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ÖZET 

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 2020 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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yılında Samsun’da eğitim ve öğretime başlamıştır. Mart 1986 yılında Sinop’a nakledilen 

Yüksekokulumuz 1992 yılı içerisinde Fakülte haline dönüştürülmüştür. 

Fakültemiz, 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Su Ürünleri Fakültesinin misyon, vizyon, hedef ve değerleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

mailto:hturan@sinop.edu.tr
mailto:tozturk@sinop.edu.tr
mailto:isonses@sinop.edu.tr
http://www.sinop.edu.tr/
mailto:sinopuniversitesi@hs01.kep.tr
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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 
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Hedefler 

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.  
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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. Fakültemizin kalite güvence anlayışı kurumun genelini kapsamakta, 

uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.  

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 

https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
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güvencesi politikası olarak benimsemektedir. Belirtilen politikaların hepsi fakültemiz birim 

faaliyet raporunda yer almaktadır. 

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 2020 yılı içerisinde 

uygulamıştır. 

 Akreditasyon kapsamında Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi webinar 

toplantıları kapsamında Su Ürünleri Mühendisliği Programları akreditasyonu ile ilgili 

olarak Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(ZİDEK) tarafından “Akreditasyon Sürecinde Su Ürünleri Mühendisliği” Eğitimi 

verilmiştir. https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-

egitimi-konulu-webinar-yapildi/  

 Fakültemiz kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında iç tetkik 2020 yılı Kasım ayı 

içerisinde gerçekleştirilmiştir. https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-kalite-yonetim-

sistemi-calismalari-kapsaminda-ic-tetkik-gerceklestirildi/  

 Fakültemizde verilen yemekhane hizmetleri ile ilgili olarak öğretim elemanlarından 

gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan işlemler kayıt altına alınmış 

ve online olarak fakülte internet sitesinde paylaşılmıştır. https://sufak.sinop.edu.tr/geri-

bildirimler/  

https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-kalite-yonetim-sistemi-calismalari-kapsaminda-ic-tetkik-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemizde-kalite-yonetim-sistemi-calismalari-kapsaminda-ic-tetkik-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/
https://sufak.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/
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 Birimimiz dış paydaşların kalite güvence politikalarını hayata geçirmek üzere oldukça 

önemli olduğunun bilincinde olup, bu konuda da 2020 yılı içerisinde çeşitli toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-

ogrencilerimizle-yapildi/, https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-

tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-

toplantisi/ , https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/ 

 Eğitim ve öğretim sürecinde idari personelin etkinliğinin artırılması amacıyla; idari 

personele “Hizmet içi eğitim” düzenlenmiştir. https://sufak.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/24/2020/02/3-Hizmet-%C4%B0%C3%A7i-E%C4%9Fitim-

Kat%C4%B1l%C4%B1m-Formu-16-20.12.2019.pdf, https://sufak.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/24/2021/02/41-hizmet-ici-egitim-29-aralik.pdf 

 Fakültemiz tanınırlığının artması amacıyla kurulan “Fakülte Tanıtım Komisyonu” 2020 

yılı içerisinde pek çok kez toplanarak fakültemiz öğretim elemanlarının 2007-2020 

yılları arasında yayın, proje vb. bilgilerini içeren katalog çalışmaları yapılmıştır. 

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

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. 

https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/
https://www.facebook.com/sinopunisufak/posts/820050518437262
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/3-Hizmet-%C4%B0%C3%A7i-E%C4%9Fitim-Kat%C4%B1l%C4%B1m-Formu-16-20.12.2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/3-Hizmet-%C4%B0%C3%A7i-E%C4%9Fitim-Kat%C4%B1l%C4%B1m-Formu-16-20.12.2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/3-Hizmet-%C4%B0%C3%A7i-E%C4%9Fitim-Kat%C4%B1l%C4%B1m-Formu-16-20.12.2019.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/41-hizmet-ici-egitim-29-aralik.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/41-hizmet-ici-egitim-29-aralik.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/28Fakulte-Tanitim-Komisyonu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-tanitim-komisyonu-toplantisi/
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
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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. 

Fakültemiz, stratejik yönetiminin bir parçası olarak üniversitemiz kalite güvence politikaları ve 

bu politikaların hayata geçirmek üzere stratejilerini her yıl belirler ve internet sitesinde 

kamuoyunda paylaşır. https://sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/2019/10/2018_2022_stratejik_plan.pdf  

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

Kurulu, Fakülte bünyesinde oluşturulan 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 

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. 

Üniversitemizde bir 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. 

 

 

https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/2018_2022_stratejik_plan.pdf
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
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
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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/  

 

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/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-

kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/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/tubitak-tarafindan-hazirlanan-universitelerin-alan-bazli-

yetkinlik-analizi-calismasinda-fakultemizin-basarisi/  

 https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-genel-kurul-toplantisi-2/  

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrenci-akademik-danismanlar-toplantisi-cevrimici-olarak-

yapildi/  

 

 

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://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/
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/tubitak-tarafindan-hazirlanan-universitelerin-alan-bazli-yetkinlik-analizi-calismasinda-fakultemizin-basarisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-tarafindan-hazirlanan-universitelerin-alan-bazli-yetkinlik-analizi-calismasinda-fakultemizin-basarisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-genel-kurul-toplantisi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrenci-akademik-danismanlar-toplantisi-cevrimici-olarak-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrenci-akademik-danismanlar-toplantisi-cevrimici-olarak-yapildi/
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A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

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

 

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. Öz değerlendirme ile ilgili yapılan uygulamalar kurumun 

geneline yayılmakta, sonuçları elde edilmekte olup, iyileştirmeler paydaşlarla 

değerlendirilmekte ve web sayfamızda paylaşılmaktadır.  

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. 

 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 https://sufak.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/ 

 https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/11/Sinop-Universitesi-

Kalite-Komisyonu-Calisma-Usul-ve-Esaslari-Yonergesi.pdf 

 

 

https://sufak.sinop.edu.tr/yillik-performans-gostergeleri/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-El-Kitab%C4%B1.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://sufak.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/11/Sinop-Universitesi-Kalite-Komisyonu-Calisma-Usul-ve-Esaslari-Yonergesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/11/Sinop-Universitesi-Kalite-Komisyonu-Calisma-Usul-ve-Esaslari-Yonergesi.pdf
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A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/%C4%B0%C5%9F-

S%C3%BCre%C3%A7-Takvimi-T.Ozturk-g%C3%BCncelleme-Son-1.pdf  

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

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

content/uploads/sites/24/2019/11/FakulteOrganizasyonSemasi.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/gorev-tanim-formlari/ 

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

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-

kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/ 

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/toplantilara-ait-tutanaklar-ve-raporlar/ 

 

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.  

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/%C4%B0%C5%9F-S%C3%BCre%C3%A7-Takvimi-T.Ozturk-g%C3%BCncelleme-Son-1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/%C4%B0%C5%9F-S%C3%BCre%C3%A7-Takvimi-T.Ozturk-g%C3%BCncelleme-Son-1.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/semalar/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/FakulteOrganizasyonSemasi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/FakulteOrganizasyonSemasi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/gorev-tanim-formlari/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/organizasyon-semalari/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurul-kararlari/
https://sufak.sinop.edu.tr/toplantilara-ait-tutanaklar-ve-raporlar/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=4516
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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 öncelik, Fakültemizin vizyon, misyon, amaç ve hedeflerine dayalı 

olarak belirlemiştir. 

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 

yılından itibaren 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 2021 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. 

2021 yılı içerisinde tanımlı iç ve dış paydaş listesi oluşturulacak ve web sitemizde 

duyurulacaktır. İç ve dış paydaşların iş birliği ile birimimizin kalite iyileştirmesine yönelik 

katkıları sağlanacaktır. 

