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GENEL BİLGİLER 

  

Giriş 

Amaç ve İçerik 

Amacımız, Anayasamızın 130. maddesinde belirtilen biçimiyle “çağdaş eğitim-öğretim 

esaslarına dayanan bir düzen içinde, ulusumuzun ve ülkemizin gereksinimlerine uygun insan gücünü 

yetiştirmektir. Bu düşünce ile laik, çağdaş, Atatürk ilkelerine bağlı olmanın gereklerini, ödünsüzce 

yerine getirmektir. İnsanı etkileyebilecek her türlü değişime ve gelişmelere duyarlı, insanı çevresi ile 

etkileşimine önem veren, eğitim-öğretimin önemli bir değer olduğunu kabul eden, hizmetlerini tüm 

bireylere eşit bir şekilde sunan, bireylerin bütünlüğünü ve saygınlığını koruyan öğretmenler 

yetiştirebilmek. 

 Öğretmenlikte eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında değişen gereksinimlere yanıt veren mezunlar 

yetiştirmek, 

 Bilimsel etkinliklerde öğrencilerin etkin olmasını sağlamak, 

 Eğitim-uygulama entegrasyonunu gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek, 

 Öğretmenliğin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasını sağlamak, 

 Yaratıcı, eleştirel düşünen ve bunu ifade eden, 

 Bireylerin öz-bakım sorumluluğunu geliştiren ve destekleyen, 

 İşlev ve uygulamalarında bağımsız ve cesaretli davranan, 

 Birey, aile ve toplumla etkin bir iletişim kurabilen ve disiplinler arası ekip çalışmasına önem veren, 

 Evrensel etik ilke ve değerleri benimseyen ve uygulamalarına aktaran öğrenciler yetiştirip mezun 

etmektir. 

Bu nedenle; öğrencilere çağımızın gerekleri doğrultusunda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti 

sunulabilmesi için, alanında uzman öğretim elemanı kadrosuna ve eğitim öğretim gereçlerinin 

artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Raporun Hazırlanması ve Yayımlanması  

Raporun hazırlanmasında aşağıda belirtilen Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ile işbirliği 

gerçekleştirilmiştir.  

Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK-Dekan 

Doç. Dr. Kibar AKTIN-Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR ÇOŞKUN-Dekan Yardımcısı 

İlyas KARAKAYA-Fakülte Sekreteri 

Dr. Öğr. Üyesi Rahime ÇOBANOĞLU-Eğitim Bilimleri Bölümü 
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Dr. Öğretim Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR-Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ŞEN-Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN-Özel Eğitim Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Volkan VAROL-Temel Eğitim Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DEMİRCİ-Eğitim Bilimleri Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Gülfem DİLEK-Matematik ve Fen bilimleri Eğitimi Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Şeyda ÖZCAN- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Ozan FİLİZ-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 

Arş. Gör. Neslihan ÜNAL-Temel Eğitim Bölümü 
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KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1-İletişim Bilgileri: 

Fakültemizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Adres Bilgisi: Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı-Korucuk Mahallesi Trafo Sokak No:35 

15 Temmuz Yerleşkesi 57000 – SİNOP 

 Telefon: +90 368 271 55 32 -34 -35 

Fax: +90 368 271 55 30 - 33 

 2-Tarihsel Gelişimi 

Fakültemiz, 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin (e) bendi uyarınca 

Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında İlköğretim 

Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü ve 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü olmak üzere toplam 4 Bölüm ve Bölümlere bağlı 

3 Anabilim Dalı kararı alınmıştır. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 04.04.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2809 sayılı 

Kanunun 6. , 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim 

Bölümü ile bu bölüme bağlı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2000-

2001 Eğitim-Öğretim yılında Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim 

Bakanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2001–2002 

Eğitim-Öğretim yılında da İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans 

Programına ek kontenjan ile öğrenci alınmıştır. 

2003–2004 Eğitim-Öğretim Yılında Fakülte Kurulunun 15.12.2003 tarih ve 2003/4 sayılı kararı ile 

İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ile Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı’nın açılması ve öğrenci alınması teklifi yapılmıştır. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulmuş ve Yüksek 

Öğretim Kurulu Başkanlığının 02.03.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 

2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuş ve 

2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı faaliyete geçerek öğretime 

başlamıştır. 

https://egitim.sinop.edu.tr/iletisim/
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         Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29 

Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla 

kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir. 

          Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan Eğitim 

Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Eğitim 

Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı ve Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 

25.03.2009 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-

2 maddesi uyarınca kurulmuştur. 

