iki önemli atıf 

tarama veri tabanında yer alan 1000’in üzerinde bilimsel yayın ve kitabı ile Üniversitemizde ilk 

sıralarda yer alması, ülkemizin öncelikli alanlarda belirlediği eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri yapan bir yükseköğretim kurumu olması güçlü yanlarımızı öne çıkarmaktadır.  

Fakültemizdeki, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklenmesi amacıyla kurulması 

planlanan denizde ağ kafeslerde balık yetiştirme projesi devam etmekte olup, kapalı devre balık 

üretim tesisi ile alt yapı çalışmaları da yürütülmektedir. 

Fakültemiz öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerinin mali açıdan 

desteklenememesi geliştirmeye açık yönümüzdür.  

 

Toplumsal Katkı 

Fakültemiz, “toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak akademik, sosyal, kültürel, 

ekonomik, sağlık, çevre vb.” alanlardaki kurumsal faaliyetlerinin toplumsal katkıya 

dönüştürmeyi hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda, su ürünlerine olan ilgiyi ve 

daha önce balık tüketimi düşük olan ailelerde/bireylerde yıl bazında toplam su ürünleri 

tüketimini arttırmak, su ürünlerinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini daha fazla vurgulayarak 

doğal/ kültür olarak elde edilen su ürünlerinin tüketimine dikkat çekmek, geleneksel su ürünleri 

işleme yöntemlerinin yaygınlaşmasına vesile olmak ve doğal/ kültür olarak elde edilen, balık 

tüketiminin yıl boyunca devam etmesini sağlamak amacıyla su ürünleri tüketimini arttırmaya 

yönelik araştırmalar, saha uygulamaları, kalkınma ajansı ortaklı projeler ve topluma hizmet 

çalışmaları yapılmaktadır. Bu uygulamalardan elde edilen dönütler özellikle işlenmiş su 

ürünleri alanında AR-GE faaliyetleri bakımından oldukça önem arz etmektedir 
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Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Türkiye Tarım Orman Şurasındaki “Su 

Ürünlerinde balık işleme sektörünü geliştirerek ihracatın ve yerli tüketimin arttırılmasına gayret 

göstereceğiz” söylemi ile “2023 kalkınma planları doğrultusundaki su ürünleri üretiminin ve 

ihracatının arttırılması hedefleri” hayata geçirilmesi açısından fakültemiz 2019 yılında yaptığı 

toplumsal katkı projeleri ile desteklemektedir. Yapılacak iyileştirmelerle toplumsal katkıya 

yönelik çalışmaların arttırılması planlanmaktadır.  

Yönetim Sistemi 

Fakültemiz, etkinlik ve verimlilik odaklı bütünleşik şeffaf ve paydaş memnuniyetini önemseyen 

ve uygulayan bir yönetim politikasını benimsemiştir. Fakültemizin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili 

bilgilendirmeler, basılı ve dijital ortamda kamuoyuna ve paydaşların erişimine sunulmaktadır. 

Fakültemizin her türlü faaliyetlerine ve süreçlerine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi 

ve raporlanması birimler bazında elektronik/basılı ortamda sağlanmakta olup tamamını 

kapsayan entegre bilgi yönetim sisteminin bulunmaması iyileştirmeye açık yönümüzdür.  
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EKLER 

 

 