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/
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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 çeşitli kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Özel şirket 

çalışanları ve Dernek Başkanları ile gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sonrasında görüş ve 

öneriler toplantı tutanakları 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/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-

kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/https://sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.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/is-surec-takvimi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydasimiz-sn-ishak-gencbay-tarafindan-denizde-ag-kafeslerde-balik-yetistiriciligi-projesi-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-ogrenci-toplantisi/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/KaliteElKitabi.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/is-surec-takvimi/
https://sufak.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantimiz-yeni-ogrencilerimizle-yapildi/
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 https://sufak.sinop.edu.tr/kizilirmak-su-urunleri-san-ve-tic-ltd-sti-genel-muduru-su-

urunleri-muhendisi-sn-ishak-gencbaya-plaket-taktimi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/midye-yetistiriciligi-projesi-calismalari-basladi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-genel-kurul-toplantisi-online-olarak-yapildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-genel-kurul-toplantisi/ 

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

akademik-bolum-kurul-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/ 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejileriyle bağlantılı olarak, Birimimizin 

uluslararasılaşma süreci bağlamında yapılan çalışmalar özellikle ulusal ve uluslararası 

akademik değişim programlarından oluşmaktadır. 2020 yılı içerisinde yaşanan COVİD-19 

pandemisi nedeniyle uluslararası dolaşım kısıtlaması yaşanmış olup, fakültemizde diğer 

üniversiteler de olduğu gibi ERASMUS, MEVLANA vb. gibi değişim programlarına katılım 

sağlanamamıştır. Ancak 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. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile gelen öğrencilerin bulunması, 

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-

Faaliyet-Raporu.pdf  

c. Erasmus kapsamında toplam 4 adet ikili anlaşmanın varlığı,  

d. Mevlana kapsamında 8 farklı ülke ile anlaşmanın bulunması  

 

 

https://sufak.sinop.edu.tr/kizilirmak-su-urunleri-san-ve-tic-ltd-sti-genel-muduru-su-urunleri-muhendisi-sn-ishak-gencbaya-plaket-taktimi/
https://sufak.sinop.edu.tr/kizilirmak-su-urunleri-san-ve-tic-ltd-sti-genel-muduru-su-urunleri-muhendisi-sn-ishak-gencbaya-plaket-taktimi/
https://sufak.sinop.edu.tr/midye-yetistiriciligi-projesi-calismalari-basladi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-genel-kurul-toplantisi-online-olarak-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-genel-kurul-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-avlama-ve-isleme-teknolojisi-anabilim-dali-akademik-bolum-kurul-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-avlama-ve-isleme-teknolojisi-anabilim-dali-akademik-bolum-kurul-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-Faaliyet-Raporu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-Faaliyet-Raporu.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


18 

 

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://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/2020-yili-akademik-yayinlarimiz/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimize-erasmus-ogrenim-ve-staj-hareketliligi-

bilgilendirme-toplantisi-yapildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-

kursuleri-toplantisi/ 

 

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/121/2021/02/2020-2021-

ERASMUS-DERS-VERME-EGITIM-ALMA-SONUCLARI.pdf  

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

ANLASMALAR-2020.pdf 

 https://mevlana.sinop.edu.tr/mevlana-degisim-programi-basvurulari-basladi/ 

 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/121/2019/12/2019-2020-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://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-yili-akademik-yayinlarimiz/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimize-erasmus-ogrenim-ve-staj-hareketliligi-bilgilendirme-toplantisi-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimize-erasmus-ogrenim-ve-staj-hareketliligi-bilgilendirme-toplantisi-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-kursuleri-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-kursuleri-toplantisi/
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/121/2021/02/2020-2021-ERASMUS-DERS-VERME-EGITIM-ALMA-SONUCLARI.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2021/02/2020-2021-ERASMUS-DERS-VERME-EGITIM-ALMA-SONUCLARI.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2020/12/IKILI-ANLASMALAR-2020.pdf
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2020/12/IKILI-ANLASMALAR-2020.pdf
https://mevlana.sinop.edu.tr/mevlana-degisim-programi-basvurulari-basladi/
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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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 perfomansı 

Fakültemiz uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik 

planlamalar ve tanımlı süreçler hakkındaki çalışmalar devam etmektedir.  
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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 uygulanmaktadır. 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” yoluyla takip edilmektedir.  2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılında 

Fakültemize Kayıt Yaptıran Öğrencilere Yönelik “Hoş Geldiniz Anketi” yapılmış ve 

öğrencilerimizin neden Fakültemizi tercih ettikleri değerlendirilmiştir. 

Aralık 2019 tarihinde Çin'de ortaya çıkan virüs salgınının kısa zamanda tüm dünyaya yayılması 

sonucu ülkemiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri 

çerçevesince bazı kararlar alınmıştır. Bu kapsamda, yeni korona virüs (Covid-19) salgını 

nedeniyle Fakültemiz 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi 23 Mart’tan itibaren uzaktan 

eğitime geçmiştir. 2019-2020 Akademik Yılı Bahar yarıyılında okutulan teorik ve uygulamalı 

dersler 6. ve 7. Haftalarından itibaren SİNUZEM sistemi aracılığı ile uzaktan eğitim şeklinde 

verilmiştir. 

 https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-dersleri-hakkinda-duyuru/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-dersleri-hakkinda-duyuru/
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2019-2020 Akademik Yılı Bahar yarıyılında okutulan derslerin ara sınav, yarıyıl sonu ve 

bütünleme sınavlarının nasıl değerlendirileceği ile ilgili bilgilendirmeler Fakülte web 

sayfamızdan duyurulmuştur.  

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-

bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-ara-sinavlari-yerine-

sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ara-sinav-suresinin-uzatilmasina-iliskin-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-donem-sonu-sinavlarinin-yontemine-

iliskin-onemli-aciklama/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-

bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-yariyil-sonu-sinavlari-

yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-

bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-

konulari-hakkinda-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-

bahar-donemi-butunleme-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/ 

 

2020-2021 Akademik yılı Güz Yarıyılında da Covid-19 pandemisinin devam etmesi nedeni ile 

Sinop Üniversitesi Senatosu 10.09.2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Akademik yılı Güz 

Yarıyılında Eğitim-Öğretimin nasıl yapılacağını değerlendirmiştir. 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-

guz-donemine-iliskin-karari/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-

surecleri-ile-ilgili-bilgiler/ 

 

Üniversitemiz Senatosunca pandemi döneminde öğrencilerimizin can güvenliğini riske 

atmamayı temel kabul ederek uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek derslerin online olarak 

https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-ara-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-ara-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-ara-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ara-sinav-suresinin-uzatilmasina-iliskin-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-donem-sonu-sinavlarinin-yontemine-iliskin-onemli-aciklama/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-donem-sonu-sinavlarinin-yontemine-iliskin-onemli-aciklama/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-doneminde-fakultemizde-verilmekte-olan-derslerin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-butunleme-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-butunleme-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-surecleri-ile-ilgili-bilgiler/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-surecleri-ile-ilgili-bilgiler/
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uzaktan öğretimle verilmesine, dersin niteliği gereği yüz yüze verilmesi zorunlu görülen bazı 

derslerin ise yüz yüze verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; 

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla; daha önce yüz 

yüze eğitim-öğretim yapılmasına karar verilen programların tamamında, 23 Kasım 2020 

Pazartesi gününden itibaren dersler, uzaktan öğretim yöntemi ile senkron olarak 

uygulanmıştır  

 Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda uygulanacak ara sınavlar ile yarıyıl sonu, 

bütünleme ve mezuniyet sınavları; online, ödev, proje, sunum, vaka analizi, proje ödevi, staj 

uygulaması vb. şeklinde yapılmıştır. 

 Ödev, sunum, vaka analizleri, proje ödevi, staj uygulaması vb. şeklinde verilen sınavlara 

ait yükümlülükler, öğretim elemanlarınca akademik takvimlerde belirlenen sınav tarihleri 

arasındaki bir tarihe kadar öğrenciler tarafından yerine getirilmiştir. 

 Sınav yükümlülüklerinin şekli ve teslim tarihleri kayıtlı bulunduğunuz akademik 

birimlerin internet sayfaları aracılığı ile duyurulmuştur.  

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı  

 https://sgdb.sinop.edu.tr/2020-yili-stratejik-plan-degerlendirme-raporu-hazirlik-

tablolari/ 

 https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=09403884038880333003440435

6003836835485322303444835600# 

 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%C

3%96%C4%9ERET%C4%B0M-PROGRAMLARI-TASARIMI-VE-ONAYI-

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

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

konferans-araciligi-ile-yapildi/ 

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

gerceklestirildi/ 

https://sgdb.sinop.edu.tr/2020-yili-stratejik-plan-degerlendirme-raporu-hazirlik-tablolari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/2020-yili-stratejik-plan-degerlendirme-raporu-hazirlik-tablolari/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=094038840388803330034404356003836835485322303444835600
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=094038840388803330034404356003836835485322303444835600
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/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/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
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-gerceklestirildi/
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 https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-

konferansi-duyurusu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-yuz-yuze-egitim-goren-

ogrencilerimize-kolaylik-saglayacak-yeni-karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-

karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sistemi-hakkinda/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-

surecleri-ile-ilgili-bilgiler/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-

yonetimi-sertifika-programi-sona-erdi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-uzaktan-egitim-cekim-studyosu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-

guz-donemine-iliskin-karari/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/category/duyurular/page/7/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-

bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-

konulari-hakkinda-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-donem-sonu-sinavlarinin-yontemine-

iliskin-onemli-aciklama/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ara-sinav-suresinin-uzatilmasina-iliskin-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-ara-sinav-odev-teslimine-iliskin-onemli-

karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-ara-sinavlar-final-sinavlari-ve-

devamsizlik-durumuna-iliskin-karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/farabi-degisim-programi-ogrenci-hareketliliginin-

ertelenmesi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-dersleri-hakkinda-duyuru/ 