       Yine 28.02.2018 tarihinde  Üniversitemiz Senatosunda görüşülüp Yüksek Öğretim Kurulunun 

onayına sunulan Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programına öğrenci alınması ve 2018-2019 Eğitim Öğretim 

yılında öğrenime başlaması konusu; 22.03.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülerek 

2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri gereğince uygun görülmüş olup 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. 

    Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 01.04.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 3843 

sayılı Kanunun 4’üncü 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca 

İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar 

verilerek 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamıştır.  

     Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim Kurulunun onayına sunulan İlköğretim 

Bölümüne bağlı olarak İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığının 28.10.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanunun 2880 

sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans 

Programına 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlamıştır. 

      Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 03.11.2011 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 

sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca Türkçe Eğitimi Bölümü, 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din 

ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı; Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 

ve Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim 

Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulunun 

31.05.2012 tarihli ve B.30.EÖB-101.03.02-3520-023736 sayılı yazıda belirtildiği üzere Yüksek Öğretim 

Yürütme Kurulu Kararı ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü kaldırılmıştır. 
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  Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılında, Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık Lisans Programına ise 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, İngilizce 

Öğretmenliği Lisans Programına 2019-2020 Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlamıştır. 

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.06.2016 tarihli ve 75850160-101.03.01-36826 ile 

01.03.2017 tarihli ve 75850160-101.03.01-15759 sayılı yazıları gereğince Fakültemiz bünyesindeki 

mevcut bölüm ve anabilim dallarının yeniden yapılandırılmış olup,  Fakültemiz Bölümleri, Anabilim 

Dalları ve Lisans Programları aşağıda belirtilmiştir. 

 Fakülte Bölümleri ve Lisans Programları; 

           -Temel Eğitim Bölümü 

                        *Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 

                        *Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı                  

            -Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 

                        *Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

                        *Matematik Eğitimi Anabilim Dalı   

            -Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

                        *Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

                        *Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı                    

           -Eğitim Bilimleri Bölümü 

                        *Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

                        *Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

                        *Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı 

                        *Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

             -Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

                        *Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 

             -Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

                        *İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

            *Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı 

            -Özel Eğitim Bölümü 

                        *Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 

                        *Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı 

            *İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı                                

            -  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü                     

                         *Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

                         *Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
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Fakülte binamız, Merkez Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:35’dedir. Şehir merkezine yaklaşık 

5.5 km. uzakta olup, 54645 m2’lik arsa üzerinde kurulmuştur. Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

ve Sinop Üniversitesi Vakfının işbirliği ile Almanya’da bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal 

Yardımlaşma Derneği (ASİDER) tarafından yapılmıştır. 6.526,60 m2’lik alan üzerine yapılan bina, idari 

bina ve derslikler olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Bodrum ve zemin kat dâhil idari bina 48 

bürodan, derslikler bloğu ise 29 adet derslik ve laboratuvarlardan oluşmaktadır. Ayrıca, kütüphane ve 

okuma salonu, konferans salonu, kantin ve yemekhane mevcuttur. 

         2019 yılı itibariyle Fakültemizde 46 Öğretim Üyesi, 10 Öğretim Görevlisi ve  13 Araştırma 

Görevlisi bulunmaktadır.  35. Madde kapsamında 7 Araştırma Görevlimiz yüksek lisans ve doktoralarını 

yapmak üzere çeşitli üniversitelere gönderilmiştir.  

          Akademik Kadro 

Tablo 1. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Personel Listesi 

S. 

No 
Adı Soyadı Görevi 

1 Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK Dekan - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı 

2 Prof. Dr. Dursun DİLEK Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı 

3 Prof. Dr. Başak KOŞAR KIRCA Öğretim Üyesi 

4 Doç. Dr. Halil TURGUT Öğretim Üyesi 

5 Doç. Dr. Hakan UŞAKLI Temel Eğitim Bölüm Başkanı 

6 Doç. Dr. Aynur ÇÖL Öğretim Üyesi  

7 Doç. Dr. Ayhan KARAMAN Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. Başkanı 

8 Doç. Dr. Gülçin DİLEK Öğretim Üyesi  

9 Doç. Dr. Selda AKDEMİR Öğretim Üyesi 

10 Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN Türkçe Eğitimi A.B.D. Başkanı 

11 Doç. Dr. Kibar AKTIN Dekan Yardımcısı 

12 Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU  Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D. Başkanı 

13 
Doç. Dr. Zeynep EREN Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı - Eğitim Yönetimi A.B.D. 

Başkanı 

14 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR COŞKUN Dekan Yardımcısı-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölüm Başkanı 

15 Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KOÇ Öğretim Üyesi 

16 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin EŞ Öğretim Üyesi 

17 Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Nuri DİCLE Öğretim Üyesi 

18 Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZTÜRK  Öğretim Üyesi 

19 Dr. Öğr. Üyesi Volkan VAROL Sınıf Eğitimi A.B.D. Başkanı 

20 Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARAMAN Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D. Başkanı 

21 Dr. Öğr. Üyesi Evrim SÖNMEZ Öğretim Üyesi 

22 Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZKURT ALTAN Öğretim Üyesi 

23 Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN Öğretim Üyesi 
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24 Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR Öğretim Üyesi 

25 Dr. Öğr. Üyesi Makbule KAPLAN Matematik Eğitimi A.B.D. Başkanı 

26 Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAKAÇ Öğretim Üyesi   

27 Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY Öğretim Üyesi 

28 Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR Öğretim Üyesi 

29 Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKCİ Öğretim Üyesi 

30 Dr. Öğr. Üyesi Binhan KOYUNCUOĞLU Okul Öncesi Eğitimi A.B.D. Başkanı 

31 
Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN Özel Eğitim Bölüm Başkanı- Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim 

Dalı Başkanı               

32 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DEMİRCİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık A.B.D. Başkanı 

33 Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAM TOSUN Öğretim Üyesi 

34 Dr. Öğr. Üyesi Rahime ÇOBANOĞLU Eğitim Programları ve Eğitimi A.B.D. Başkanı   

35 
Dr. Öğr. Üyesi Adnan YILMAZ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı-İngiliz Dili Eğitimi 

A.B.D.Başkanı 

36 Dr. Öğr. Üyesi Faruk POLATCAN Öğretim Üyesi 

37 Dr. Öğr. Üyesi Hülya KARAÇALI TAZE Öğretim Üyesi 

38 Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖNER Öğretim Üyesi 

39 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ Öğretim Üyesi 

40 Dr. Öğr. Üyesi Esra YÜCESAN Öğretim Üyesi 

41 Dr. Öğr. Üyesi Sibel SÖĞÜT Öğretim Üyesi 

42 Dr. Öğr. Üyesi Osman HATUN Öğretim Üyesi 

43 Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TAŞTEPE Öğretim Üyesi 

44 Dr. Öğr. Üyesi. Ebru ŞEN Müzik Eğitimi A.B.D. Başkanı 

45 Dr. Öğr. Üyesi. Çağrı ŞEN Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı 

46 Dr. Öğr. Üyesi. Muhammed Akif KARAL Zihin Engelliler Eğitimi A.B.D. Başkanı 

47 Öğr. Gör. Dr. Neslihan ÜNLÜOL ÜNAL Öğretim Görevlisi 

48 Öğr. Gör. Dr. Selman ALMIŞ Öğretim Görevlisi 

49 Öğr. Gör. M.Taki YILMAZ Öğretim Görevlisi 

50 Öğr. Gör. Ayşegül USTAOĞLU Öğretim Görevlisi 

51 Öğr. Gör. Ömür Bilsay KUL Öğretim Görevlisi 

52 Öğr. Gör. Tuba AKAR Öğretim Görevlisi 

53 Öğr. Gör. Ceren DEMİRALP  Öğretim Görevlisi 

54 Öğr. Gör. Nülifer Sevinç YILMAZ Öğretim Görevlisi 

55 Öğr. Gör. Dudu BAL ÖZBEK Öğretim Görevlisi 

56 Öğr. Gör. Ayşegül KOÇ Öğretim Görevlisi 

57 Arş. Gör. Dr. Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU Araştırma Görevlisi 

58 Arş. Gör. Dr. Ozan FİLİZ Araştırma Görevlisi 

59 Arş. Gör. Dr. Mehmet Berkay ÖZÜNLÜ  Araştırma Görevlisi 

60 Arş. Gör. Dr. Serap BÜYÜKKIDIK Araştırma Görevlisi 

61 Arş. Gör. Dr. Gürol YOKUŞ Araştırma Görevlisi 
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62 Arş. Gör. Dr. Şeyda ÖZCAN Araştırma Görevlisi 