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

 https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/9-

yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretim-2.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-yuz-yuze-egitim-goren-ogrencilerimize-kolaylik-saglayacak-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-yuz-yuze-egitim-goren-ogrencilerimize-kolaylik-saglayacak-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sistemi-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-surecleri-ile-ilgili-bilgiler/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-surecleri-ile-ilgili-bilgiler/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-sona-erdi/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-sona-erdi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-uzaktan-egitim-cekim-studyosu/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
https://sufak.sinop.edu.tr/category/duyurular/page/7/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrencilerimizin-dikkatine-2019-2020-akademik-egitim-yili-bahar-donemi-uygulamali-derslerinin-yariyil-sonu-sinavlari-yerine-sayilacak-odev-konulari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-donem-sonu-sinavlarinin-yontemine-iliskin-onemli-aciklama/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-donem-sonu-sinavlarinin-yontemine-iliskin-onemli-aciklama/
https://sufak.sinop.edu.tr/ara-sinav-suresinin-uzatilmasina-iliskin-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-ara-sinav-odev-teslimine-iliskin-onemli-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizden-ara-sinav-odev-teslimine-iliskin-onemli-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-ara-sinavlar-final-sinavlari-ve-devamsizlik-durumuna-iliskin-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-ara-sinavlar-final-sinavlari-ve-devamsizlik-durumuna-iliskin-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/farabi-degisim-programi-ogrenci-hareketliliginin-ertelenmesi/
https://sufak.sinop.edu.tr/farabi-degisim-programi-ogrenci-hareketliliginin-ertelenmesi/
https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-dersleri-hakkinda-duyuru/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/9-yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretim-2.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/9-yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretim-2.pdf
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B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

 https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=4

5&curSunit=451# 

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

konferans-araciligi-ile-yapildi/ 

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

gerceklestirildi/ 

 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/muafiyet-sinavlari-hakkinda-duyuru/ 

 https://sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-

donemine-iliskin-karari/ 

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sistemi-hakkinda/ 

 https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/9-

yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretim-2.pdf 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

 https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=4

5&curSunit=451# 

 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

 https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=4

5&curSunit=451# 

 https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/16-

Su_Ur_Fak_Staj_Yonergesi.pdf 

 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=451
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=451
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-gerceklestirildi/
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/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/muafiyet-sinavlari-hakkinda-duyuru/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sistemi-hakkinda/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/9-yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretim-2.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/9-yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretim-2.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=451
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=451
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=451
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=45&curSunit=451
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/16-Su_Ur_Fak_Staj_Yonergesi.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/16-Su_Ur_Fak_Staj_Yonergesi.pdf
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B.1.5. Ölçme ve değerlendirme sistemi 

 https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-

derslerin-butunleme-sinavi-yerine-gececek-odev-konulari/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-butunleme-

sinavlari-hakkinda-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-final-

sinavlari-hakkinda/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersinin-mazeret-

sinavlari-hakkinda/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-

sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-

karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-

derslerin-ara-sinav-yerine-gececek-odev-konulari/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-

sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-

karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinavlara-iliskin-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/muafiyet-sinavlari-hakkinda-duyuru/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-

guz-donemine-iliskin-karari/ 

 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 

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 

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-butunleme-sinavi-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-butunleme-sinavi-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-butunleme-sinavlari-hakkinda-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-butunleme-sinavlari-hakkinda-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-final-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-final-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersinin-mazeret-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersinin-mazeret-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-ara-sinav-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-ara-sinav-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinavlara-iliskin-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/muafiyet-sinavlari-hakkinda-duyuru/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari/
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
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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. 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılında Fakültemize Kayıt 

Yaptıran Öğrencilere Yönelik “Hoş Geldiniz Anketi” yapılmış ve öğrencilerimizin beklentileri 

değerlendirilmiştir. 

B.2.1. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi* 

 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.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/mevlana_yonetmelik.pdf 

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

Y%C3%B6nerge-2019.pdf 

 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=05513221038880311003220231

120214636582366903889634480# 

B.2.2. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

 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/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/2-basari_belgesi_2017-

173-3.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
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://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=05513221038880311003220231120214636582366903889634480
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=05513221038880311003220231120214636582366903889634480
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/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/3-diploma_yonergesi_2017.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/2-basari_belgesi_2017-173-3.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/2-basari_belgesi_2017-173-3.pdf
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 https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-

konulu-webinar-yapildi/  

 

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 

ilişkin öğrenci iş yükü, dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından belirlenmektedir. 

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

işletilmektedir.  

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.  

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 

https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi/
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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. 

Ancak Covids-19 salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ve 2020-2021 

eğitim öğretim yılı süresince öğrenci değişim programları salgın bitene kadar devre dışı 

bırakılmıştır.  

 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

 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=06443884038880311003110133

3603523032194366903333635600 

 https://sufak.sinop.edu.tr/cevirimici-seminer-duyurusu-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-8/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/i-ulusal-kadin-temali-ogrenci-kongresi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/havuz-icin-kanal-sistemi-balik-yetistiriciligi-web-semineri/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-

konferansi-duyurusu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/erasmus-bilgilendirme-toplantisi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/instagram-canli-yayini-ile-guz-yariyilina-iliskin-merak-

edilen-sorular-yanitlandi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/jean-monnet-burs-programi-2021-2022-akademik-yili-

duyurusu/ 

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=064438840388803110031101333603523032194366903333635600
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=064438840388803110031101333603523032194366903333635600
https://sufak.sinop.edu.tr/cevirimici-seminer-duyurusu-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-8/
https://sufak.sinop.edu.tr/i-ulusal-kadin-temali-ogrenci-kongresi/
https://sufak.sinop.edu.tr/havuz-icin-kanal-sistemi-balik-yetistiriciligi-web-semineri/
https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu/
https://sufak.sinop.edu.tr/erasmus-bilgilendirme-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/instagram-canli-yayini-ile-guz-yariyilina-iliskin-merak-edilen-sorular-yanitlandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/instagram-canli-yayini-ile-guz-yariyilina-iliskin-merak-edilen-sorular-yanitlandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/jean-monnet-burs-programi-2021-2022-akademik-yili-duyurusu/
https://sufak.sinop.edu.tr/jean-monnet-burs-programi-2021-2022-akademik-yili-duyurusu/
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 https://sufak.sinop.edu.tr/yuksekogretim-kurulu-yok-tarafindan-ulkemizde-ogrenim-

gormek-isteyen-uluslararasi-ogrenciler-icin-sanal-bir-fuar-duzenleniyor/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/farabi-degisim-programi-ogrenci-hareketliliginin-

ertelenmesi/ 

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – Sinop Üniversitesi 

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme 

 https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-

derslerin-butunleme-sinavi-yerine-gececek-odev-konulari/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-butunleme-

sinavlari-hakkinda-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-final-

sinavlari-hakkinda/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersinin-mazeret-

sinavlari-hakkinda/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-

sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-

karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-

derslerin-ara-sinav-yerine-gececek-odev-konulari/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-

sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-yuz-yuze-egitim-goren-

ogrencilerimize-kolaylik-saglayacak-yeni-karar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-

karar/ 

 https://obs.sinop.edu.tr/oibs/sysupd.aspx 

 

 

 

https://sufak.sinop.edu.tr/yuksekogretim-kurulu-yok-tarafindan-ulkemizde-ogrenim-gormek-isteyen-uluslararasi-ogrenciler-icin-sanal-bir-fuar-duzenleniyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/yuksekogretim-kurulu-yok-tarafindan-ulkemizde-ogrenim-gormek-isteyen-uluslararasi-ogrenciler-icin-sanal-bir-fuar-duzenleniyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/farabi-degisim-programi-ogrenci-hareketliliginin-ertelenmesi/
https://sufak.sinop.edu.tr/farabi-degisim-programi-ogrenci-hareketliliginin-ertelenmesi/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-butunleme-sinavi-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-butunleme-sinavi-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-butunleme-sinavlari-hakkinda-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-butunleme-sinavlari-hakkinda-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-final-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersi-final-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersinin-mazeret-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-i-ve-bilgisayar-i-dersinin-mazeret-sinavlari-hakkinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-ara-sinav-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakultesi-2020-2021-guz-yariyilinda-okutulan-derslerin-ara-sinav-yerine-gececek-odev-konulari/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/temel-bilgi-teknolojileri-ve-bilgisayar-dersi-cevrimici-ara-sinavi-icin-kullanim-kilavuzu/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-yuz-yuze-egitim-goren-ogrencilerimize-kolaylik-saglayacak-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-yuz-yuze-egitim-goren-ogrencilerimize-kolaylik-saglayacak-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosundan-egitim-ogretimle-ilgili-yeni-karar/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/sysupd.aspx
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B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri 

 https://sinuzem.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sureci-degerlendirme-anketi-sonuclari-ve-

iyilestirme-faaliyetleri/ 

 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/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/ogrenci-akademik-danismanlar-toplantisi-cevrimici-olarak-

yapildi/ 

 

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.  

https://sinuzem.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sureci-degerlendirme-anketi-sonuclari-ve-iyilestirme-faaliyetleri/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sureci-degerlendirme-anketi-sonuclari-ve-iyilestirme-faaliyetleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/akademik/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrenci-akademik-danismanlar-toplantisi-cevrimici-olarak-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogrenci-akademik-danismanlar-toplantisi-cevrimici-olarak-yapildi/
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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.  

 

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/kurul-kararlari/ 

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği 

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

 https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/21-

S%C4%B0NUZEM.pdf 

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

 https://sinuzem.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sureci-degerlendirme-anketi-sonuclari-ve-

iyilestirme-faaliyetleri/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinavlara-iliskin-duyuru-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sistemi-hakkinda-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-

surecleri-ile-ilgili-bilgiler-2/ 

 https://sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-

sertifika-programi-basladi/  

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/kurul-kararlari/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/21-S%C4%B0NUZEM.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/21-S%C4%B0NUZEM.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sureci-degerlendirme-anketi-sonuclari-ve-iyilestirme-faaliyetleri/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sureci-degerlendirme-anketi-sonuclari-ve-iyilestirme-faaliyetleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinavlara-iliskin-duyuru-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/uzaktan-egitim-sistemi-hakkinda-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-surecleri-ile-ilgili-bilgiler-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-egitim-ogretim-surecleri-ile-ilgili-bilgiler-2/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-basladi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-basladi/
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 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-

yonetimi-sertifika-programi-sona-erdi-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-uzaktan-egitim-cekim-studyosu-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-

guz-donemine-iliskin-karari-2/ 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 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/fakultemiz-yayin-faaliyetleri-ile-universitemizde-ilk-sirada-

yer-almaya-devam-ediyor-2/ 

 

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 

dönem için alınması gereken tedbirlerin ve/veya geliştirilmesi gereken yönlerin ortaya 

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

https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-sona-erdi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-sona-erdi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-uzaktan-egitim-cekim-studyosu-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-senatosunun-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemine-iliskin-karari-2/
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/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/%C3%96D%C3%9CL-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-yayin-faaliyetleri-ile-universitemizde-ilk-sirada-yer-almaya-devam-ediyor-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-yayin-faaliyetleri-ile-universitemizde-ilk-sirada-yer-almaya-devam-ediyor-2/
https://kddb.sinop.edu.tr/
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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 

Fakültemiz öğrencilerine Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliğinin 

destekleriyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında karşılıksız burs verilmesini içeren iş birliği 

protokolü imzalanmıştır.  

 https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendisligi-programini-kazanan-

ogrencilerimize-burs-mujdesi/ 

 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/). 

https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendisligi-programini-kazanan-ogrencilerimize-burs-mujdesi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendisligi-programini-kazanan-ogrencilerimize-burs-mujdesi/
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Kariyer hizmetleri için, yıl içerisinden çeşitli dönemlerde kariyer geliştirme söyleşileri 

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

çeşitli sertifika eğitimleri verilmektedir. 

 

B.5.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları 

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

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

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/cevirimici-seminer-duyurusu-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-8/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/i-ulusal-kadin-temali-ogrenci-kongresi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/havuz-icin-kanal-sistemi-balik-yetistiriciligi-web-semineri/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/bilimsel-arastirma-ve-ders-uygulamalarinda-kullanilmak-

uzere-1000-alabalik-fakultemizde-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-5/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-

konferansi-duyurusu/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-4/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/instagram-canli-yayini-ile-guz-yariyilina-iliskin-merak-

edilen-sorular-yanitlandi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/yuksekogretim-kurulu-yok-tarafindan-ulkemizde-ogrenim-

gormek-isteyen-uluslararasi-ogrenciler-icin-sanal-bir-fuar-duzenleniyor/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-ogrenci-yemek-bursu-basvurulari-baslamistir/ 

 

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/ogrenci-kulupleri/ 

 

https://kddb.sinop.edu.tr/kutuphane-istatistikleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sufak.sinop.edu.tr/cevirimici-seminer-duyurusu-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-8/
https://sufak.sinop.edu.tr/i-ulusal-kadin-temali-ogrenci-kongresi/
https://sufak.sinop.edu.tr/havuz-icin-kanal-sistemi-balik-yetistiriciligi-web-semineri/
https://sufak.sinop.edu.tr/bilimsel-arastirma-ve-ders-uygulamalarinda-kullanilmak-uzere-1000-alabalik-fakultemizde-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/bilimsel-arastirma-ve-ders-uygulamalarinda-kullanilmak-uzere-1000-alabalik-fakultemizde-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-5/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu/
https://sufak.sinop.edu.tr/konferans-duyurusu-4/
https://sufak.sinop.edu.tr/instagram-canli-yayini-ile-guz-yariyilina-iliskin-merak-edilen-sorular-yanitlandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/instagram-canli-yayini-ile-guz-yariyilina-iliskin-merak-edilen-sorular-yanitlandi/
https://sufak.sinop.edu.tr/yuksekogretim-kurulu-yok-tarafindan-ulkemizde-ogrenim-gormek-isteyen-uluslararasi-ogrenciler-icin-sanal-bir-fuar-duzenleniyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/yuksekogretim-kurulu-yok-tarafindan-ulkemizde-ogrenim-gormek-isteyen-uluslararasi-ogrenciler-icin-sanal-bir-fuar-duzenleniyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/universitemiz-ogrenci-yemek-bursu-basvurulari-baslamistir/
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/ogrenci-kulupleri/
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B.5.3. Tesis ve altyapılar 

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

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

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

 

B.5.5. Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

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

 

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 “Birim Eğitim Komisyonu” kurulmuştur.  

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/2-Akademik-Birim-

E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Komisyonu.pdf)  

Öğrencilerin dönem içerisinde 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.  

https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://eob.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://sksdb.sinop.edu.tr/personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/2-Akademik-Birim-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Komisyonu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/2-Akademik-Birim-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Komisyonu.pdf
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7 Aralık 2020 tarihinde Su Ürünleri Fakülteleri Dekanları ile Öğretim Elemanlarının katıldığı 

ve Moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan 

EROLDOĞAN’ın yaptığı toplantıda, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan 

SÖYLEMEZOĞLU tarafından Su Ürünleri Mühendisliği programının akreditasyonu ile ilgili 

detaylı bir sunum yapılmıştır.  

 https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-

konulu-webinar-yapildi/ 

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. 25 Aralık 2020 tarihinde Fakültemiz 

mezunu Su Ürünleri Mühendisi Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Şube Müdür V. Sayın Tülin ERDEM’in konuşmacı olarak katıldığı online söyleşi 

gerçekleştirilmiştir.  

 https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarla-soylesi-etkinligi-cevrimici-olarak-yapildi/ 

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/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-video-

konferans-araciligi-ile-yapildi/ 

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

gerceklestirildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi/ 

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-

konulu-webinar-yapildi-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-

konferansi-duyurusu-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/zidek-su-urunleri-fakulteleri-kurum-egitim-calistayi-cevrim-

ici-gerceklestirildi-2/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarla-soylesi-etkinligi-cevrimici-olarak-yapildi/
https://gensek.sinop.edu.tr/category/kararlar/
https://oidb.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-video-konferans-araciligi-ile-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-dekanlar-konseyi-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konulu-webinar-yapildi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecinde-su-urunleri-muhendisligi-egitimi-konferansi-duyurusu-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/zidek-su-urunleri-fakulteleri-kurum-egitim-calistayi-cevrim-ici-gerceklestirildi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/zidek-su-urunleri-fakulteleri-kurum-egitim-calistayi-cevrim-ici-gerceklestirildi-2/
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 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ic-paydas-toplantilari-2/ 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

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

 https://mezun.sinop.edu.tr/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarla-soylesi-etkinligi-cevrimici-olarak-yapildi-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi-baslikli-online-soylesi-katilim-

linkleri-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi-2/ 

 