63 Arş. Gör. Dr. Barış ESMER   Araştırma Görevlisi 

64 Arş. Gör. Dr. Mahmut BOZKURT Araştırma Görevlisi 

65 Arş. Gör. Pınar UZUN Araştırma Görevlisi 

66 Arş. Gör. Serap KELEŞ Araştırma Görevlisi 

67 Arş. Gör. Cem DÖNMEZOĞULLARI Araştırma Görevlisi 

68 Arş. Gör. Esra KAPTAN İZMİR Araştırma Görevlisi 

69 Arş. Gör. Neslihan DEMİRCAN  Araştırma Görevlisi 

70 Arş. Gör. Ergün Cihat CORBACI Araştırma Görevlisi (35. madde) 

71 Arş. Gör. Hilal KARAKUŞ Araştırma Görevlisi (35. madde) 

72 Arş. Gör. Sedat ALTINTAŞ  Araştırma Görevlisi (35. madde) 

73 Arş. Gör. Özge ERDEMLİ SILDIROĞLU Araştırma Görevlisi (35. madde) 

74 Arş. Gör. Gözde ŞAKAR  Araştırma Görevlisi (35. madde) 

75 Arş. Gör. Yavuz KURT  Araştırma Görevlisi (35. madde) 

76 Arş. Gör. Serap TANYER  Araştırma Görevlisi (35. madde) 

 

       İdari Kadro 

Tablo 4. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İdari Personel Listesi  

S.No Adı Soyadı Görevi 

1 İlyas KARAKAYA Fakülte Sekreteri 

2 Cengiz DEMİR Şef 

3 Metin EKMEKCİ Bilgisayar İşletmeni 

4 Emine ÇELİKOĞLU Bilgisayar İşletmeni 

5 Adem ÇELİKOĞLU Bilgisayar İşletmeni 

6 Fikri ÖZKAYNAR Bilgisayar İşletmeni 

6 Funda KARABAL Bilgisayar İşletmeni 

7 Banu EVREN Bilgisayar İşletmeni 

8 Turgay ÖZTÜRK Bilgisayar İşletmeni 

9 Cihat YAVUZ Teknisyen Yardımcısı 

10 Hüseyin ÜNLÜTÜRK Daimi İşçi 

11 Aycan ÖZDEMİR Sürekli İşçi (Büro Personeli) 

12 Sacit ÇELİK Sürekli İşçi (Büro Personeli) 

13 Nurcan EROL Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

14 Hüseyin ÖZTÜRK Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

15 Candan ERTEK Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

16 Serdar TAŞTUTAN  Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

17 Sevinç SERT Sürekli İşçi (Özel Güvenlik Görevlisi) 

18 Sinan KABAN Sürekli İşçi (Özel Güvenlik Görevlisi) 

 

    Fakültemiz Öğrenci Sayısı 

Tablo 5. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Sayısı  

Birim I.Örgün II. Örgün Toplam 

Eğitim fakültesi 1563 3 1566 

Pedagojik Formasyon   249 

Yabancı Uyruklu Öğrenci    37 
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Fiziki Durum  

Tablo 6. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kapalı Alanı         

Birim kapalı alanı ( m2) 

Yerleşkesi Kapalı alan 

54.645,00 6.526,60 

 

    Eğitim Hizmet Alanları  

Tablo 7. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Hizmeti Alanları 

Eğitim Alanı Alan (m2) Sayısı 

Derslik 1224,70 21 

Bilgisayar Laboratuvarı 74,90 1 

Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı 120,98 1 

Fizik Laboratuvarı 99,41 1 

Fen Bilgisi Laboratuvarı 74,20 1 

Resim Atölyesi 122,98 1 

Drama Sınıfı 74,55 1 

Müzik Sınıfı 49 1 

Grup Çalışma Sınıfı 60,90 1 

Kütüphane ve Okuma Salonu 260.00 1 

Konferans Salonu 153,10 1 

Yemekhane 334,39 2 

Kantin-Kafeterya 196,78 1 

Toplam 3.042,67 34 

     

      Hizmet Alanları 

Tablo 8. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik-İdari Personel Hizmet Alanları 

 Sayı 

Akademik Personel Çalışma Ofisi 38 

İdari Personel Çalışma Ofisi 10 

Toplam 48 

 

3- Misyonu, Vizyonu Değerleri ve Hedefleri 

Misyonumuz;  

      Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve ilkeleri ile Sinop Üniversitesi’nin kurumsal 

değerlerini benimsemiş, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası düzeyde 

kabul gören öğretmen yeterliklerine sahip, kendini sürekli geliştiren, mesleki adanmışlığı yüksek 

öğretmen, psikolojik danışman ve rehber yetiştirmek. 

Vizyonumuz;  
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        Ülkemizin gelişimine hizmet edecek, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören öğretmen 

yeterliklerine sahip, kendini sürekli geliştiren, mesleki adanmışlık düzeyi yüksek öğretmenler 

yetiştirmeye devam etmek; bölgemizdeki ve ülkemizdeki eğitim sorunlarının çözümüne ve eğitim 

alanyazınına katkı sağlayan nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı sürdürmek; bilimsellikten, etik 

değerlerden ve sürekli gelişimden ödün vermeyen, öğrenci odaklı, eleştirel düşünmeyi teşvik eden, 

Türkiye’de ve dünyada saygın ve bölgesinde öncü, paydaş görüşlerini dikkate alan, çevreci ve engelsiz 

bir eğitim fakültesi olmak. 