  

https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ic-paydas-toplantilari-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/memnuniyet-anketleri/
https://mezun.sinop.edu.tr/
https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarla-soylesi-etkinligi-cevrimici-olarak-yapildi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi-baslikli-online-soylesi-katilim-linkleri-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi-baslikli-online-soylesi-katilim-linkleri-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/mezunlarimiz-ile-soylesi-2/
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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 fakültemiz bakanlıklar ve farklı 

üniversiteler ile ortak projeler 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. Fakültemizdeki 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 iş birliğinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucu elde edilen 

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

geliştirmeye yöneliktir. 
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C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

 https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Kalite_Politikasi_.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/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/23-2-kas%C4%B1m-

2020-proje-sunumu.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/24-

Yeti%C5%9Ftiricilik-B%C3%96L%C3%9CM-TOPLANTISI-2-kas%C4%B1m-

2020.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/25-midye-

yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi-3-kas%C4%B1m-imza-ve-karar.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/Su-Urunleri-Fakultesi-

2020-Performans-Gostergeleri-4.uc-ay.pdf  

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

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/5-Bilimsel-Etkinlikleri-

%C4%B0zleme-Komisyonu.pdf 

C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Bilimsel-Etkinlikleri-

%C4%B0zleme-Komisyonu-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Usul-ve-

Esaslar%C4%B1-Y%C3%B6nergesi-BET%C4%B0KOM.pdf  

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/21Laboratuvar-

Sorumlulari.pdf 

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

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

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

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-uyeleri-8-su-urunleri-yetistiriciligi-

calistayina-katildi/  

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Kalite_Politikasi_.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/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/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/23-2-kas%C4%B1m-2020-proje-sunumu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/23-2-kas%C4%B1m-2020-proje-sunumu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/24-Yeti%C5%9Ftiricilik-B%C3%96L%C3%9CM-TOPLANTISI-2-kas%C4%B1m-2020.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/24-Yeti%C5%9Ftiricilik-B%C3%96L%C3%9CM-TOPLANTISI-2-kas%C4%B1m-2020.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/24-Yeti%C5%9Ftiricilik-B%C3%96L%C3%9CM-TOPLANTISI-2-kas%C4%B1m-2020.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/25-midye-yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi-3-kas%C4%B1m-imza-ve-karar.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/11/25-midye-yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi-3-kas%C4%B1m-imza-ve-karar.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/Su-Urunleri-Fakultesi-2020-Performans-Gostergeleri-4.uc-ay.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/Su-Urunleri-Fakultesi-2020-Performans-Gostergeleri-4.uc-ay.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/5-Bilimsel-Etkinlikleri-%C4%B0zleme-Komisyonu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/5-Bilimsel-Etkinlikleri-%C4%B0zleme-Komisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Bilimsel-Etkinlikleri-%C4%B0zleme-Komisyonu-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Usul-ve-Esaslar%C4%B1-Y%C3%B6nergesi-BET%C4%B0KOM.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Bilimsel-Etkinlikleri-%C4%B0zleme-Komisyonu-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Usul-ve-Esaslar%C4%B1-Y%C3%B6nergesi-BET%C4%B0KOM.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Bilimsel-Etkinlikleri-%C4%B0zleme-Komisyonu-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Usul-ve-Esaslar%C4%B1-Y%C3%B6nergesi-BET%C4%B0KOM.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/21Laboratuvar-Sorumlulari.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/21Laboratuvar-Sorumlulari.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-avlama-ve-isleme-teknolojisi-bolumu/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-temel-bilimler-bolumu/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-bolumu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-uyeleri-8-su-urunleri-yetistiriciligi-calistayina-katildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-uyeleri-8-su-urunleri-yetistiriciligi-calistayina-katildi/
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 https://sufak.sinop.edu.tr/ogretim-elemanlarimiz-derbent-baraj-golu-alabalik-

yetistiricilik-tesislerinde-on-incelemelerde-bulundu-2/  

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-akdeniz-bilim-komisyonu-platformunda-dahil-

edildi/  

 https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-

kursuleri-toplantisi/  

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/  

Fakültemizin 2020 yılı içerisinde yürüttüğü ve işbirliği içerisinde olduğu projeler aşağıda 

verilmiştir: 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Tarafından Desteklenen 

Projeler  

1- Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro- ve Nanoplastiklerin Dağılımı, 

Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri (2018-devam ediyor). 

(TÜBİTAK/ÇAYDAG-118Y125) [Proje yürütücüsü: Aytan, Ü., Araştırmacılar: Bat, 

L., Ağırbaş, E., Akçay, H.T., Karaoğlu, K. Bursiyerler: Öztekin, A., Şentürk, Y., 

Esensoy, B.] 

2- Orta ve Doğu Karadeniz'de Yaşayan Deniz Salyangozu (Rapana venosa)'nun Büyüme 

Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (11/2019-devam ediyor). (TÜBİTAK 

/TOVAG-119O652) [Proje yürütücüsü: Başusta, N., Araştırmacılar: Bat, L., Seyhan, 

K., Başusta, A., & Dağtekin, M.] 

 

Diğer Ulusal Projeler  

1- Türkiye de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi (2016-2020). (T.C. Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü).[Proje Yürütücüsü: T.C. Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Araştırmacılar: Bat, L., Şahin, F., 

Kurt, G., Özsandıkçı, U., ve ark] 

2- Farklı Glikoz Dozlarında ve Farklı Sıcaklıklarda Sığır Kanıyla Beslenen Tıbbi Sülük, 

Hirudo verbana Carena,1820 Türünün Büyüme ve Üreme Performansı ile Yaşama 

Oranlarının Araştırılması (03/2020-devam ediyor). (T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

https://sufak.sinop.edu.tr/ogretim-elemanlarimiz-derbent-baraj-golu-alabalik-yetistiricilik-tesislerinde-on-incelemelerde-bulundu-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/ogretim-elemanlarimiz-derbent-baraj-golu-alabalik-yetistiricilik-tesislerinde-on-incelemelerde-bulundu-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-akdeniz-bilim-komisyonu-platformunda-dahil-edildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-akdeniz-bilim-komisyonu-platformunda-dahil-edildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-kursuleri-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-kursuleri-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/
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Bakanlığı). [Proje Yürütücüsü: Dernekbaşı, S., Araştırmacılar: Ceylan, M., Ergün, M., 

Tunç, M., Karataş, E., & Danış, S.]  

 

Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinatörlüğü Tarafindan Desteklenen 

Projeler 

1- Farklı Uygulama Metotları ile Sumak (Rhus coriaria) ve Tarhun (Artemisia 

dracunculus)’un Marine Edilmiş Çipuranın (Sparus aurata L.,1758) Kalite 

Değişimlerine Etkisinin Belirlenmesi. (09/2018 -02/2020). (SNÜ-BAP-SÜF-1901-18-

41). [Proje Yürütücüsü: Çorapcı, B., Araştırmacılar: Kocatepe, D., Köstekli, B., & 

Eyuboğlu, A.] 

2- Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.) Yemlerinde Yer Fıstığı Yağını 

Kullanma Olanakları (12/2017-06/2020). (SNÜ-BAP-SUF-1901-17-02). [Proje 

Yürütücüsü: Dernekbaşı, S., Araştırmacılar: Karayücel, İ., Karataş, E., & Parlak 

Akyüz, A.] 

3- Karadeniz’in Sinop İli Sahillerinde Deniz Çöplerinin Araştırılması (09/2018- 06/2020). 

(SNÜ-BAP-SÜF-1901-18-48). [Proje Yürütücüsü: Bat, L., Araştırmacılar: Öztekin, A., 

Kaya Öztürk, D., Özsandıkçı, U., Gürbüzer, P., & Eyüboğlu, B.] 

4- İnaltı Mağarası’nın (Ayancık) Biyospeleolojik Açıdan Araştırılması (10/2018-devam 

ediyor). (SNÜ-BAP-MMF-1901-18-34). [Proje Yürütücüsü: Aydemir Çil, E., 

Araştırmacılar: Özbek, M., Altındağ, A., Yıldız, S., Taşdemir, A., Keskin, E., Sömek, 

H., Fikirdeşici Ergen, Ş., Gürbüzer, P., & Tekatlı, Ç.] 