Değerler; 

 Çağdaşlık 

 Sevgi - saygı-hoşgörü 

 Güvenirlik  

 Dürüstlük 

 Şeffaflık 

 Sorumluluk sahibi olmak 

 Takım Ruhuna sahip olmak  

 Katılımcılık  

 Yaratıcılık  

 Verimlilik  

 Ulusal değerlere sahip çıkma   

 Etik değerlere bağlılık   

 Çevreye duyarlılık 

Hedef; 

Eğitim Fakültesinin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, fiziki altyapı, bölge/topluma hizmet, tanınırlık 

hedefleri kapsamında; 

1.3.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde; 

a. Akredite edilmiş lisans programlarının sayısının çoğaltılarak fakültenin tercih edilebilirliğinin 

artırılması,   

b. Bilgi teknolojileri ve yeni yöntemler konusunda öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kapasitesinin 

artırılması, 
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c. Eğitim-öğretim sürecinde akademik ve idari personelin performansının artırılması, çağı yakalayacak 

yeni uygulamalar konusunda personelin bilinçlendirilmesi, 

d. Uygulamalı eğitime daha çok zaman ve imkân ayırarak fakülte öğrencilerinin mesleki yetkinliklerinin 

artırılması.  

1.3.2. Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinde; 

a. Ulusal ve uluslararası proje, yayın, patent, faydalı model, telif sayılarının artırılması,  

b. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası iş birliğinin artırılması, 

c. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde ilgili paydaşlar (MEM, Özel ve Devlet Okulları, BİLSEM gibi) 

ile iş birliğinin sağlanması,  

d. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kurum içi iş birliğinin desteklenmesi.  

 1.3.3. Fiziki Altyapı Faaliyetlerinde;  

a. Eğitim-öğretimin faaliyetlerinin yürütüldüğü mevcut ortamların iyileştirilmesi, 

b. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü mevcut ortamların iyileştirilmesi,  

1.3.4. Bölge/Topluma Hizmet Faaliyetlerinde;  

a. Yeni teknolojiler ve yöntemler konusunda devlet ve özel okullardaki öğretmenlere yönelik farkındalık 

ve beceri geliştirme,  

b. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik sertifika programlarının/seminer ve bilimsel etkinliklerin artırılması,  

c. Farklı merkezler kurarak ya da mevcut merkezlerde ile (Çocuk Üniversitesi, SUSEM, SİNUZEM, 

Engelli Birimi) çalışarak topluma farklı alanlarda katkı sağlama, 

d. Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Derslerinin daha işlevsel hale 

getirilmesi.   
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A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

Senato kararı uyarınca Fakültemiz misyon ve vizyonu aşağıdaki şekli ile kabul edilmiştir. Fakülte 

misyon ve vizyonu, fakülte web sayfasında da bulunmaktadır.  

 

 

Fakültemiz misyon ve vizyon belirleme sürecinde ana bilim dallarından görüşler alınmış ve belirlenen 

misyon ve vizyon, fakülte akademik kurulunda akademik personel ile paylaşılmıştır. Fakülte vizyon ve 

misyonuna göre bölümler hakkında genel bilgiler, bölümlerin temel amaçları, mezunların mesleki 

profillerine dair bilgiler, bölüm sayfalarında yenilenmiştir.   

https://egitim.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
http://turkce.egitim.sinop.edu.tr/bolumumuz/
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Fakültemiz, periyodik aralıklarla düzenlediği Akademik Danışmanlık toplantıları ile etkileşimli ve 

paylaşımlı bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir.  

 

 

 

Fakültemiz, kurum tarafından belirlenen stratejik plan doğrultusunda hareket etmektedir. Fakülte 

bazında, kurumun belirlediği stratejik hedef ve amaçlara ulaşmak amacıyla yapılan uygulamaların 

izlenmesine dair bir mekanizma mevcut değildir. 