 

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 

merkezi yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda ve öğrenci uygulamalarında kullanılan Seydi Ali 

Reis R/V ve Aurelia R/V isimli iki adet araştırma teknesi bulunmaktadır. 
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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 2020 yılı 

içerisinde devam eden 1 adet ve tamamlanan 3 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. 2020 yılında 2 adet TÜBİTAK, 3 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 2007-2020 yılları arasında 10 

adet AB, 6 adet Uluslararası Diğer Kurum Kuruluşlar tarafından destekli, 4 adet TÜBİTAK 

uluslararası destekli, 20 adet TÜBİTAK ulusal destekli ve 16 adet Diğer Kamu Kuruluşları 

destekli olmak üzere dış kaynaklı toplam 56 adet proje yürütmüş, hali hazırda farklı kurumlar 

ile işbirliği içerisinde olan projelerde de yer almaktadır. Bunların dışında, Fakültemiz yine aynı 

yıllar içerisinde Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 

desteklenen 42 adet projeyi tamamlamıştır. 

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. 2020 yılı itibari ile 11 adet öğrenci doktora 
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eğitimine fakültemizde devam etmektedir. Fakültemizde post-doc uygulaması 

bulunmamaktadır.  

 

C.2.1. Araştırma kaynakları  

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

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

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

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/arastirma-ve-uygulama-merkezi-unitelerinin-ruhsat-

yenileme-islemleri-3/  

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü:  

 https://bap.sinop.edu.tr/  

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

 https://bap.sinop.edu.tr/sonuclanan-projeler/  

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-

Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf 

 

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/  

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-

Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-

deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-

incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/recep-tayyip-erdogan-universitesi-su-urunleri-fakultesi-ile-

fakultemiz-arasinda-isbirligi/ 

https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/
https://bilimselgemiler.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/foto-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/video-galeri/
https://sufak.sinop.edu.tr/arastirma-ve-uygulama-merkezi-unitelerinin-ruhsat-yenileme-islemleri-3/
https://sufak.sinop.edu.tr/arastirma-ve-uygulama-merkezi-unitelerinin-ruhsat-yenileme-islemleri-3/
https://bap.sinop.edu.tr/
https://bap.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://bap.sinop.edu.tr/sonuclanan-projeler/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/
https://sufak.sinop.edu.tr/recep-tayyip-erdogan-universitesi-su-urunleri-fakultesi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi/
https://sufak.sinop.edu.tr/recep-tayyip-erdogan-universitesi-su-urunleri-fakultesi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi/
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C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

 https://lisansustu.sinop.edu.tr/  

 https://lisansustu.sinop.edu.tr/doktora-programi/  

 https://lisansustu.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-anabilim-dali/  

 https://lisansustu.sinop.edu.tr/su-urunleri-temel-bilimler-anabilim-dali/  

 https://lisansustu.sinop.edu.tr/su-urunleri-avlama-ve-isleme-teknolojisi-anabilim-dali/  

 https://lisansustu.sinop.edu.tr/mezunlarimiz/,  

 https://lisansustu.sinop.edu.tr/is-imkanlari/,  

 https://mezun.sinop.edu.tr/birim-temsilcilerimiz-ile-toplanti/ 

 

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 iş birliği de yapılmaktadır. 

 

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

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

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar, ortak araştırma birimleri 

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

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

https://lisansustu.sinop.edu.tr/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/doktora-programi/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/su-urunleri-yetistiriciligi-anabilim-dali/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/su-urunleri-temel-bilimler-anabilim-dali/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/su-urunleri-avlama-ve-isleme-teknolojisi-anabilim-dali/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/mezunlarimiz/
https://lisansustu.sinop.edu.tr/is-imkanlari/
https://mezun.sinop.edu.tr/birim-temsilcilerimiz-ile-toplanti/
https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/
https://edmo.seadatanet.org/report/733
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
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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 birim temsilcilerimiz 

belirlenmiştir. 

Yeni kabul edilen Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi ile öğretim elemanlarımızın araştırma 

performanslarının değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

Fakültemizdeki 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. 

2020 yılı içerisinde, bir önceki yıl (2019) uluslararası indeksli yayın performansına göre “

Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı” ile 108 devlet üniversitesi arasında Türkiye 

beşincisi olan ve 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 üniversite arasında ise birinci sıraya 

yükselen, bu başarının mimarı olan öğretim elemanlarımıza “Teşekkür Belgesi” takdim 

edilmiştir.  
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C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-

Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/5-Bilimsel-Etkinlikleri-

%C4%B0zleme-Komisyonu.pdf  

 https://hukukmsv.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2020/11/Kurul-1.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/2020-yili-akademik-yayinlarimiz/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/2020-bilke-5-halkbilim-hizmet-odullerinde-akademik-odul-

fakultemize-verildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-yayin-faaliyetleri-ile-universitemizde-ilk-sirada-

yer-almaya-devam-ediyor/ 

 EK 1. 

 EK 2. 

 EK 3. 

 EK 4. 

C.4.2. Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/Su-Urunleri-Fakultesi-

2020-Performans-Gostergeleri-4.uc-ay.pdf  

 EK 5. 

C.4.3. Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/03/40-FYKK-03-03-2020.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/12/61-FYKK-08-12-2020-.pdf 

 

  

https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/2020-yili-Birim-Faaliyet-Raporu-son-hali-oktay-beyden-gelen-mail.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/5-Bilimsel-Etkinlikleri-%C4%B0zleme-Komisyonu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/09/5-Bilimsel-Etkinlikleri-%C4%B0zleme-Komisyonu.pdf
https://hukukmsv.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2020/11/Kurul-1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-yili-akademik-yayinlarimiz/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-bilke-5-halkbilim-hizmet-odullerinde-akademik-odul-fakultemize-verildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-bilke-5-halkbilim-hizmet-odullerinde-akademik-odul-fakultemize-verildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-yayin-faaliyetleri-ile-universitemizde-ilk-sirada-yer-almaya-devam-ediyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-yayin-faaliyetleri-ile-universitemizde-ilk-sirada-yer-almaya-devam-ediyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/Su-Urunleri-Fakultesi-2020-Performans-Gostergeleri-4.uc-ay.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/Su-Urunleri-Fakultesi-2020-Performans-Gostergeleri-4.uc-ay.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/03/40-FYKK-03-03-2020.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/12/61-FYKK-08-12-2020-.pdf


48 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

Üniversitemizin benimsediği “toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, akademik, 

sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, çevre vb. alanlardaki kurumsal faaliyetlerini toplumsal 

katkıya dönüştürmeyi dikkate alan” toplumsal katkı stratejisi fakültemizin de politikasının 

temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda fakültemizde gerçekleştirilen faaliyetlerin devamlı 

olarak bu stratejiyi destekler nitelikte olmasına önem gösterilmekte, toplumsal katkı süreçleri 

üniversitemizin kurumsal PUKÖ döngüsü çerçevesine bağlı kalınarak işletilmektedir. 

Fakültemizin toplumsal katkı çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm faaliyetlerinde iç ve dış 

paydaşların tamamının sürece dâhil edilmesine özen gösterilmektedir. 

Fakültemiz, bilimin toplum ile etkileşimini sağlamak üzere yürütülen bilimsel çalışmalardan 

toplumun haberdar olmasını ve sağlayacağı katkıları paylaşmaya önem göstermiştir. Bununla 

birlikte, toplumda su ürünleri mühendisliği mesleğine yönelik farkındalık geliştirmek üzere 

mesleğin tanıtımı ve istihdam sorunlarının ele alındığı çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Fakültemiz akademik personeli hem ulusal hem de uluslararası birçok projeye araştırmacı 

olarak ortaklık yapmanın yanı sıra birçok projeye uzmanlık paylaşımı yapmak üzere katkı 

sağlamakta, yürütücülüğünü üstlendiği projeler ile iş birliğini sağlama girişimlerinde 

bulunmaktadır. Fakültemizde, 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 ve saha uygulamaları yapılmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından 

geliştirilen iki yeni işlenmiş ürün için patent başvurusu yapılmıştır. Bununla birlikte tesisimizde 

yetiştirilen alabalıkların uygun fiyatla satışa çıkarılması ile hem topluma hem de fakültemiz 

bütçesine katkı sağlanmıştır. Fakültemizin hali hazırda bulunan tesislerinin devamlılığını 

sağlamak üzere ruhsat yenilenmesi için çalışmalar yürütülmüş, laboratuvar ve tesislerin 

ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış ve bu konuda süreklilik sağlanmıştır.  Su ürünleri sektöründe 

yürütülen faaliyetler ile ilgili dış paydaşların katılımı sağlanarak yaşam boyu öğrenmeyi 

destekleyecek çeşitli seminerler planlanmış ve yürütülmüştür. Bu seminerler ile sektörün 

durumu değerlendirilmiş çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Gerçekleştirilen etkinliklere iç 

ve dış paydaşların katılımı sağlanmıştır. Fakültemizde gerçekleştirilen söz konusu faaliyetlerin 
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yıllık dağılımı ayrıca web sitemizde de sunulmaktadır. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen tüm 

faaliyetler web sitesinde günlük olarak haber haline getirilmiş iç ve dış paydaşların süreci takip 

etmesi ve geri bildirim sağlaması açısından web sitesi sürekli güncel tutulmuştur.  

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/ureticilerin-gozunden-su-urunleri-yetistiriciligi-konulu-

webinar-yapildi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendislerinin-istihdami-ve-su-urunlerinin-

genel-durumu-konferansi-video-kayit-erisimi-2/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-arastirma-ve-uygulama-merkezinde-yetistirilen-

ve-porsiyonluk-boya-gelen-gokkusagi-alabaliklari-satisa-hazir/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-yoneticileri-neden-su-urunleri-

muhendisligi-sorusuna-cevap-veriyor/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-arastirma-ve-uygulama-merkezinde-yetistirilen-

gokkusagi-alabaliklari-porsiyonluk-boya-ulasti/ 

 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 

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

dış paydaşlarla sürekli iş birliği içinde bulunarak topluma sunabileceği katkıları artırmayı 

hedeflemektedir. Bu sebeple topluma katkı sağlayacak faaliyetlere gerek öğretim elemanlarının 

çalışmaları ve uzmanlık paylaşımları ile insan gücü olarak gerek fakültenin mali bütçesi ile 

tesislerin sürekliliğini sağlayarak ve fiziksel imkanlarını kullanarak çeşitli faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizin ve fakültemizin toplumsal katkı stratejisinde 

belirtildiği üzere, toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, gerçekleştirilen faaliyetleri 

mümkün olduğunca toplumsal katkıya dönüştürmek üzere su ürünleri mühendisliği meslek 

kolunun istihdamı ve akreditasyon çalışmaları gibi hususlarda dış paydaşların katılımı ile çeşitli 

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
https://sufak.sinop.edu.tr/ureticilerin-gozunden-su-urunleri-yetistiriciligi-konulu-webinar-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/ureticilerin-gozunden-su-urunleri-yetistiriciligi-konulu-webinar-yapildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendislerinin-istihdami-ve-su-urunlerinin-genel-durumu-konferansi-video-kayit-erisimi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-muhendislerinin-istihdami-ve-su-urunlerinin-genel-durumu-konferansi-video-kayit-erisimi-2/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-arastirma-ve-uygulama-merkezinde-yetistirilen-ve-porsiyonluk-boya-gelen-gokkusagi-alabaliklari-satisa-hazir/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-arastirma-ve-uygulama-merkezinde-yetistirilen-ve-porsiyonluk-boya-gelen-gokkusagi-alabaliklari-satisa-hazir/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-yoneticileri-neden-su-urunleri-muhendisligi-sorusuna-cevap-veriyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/su-urunleri-fakulteleri-yoneticileri-neden-su-urunleri-muhendisligi-sorusuna-cevap-veriyor/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-arastirma-ve-uygulama-merkezinde-yetistirilen-gokkusagi-alabaliklari-porsiyonluk-boya-ulasti/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakultemiz-arastirma-ve-uygulama-merkezinde-yetistirilen-gokkusagi-alabaliklari-porsiyonluk-boya-ulasti/
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etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Su ürünleri yetiştiricileri ve üreticiler ile gerçekleştirilen 

etkinlikler ile sektörün durumunun değerlendirilmesi ve çözüm önerilerine yönelik faaliyetler 

yürütülmüştür. Fakültemiz, dış paydaşlardan bölgede önemli ölçüde söz sahibi olan sektör 

firmaları ile de sürekli ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. Samsun ve Sinop Su Ürünleri 

Yetiştiricileri Birliği’ne yapılan ziyaretlerin de gösterdiği gibi dış paydaşların kaynak olarak 

sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Nitekim 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.  

Mezun ve mevcut öğrencilerimiz ile yapılan faaliyetler de yine dış paydaşların kaynaklarımızı 

oluşturduğunun göstergesi niteliğindedir.  

İç paydaşlarımız ile gerçekleştirilen toplantılarda topluma katkı sağlayacak hususların ele 

alınması ve sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca iç paydaşlarımızın 

sektöre katkı sağlayacak projelerinin ele alındığı toplantılar ile üniversitemiz bütçesi ile 

gerçekleştirilerek projelere katkı sağlamak üzere adım atılmış nitekim desteklenmeye değer 

bulunan projemiz olmuş, Demirci Köyü Mevkiindeki proje alanına “Midye ve İstiridye 

Yetiştiriciliği Araştırma Birimi”nin kurulmasına karar verilmiştir. Bu yönüyle iç paydaşların 

da kaynak olarak toplumsal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine katkı sağlaması esas 

alınmıştır.  

 

D.2.1. Kaynaklar  

 https://sufak.sinop.edu.tr/rektorumuz-ve-dekanimizdan-samsun-ve-sinop-illeri-su-

urunleri-yetistiricileri-uretici-birligine-ziyaret/ 

 

 

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Fakültemizde tüm bölümlerin / ana bilim dallarının toplumsal katkı fikirleri değerlendirilmekte 

ve karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır. Buna ilişkin uygulamalar düzenli olarak 

izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

Ayrıca iş süreç takvimlerinin hazırlanmasında yıllık planlamalar yapılırken fakültemizin tüm 

bölümlerinin önerileri alınmaktadır.  

https://sufak.sinop.edu.tr/rektorumuz-ve-dekanimizdan-samsun-ve-sinop-illeri-su-urunleri-yetistiricileri-uretici-birligine-ziyaret/
https://sufak.sinop.edu.tr/rektorumuz-ve-dekanimizdan-samsun-ve-sinop-illeri-su-urunleri-yetistiricileri-uretici-birligine-ziyaret/
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Toplum yararının artırılabilmesi adına, ulusal ve uluslararası dış paydaşlar ile fikir alışverişinde 

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

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalara dış paydaşlardan verilen dönütler de 

önemli paydaş geri bildirimleri olarak değerlendirilmiştir.  

Fakültemiz, Avrupa Birliği’nin en prestijli desteklerinden olan UFUK–2020 kapsamında 

desteklenen, Karadeniz’in sağlıklı ve dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin gelişimi için 

Araştırma ve Yenilikçilik (BRIDGE–BS) Projesi’nin ortakları arasında yer almıştır. 10 aday 

proje arasından en yüksek puan ile desteklenmeye hak kazanan, 9 milyon Avro bütçeli bu çok 

uluslu projenin konsorsiyumunda 7 Karadeniz kıyı ülkesinden, 8 Avrupa Birliği üye ülkesinden 

ve uluslararası kuruluşlardan toplam 33 kuruluş yer almaktadır. BRIDGE–BS ayrıca bugüne 

kadar en fazla Türk ortağın yer aldığı AB UFUK–2020 projesi olma özelliğini taşımaktadır.  

Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği Tarafından düzenlenen 5. Halk Bilim Hizmet Ödülleri 

kapsamında fakültemizin yürütücülüğünü yaptığı “Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) ile 

Paketlenen Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Köftesi Üretiminde Mikrobiyal 

Transglutaminaz (MTGaz) Enziminin Kalite Üzerine Etkisi ve Endüstriyel Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması” adlı TUBİTAK projesi “Yerel Üretim ve İstihdam” kategorisinde 

ödüle layık görülmüştür. Proje kapsamında sağlıklı, çocukların ve yetişkinlerin severek 

tüketebileceği, kimyasal katkısız, tekstür ve lezzet açısından kaliteli su ürünlerinin 

geliştirilmesinin balık tüketimini artırmaya katkı sağlayacağı hususu ön plana çıkarılmıştır. Bu 

doğrultuda bölgemizde önemli oranda yetiştiriciliği yapılan alabalığın (Türk Somonu) hem 

yetişkinler hem de çocuklar tarafından sevilebilecek balık köftesi–burger üretiminde 

kullanılması planlanmıştır. Bu yönüyle hem bölgenin ekonomik bir değeri olan Türk 

Somonunun kullanımı hem de sağlıklı bir ürün geliştirilmesi ile toplumsal katkısı yüksek bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında balık köftesi-burger üretimi Kuzey Su 

Ürünleri tarafından desteklenmiş, proje kapsamında kullanılan alabalıklar ve proje desteğine ek 

maddi destek firma tarafından sağlanmıştır. Bu sebeple proje dış paydaşların bilimsel 

çalışmalarımıza katkı sağladığı, toplum yararına bilimsel bir çalışma olma özelliği yanı sıra 

alınan ödül dış paydaş geri bildirimi olması açısından da önem taşımaktadır.  