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

politikaları 

Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi tarafından kurumun kalite politikası, kalite güvencesi politikası, 

eğitim öğretim politikası, araştırma politikası, yönetim sistemi politikası ve toplumsal katkı 

politikası belirlenmiş ve kurumun web sayfasında paydaşlara sunulmuştur. Fakültemiz, kurum 

tarafından belirlenen bu politikalar doğrultusunda hareket etmek amacıyla uygulamalar yapmaktadır. 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Kalite_Politikasi_.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/KAL%C4%B0TE-G%C3%9CVENCES%C4%B0-POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/e%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/ara%C5%9Ft%C4%B1rma-politikas%C4%B1.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Y%C3%96NET%C4%B0M-S%C4%B0STEM%C4%B0-POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/TOPLUMSAL-KATKI-POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/TOPLUMSAL-KATKI-POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
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Kurum tarafından belirlenen kalite politikaların yansımaları, Fakültemiz misyon ve vizyonunda da 

yansımasını bulmaktadır. 

Fakültemiz tarafından kurumun eğitim-öğretim politikası içerisinde bulunan öğrenci merkezli, birlikte 

iş yapmayı teşvik eden eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında etkinlikler yapılmaktadır. Fakültemiz 

tarafından kurumun toplumsal katkı politikası, özellikle Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 

kapsamında hayata geçirilmektedir.  

Fakültemiz, kurumun bölgesel gelişmeye katkı sağlama politikasını, tescillenen logosu ile 

desteklemektedir. Fakülte logosunun açıklaması, bölgesel politikaların göz önünde bulundurulduğunu 

göstermektedir. Kurum tarafından belirlenen kalite politikalarını hayata geçirmek için Fakülte bazında 

uygulamalar yapılsa da bu uygulamaların kontrol edildiği bir mekanizma bulunmamaktadır. 

A.1.3 Kurumsal Performans Yönetimi 

Kurum tarafından belirlenen stratejik amaçlara ulaşmak için Fakülte akademik personelinin faaliyetleri 

üç aylık aralarla kayıt altına alınmaktadır. Akademik personelin üçer aylık faaliyet raporları, sene 

sonunda birleştirilmektedir. Aşağıdaki tablolarda Fakültemiz akademik personelinin 2019 yılı 

içerisindeki çalışmaları gösterilmektedir. 

 Öğretim Elemanları Tarafından Düzenlenen/Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantı Sayısının Birimlere Göre 

Dağılımı 

                         

Birim Adı 

 

Uluslararası 

Sempozyum/Kongre 
Ulusal Sempozyum/Kongre Panel (Panelist) Seminer 

TOPLAM 

Sözlü 

Sunum 

 

Poster Katılım 
Sözlü 

Sunum 
Poster Katılım Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 

Eğitim 

Fakültesi 
47 

 

  5 1 2     6 6 1 68 
 

TOPLAM 
  

   

    

  

                 

                         

 

Öğretim Elemanları Tarafından Yürütülen Sanatsal Faaliyet/Etkinlik Sayılarının Birimlere Göre Dağılımı 
 

                         

Birim Adı 
 

Uluslararası Etkinlik Ulusal Etkinlik 

TOPLAM 

  
Kişisel 

Sergi 

 

Karma 

Sergi 

Çaliştay/     

Workshop 
Bienal Tasarım 

Kişisel 

Sergi 

Karma 

Sergi 

Çalıştay/     

Workshop 
Tasarım 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-logosu-tescillendi/
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Logo-Açıklaması.pdf
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Eğitim 

Fakültesi 

     
2 

    
2 7 2 

  
13 

         

TOPLAM              

                       

    

  

 

Öğretim Elemanları Tarafından Yürütülen Bilimsel Yayın Sayılarının Birimlere Göre Dağılımı 

                             

Birim Adı 

 

Makale/Yayın Kitap Tez TOPLAM 

 SSCI, SCIExp, 

AHCI 

indekslerindeki 

dergilerde 

Uluslararası  

hakemli 

dergilerde 

Ulusal 

hakemli 

dergilerde 

Editörlük Yazarlık 
Kitap 

Bölümü 
Tercüme 

Yüksek 

Lisans 
Doktora  

Eğitim 

Fakültesi 

 

5 36 19   1 12   9 1 83 
 

TOPLAM 
 

  

  

    

  

               

 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

Kurum tarafından belirlenen iç kalite güvencesi uygulamalarının Fakülte bazında gerçekleştirilmesi 

önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda Fakülte, Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilcilerini 

belirlemiştir. Fakülte düzeyinde kurum temsilcilerinin organizasyon yapısının belirsizliği göze 

çarpmaktadır. Kurum temsilcilerinin, birim ihtiyaçları doğrultusunda özgün bir yaklaşım geliştirme 

durumları da belirsizdir. 