Türkiye’den 4’ü Araştırma Enstitüsü olmak üzere toplamda 6 bilimsel araştırma kurumunun 

yer aldığı Akdeniz Bilim Komisyonu’na fakültemiz de dahil edilmiştir. Bölgesinde önemli bir 

konumda bulunan Fakültemiz, mevcut ve yürütülecek bilimsel araştırmalar için desteklerini 

aralıksız sürdürmektedir. 
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Fakültemiz öğretim üyesinin araştırmacı olarak destek olduğu TÜBİTAK tarafından 

desteklenen “Orta ve Doğu Karadeniz’de Yaşayan Deniz Salyangozu (Rapana venosa)’nun 

Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak incelenmesi” başlıklı proje kapsamında deniz 

salyangozlarında ilk kez mikro yaş tayinleri yapılarak literatüre ve dolaylı olarak topluma katkı 

sağlamayı hedeflemektedir. Çalışma Sinop, Samsun ve Trabzon olmak üzere üç bölgeyi 

kapsamaktadır. Bu anlamda 2020 yılının Ocak ayından itibaren örneklerin toplanması 

başlamıştır. Fakültemiz bölgemizdeki bilimsel çalışmaların yürütülmesine sürekli olarak destek 

sağlamaya devam etmektedir. 

Fakültemiz öğretim üyesi Unesco Türkiye Millî Komisyonu tarafından “UNITWIN Ağları/ 

UNESCO Kürsüleri” toplantısına katılım sağlaması ile fakültemizin bilimsel çalışmaların 

topluma yararına yönelik faaliyetleri devam etmiştir. Katılımları ve katkılarından dolayı 

öğretim üyemize Milli Komisyon tarafından teşekkür belgesi de taktim edilmiştir. 

Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü iş birliğinde TÜBİTAK tarafından 

desteklenen “Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Mikro ve Nanoplastiklerin Dağılımı, 

Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri” projesi yürütülmektedir.  Fakültemiz 

öğretim üyelerinin araştırmacı olarak destek sağladığı proje çıktıları Avrupa Komisyonu kararı 

ile yürürlüğe konulan ve Avrupa denizlerinde “İyi Çevresel Durum”a erişilmesini hedefleyen 

“Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi” kapsamında Karadeniz’de izlenmesi gereken 

mikro/nanoplastikler ve etkilerine ilişkin veri boşluğunun giderilmesine katkıda bulunacaktır. 

Fakültemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından iç ve dış 

paydaşlarımızın katılım sağladığı toplantıda “Kapalı Devre Sistem Deniz Balıkları 

Yetiştiricilik Ünitesi Projesi” ve “Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi” 

hakkında öğretim elemanlarımızın ve paydaşlarımızın fikirleri ve değerlendirmeleri ele 

alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerin sonunda, Demirci Köyü Mevkiindeki proje alanına 

Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Araştırma Biriminin kurulmasına karar verilmiştir. Hem iç 

hem de dış paydaşların bölge halkına hem istihdam sağlayabilecek hem de ekonomik katkıları 

olacak bu projeyi birlikte değerlendirmiş olması toplumsal katkı performanslarının 

değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.  

 

D.3.1. Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

 https://sufak.sinop.edu.tr/2020-bilke-5-halkbilim-hizmet-odullerinde-akademik-odul-

fakultemize-verildi/ 

https://sufak.sinop.edu.tr/2020-bilke-5-halkbilim-hizmet-odullerinde-akademik-odul-fakultemize-verildi/
https://sufak.sinop.edu.tr/2020-bilke-5-halkbilim-hizmet-odullerinde-akademik-odul-fakultemize-verildi/


53 

 

 https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-

deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-

incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/recep-tayyip-erdogan-universitesi-su-urunleri-fakultesi-ile-

fakultemiz-arasinda-isbirligi/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-

kursuleri-toplantisi/ 

  

https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/
https://sufak.sinop.edu.tr/tubitak-1001-destekli-orta-ve-dogu-karadenizde-yasayan-deniz-salyangozu-rapana-venosanun-buyume-ozelliklerinin-karsilastirilmali-olarak-incelenmesi-baslikli-projenin-orneklemeleri-sinopta/
https://sufak.sinop.edu.tr/recep-tayyip-erdogan-universitesi-su-urunleri-fakultesi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi/
https://sufak.sinop.edu.tr/recep-tayyip-erdogan-universitesi-su-urunleri-fakultesi-ile-fakultemiz-arasinda-isbirligi/
https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-kursuleri-toplantisi/
https://sufak.sinop.edu.tr/unesco-turkiye-milli-komisyonu-unitwin-aglari-unesco-kursuleri-toplantisi/
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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 2020 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 
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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 

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/24/2021/01/2020-Yili-Birim-

Faaliyet-Raporu.pdf 

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/21Laboratuvar-

Sorumlulari.pdf 

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/12Bilimsel-Arastirma-

Gemileri-Koordinatoru.pdf 

 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/  

 https://kalite.sinop.edu.tr/dis-kaynakli-dokumanlar/ 

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

 https://kalite.sinop.edu.tr/gorev-tanimlari/ 

 https://kalite.sinop.edu.tr/ic-ve-dis-paydaslarimiz/ 

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

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

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

https://sufak.sinop.edu.tr/organizasyon-semalari/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-Faaliyet-Raporu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-Faaliyet-Raporu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/21Laboratuvar-Sorumlulari.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/21Laboratuvar-Sorumlulari.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/12Bilimsel-Arastirma-Gemileri-Koordinatoru.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/12Bilimsel-Arastirma-Gemileri-Koordinatoru.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-kurulu/
https://sufak.sinop.edu.tr/fakulte-yonetim-kurulu/
https://kalite.sinop.edu.tr/
https://kalite.sinop.edu.tr/dis-kaynakli-dokumanlar/
https://kalite.sinop.edu.tr/formlar/
https://kalite.sinop.edu.tr/gorev-tanimlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/ic-ve-dis-paydaslarimiz/
https://kalite.sinop.edu.tr/listeler/
https://kalite.sinop.edu.tr/planlar/
https://kalite.sinop.edu.tr/prosedurler/
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 https://kalite.sinop.edu.tr/prosesler-2/ 

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

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

 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 

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 covid-19 pandemisi nedeniyle herhangi bir 

uygulamaya yapılamamıştır.  

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.  

https://kalite.sinop.edu.tr/prosesler-2/
https://kalite.sinop.edu.tr/protokoller/
https://kalite.sinop.edu.tr/semalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Kalite-El-Kitabı.pdf
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Fakültemizdeki finansal kaynakların yönetimi üniversitemizin birimimize ayırdığı bütçe 

kalemleri doğrultusunda yapılmakta ve 2020 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://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/ 

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

 https://sufak.sinop.edu.tr/toplantilara-ait-tutanaklar-ve-raporlar/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/41-hizmet-ici-egitim-

29-aralik.pdf 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/16-temizlik-personel-

toplant%C4%B1s%C4%B1-7-ekim-2020.pdf 

 

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi 

 https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-

Faaliyet-Raporu.pdf 

https://sufak.sinop.edu.tr/akademik-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/idari-personel/
https://sufak.sinop.edu.tr/toplantilara-ait-tutanaklar-ve-raporlar/
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/41-hizmet-ici-egitim-29-aralik.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/02/41-hizmet-ici-egitim-29-aralik.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/16-temizlik-personel-toplant%C4%B1s%C4%B1-7-ekim-2020.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/16-temizlik-personel-toplant%C4%B1s%C4%B1-7-ekim-2020.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-Faaliyet-Raporu.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2021/01/2020-Yili-Birim-Faaliyet-Raporu.pdf
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 https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=2180     

 

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.  

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/  

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

 

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)  

 Talent Soft EBAP otomasyonu 

 

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.  

https://bidb.sinop.edu.tr/
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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/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/1-%C4%B0dari-

Denetim-Kontrol-Komisyonu-06.02.2020-1.pdf 

 

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. 

 

 

https://sufak.sinop.edu.tr/?page_id=1837
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/1-%C4%B0dari-Denetim-Kontrol-Komisyonu-06.02.2020-1.pdf
https://sufak.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/1-%C4%B0dari-Denetim-Kontrol-Komisyonu-06.02.2020-1.pdf
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E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

 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/kurul-kararlari/ 

 https://sufak.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/ 

 

 

 

 

  

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

Fakültemizdeki 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. 
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Araştırma ve Geliştirme  

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 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, bu proje 

kapsamında denizde midye ve istiridye yetiştiriciliği tesisi kurulum çalışmaları devam 

etmektedir. Ayrıca kapalı devre balık üretim tesisi ile ilgili alt yapı çalışmaları da 

yürütülmektedir. 

 

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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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. 

 

 