A.2.2. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

Fakülte personelinin kurum kalite sistemi hakkında bilgi edinmeleri amacıyla Kalite Yönetimi Sistemi 

Eğitim Programına katılımları sağlanmıştır. Fakülte içerisindeki çalışmaların sistemli bir şekilde 

yürütülmesi için Komisyonlar oluşturulup komisyon üyeleri belirlenmiştir. Fakülte içerisindeki 

Komisyonlar, Fakülte web sayfasında bulunmaktadır. 

Bologna süresine katkı sağlamak, öğrenci değişim programlarının işleyişlerini yürütmek, Fakülte 

içerisinde yer alan Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri 

için kurum koordinatörleri belirlenmiştir. Belirlenen Kurum Koordinatörleri, Fakülte web sayfasında 

bulunmaktadır.  

https://egitim.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/Kalite-Y%C3%B6netimi-E%C4%9Fitim-Tarihleri.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/Kalite-Y%C3%B6netimi-E%C4%9Fitim-Tarihleri.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://egitim.sinop.edu.tr/kurum-koordinatorlukleri/
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Fakültemizin işleyişi ile ilgili akademik ve idari personelin yanı sıra paydaşlarımız içerisinde yer alan 

öğrenciler için de iletişime açık bir yapı sergilediği görülmektedir. Periyodik olarak düzenlenen 

Akademik Danışman toplantıları ile öğrenci görüşleri alınmakta, bu görüşler fakülte yönetiminin 

katılımıyla da değerlendirilmektedir. 2019-2020 güz döneminin genel değerlendirmesine ilişkin Fakülte 

web sayfasında bilgilendirme bulunmaktadır. 

 

Akademik Danışman Toplantısı Tutanak Örneği 

A.2.3. Liderlik ve Kalite Güvencesi Kültürü 

 Fakültemiz, kalite güvencesi kültürünü destekleyen faaliyetlere yer vermektedir. Fakültemiz, paydaş 

katılımına önem veren bir bakış açısına sahiptir. Bu doğrultuda paydaşlarımız arasında yer alan Millî 

Eğitim Müdürlüğü ile toplantılar düzenlemiş ve bu toplantılar tutanaklar ile kayıt altına alınmıştır. Bu 

toplantılarda Fakültemiz Öğretmenlik Uygulaması günlerinin belirlenmesi, MEBBİS ve E-okul 

sisteminin tanıtımına yönelik eksikliklerin belirlenmesi, öğretmen adaylarının nitelik ve yeterliklerini 

yükseltmek için katkı sağlanması gibi konular gündem maddeleri olarak ele alınmıştır.  

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrenci-akademik-danisman-toplantisi-gerceklestirildi/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu12042019.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu28032019.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu28032019.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu22032019.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu22032019.pdf
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Paydaş katılımını arttırmak amacıyla Fakültemiz öğretim elemanları tarafından İl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere eğitimler de verilmiştir. Fakültemiz öğretim 

elemanları tarafından düzenlenen Mesleki Gelişim Semineri, Fakülte web sayfasında yer bulmuştur.  

Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana 

özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen 

değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olarak belirlenen Akreditasyon, Fakültemizde Fen Eğitimi 

Ana Bilim Dalında sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Fakültemiz Fen Bilimleri Eğitimi 

Anabilim Dalına akreditasyon ön değerlendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Mart ayı içersinde de asıl 

ziyaretin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Fen Eğitiminin akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak 

amacıyla Fakültemizde bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  

A.3. Paydaş Katılımı 

Kurum stratejik planı içerisinde, kurumun paydaş listesi yer almaktadır. Kalite politikaları çerçevesinde, 

paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Bu doğrultuda, Fakültemizde memnuniyet anketleri 

uygulanmıştır. Fakültemizin en önemli paydaşlarından olan öğrencilere uygulanan anketin sonuçları 

değerlendirilmiş ve Fakülte web sayfasında 2019 Yılı Öğrenci Memnuniyet Çalışması Raporu başlığıyla 

yer verilmiştir. Öğrencilerin öğrenci kulüpleri/etkinlikleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, öğrencilere 

sağlanan internet hizmeti, bilgisayarların yetersizliği, yemekhane kapasitesi, kütüphane kapasitesi, 

fotokopi hizmetleri, engelli öğrencilere yönelik fiziki düzenlemeler konularının Fakültemizin 

iyileştirmeye açık yönleri olduğu görülmektedir. Öğrenci memnuniyet anketi içerisinde öğrencilerin 

birçoğunun rehberlik ve psikolojik danışma yardımı almak istedikleri görülmüştür. Fakültemizde, 

rehberlik ve psikolojik danışma yardımı almak isteyen öğrenciler için bir Danışma Odası 

oluşturulmuştur. Danışma hizmetleri, öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 

öğretim elemanları tarafından sunulmaktadır. Paydaşlarımız olan akademik ve idari personele uygulanan 

memnuniyet anketlerine dair değerlendirmeler Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları ve 

İdari Personel Memnuniyet Anketi başlıklarıyla Fakülte web sayfasında sunulmuştur.  

Fakültemiz, kurumun kalite politikası çerçevesinde paydaşlarımız içerisinde yer alan öğrencilerin görüş 

ve önerilerini dikkate almaktadır. Öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde akademik danışmanları 

başkanlığında toplanarak dilek ve şikâyetlerini dile getirmektedir. Akademik danışmanların 

öğrencilerden edindiği dilek ve şikâyetler, Fakülte yönetimi ile yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. 

Önemli paydaşlarımızdan biri olan öğrencilerin, dilek ve şikâyetleri doğrudan Fakülte yönetimi ile 

paylaşılsa da öğrencilerle yüz yüze paylaşımın da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda 

üniversite genelinde düzenlenen Rektör-Öğrenci Buluşmalarına benzer uygulamaların Fakülte 

kapsamında da yapılması önerilmektedir. Öğrencilerin Dekan ile yüz yüze iletişim kurmalarını 

sağlayacak toplantılar, paydaş katılımını arttırabilir.  

https://egitim.sinop.edu.tr/ogretmenlere-ara-donem-semineri-verildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-fen-bilimleri-egitimi-anabilim-dalina-akreditasyon-on-degerlendirme-ziyareti-yapildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/akreditasyon-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/ickontrol-5-Ögrenci-Memnuniyet-Anketi.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/memnuniyet_anketi-2018_akademik-sonuç_10_01_2019-versiyon3.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/memnuniyet_anketi-2018_idari-sonuç_10_01_2019-versiyon3.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrenci-akademik-danisman-toplantisi-gerceklestirildi/
https://sinop.edu.tr/rektor-ogrenci-bulusmasinin-ikincisi-gerceklesti/
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Öğrencilerin Fakülte ile ilgili dilek ve şikâyetlerini bildirebilmeleri için Fakülte web sayfasında Dilek 

İstek Kutusu bulunmaktadır. Fakülte web sayfasında bulunan Dilek İstek Kutusu aracılığıyla 

öğrencilerin görüşlerini bildirmeleri sağlanmaktadır. Öğrenci fikir/düşünce/öneri/şikâyetlerine yönelik 

geri bildirimlerin şeffaf bir şekilde sunulması için ilerleyen günlerde Fakülte web sayfasında Geri 

Bildirimler sekmesi aktif hâle getirilecektir.  

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Fakültemiz için önemli paydaşlardan biridir. Kalite politikaları çerçevesinde 

Fakültemiz ve Millî Eğitim Müdürlüğü karşılıklı olarak etkileşim içerisinde bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında paydaşımız olan İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü öğretmenleriyle Öğretmenler, Geleceğin Öğretmenleriyle Buluşuyor başlığı altında bir panel 

düzenlemişlerdir. Fakültede düzenlenen bu etkinlikler ile paydaşlarımız birbirleri ile çalışma fırsatı 

bulmuşlardır. 

Fakültemiz paydaş katılımını arttırmak ve eğitim öğretim sürecine paydaşlarımızı dâhil etmek adına İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü ile Dış Paydaşla Müfredatın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Toplantısı 

düzenlemiştir. Fakültemizin nitelik yönünden geliştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, 

öğretim programının zenginleştirilmesi konularında paydaşlarla fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Müfredat değerlendirme toplantısı, il genelindeki okul müdürleriyle de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 

öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi ve öğretmenlik eğitimi gören öğrencilerin mesleki yeterlilik 

kazanmaları konusunda okul müdürlerinin beklenti ve talepleri alınmıştır.  

A.4. Uluslararasılaşma 

Fakültemizde, uluslararasılaşma kapsamında 37 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, 

Fakültemiz öğrenci değişim programları ve öğretim elemanı hareketliliğinden faydalanmaktadır. Fakülte 

öğrencileri Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sayfasında yer alan ikili anlaşmalar listesindeki 

okullarda öğrenim görebilmektedirler. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde 4, 2019-2020 

güz döneminde 1 öğrencimiz, Erasmus değişim programından yararlanmıştır. 

Fakültemiz öğrencileri Mevlana Kurum Koordinatörlüğü sayfasında, kurumumuzla öğrenim protokolü 

olan üniversitelere ulaşabilmektedir. 2018-2019 bahar döneminde Türkçe Öğretmenliği Lisans 

Programında öğrenim gören 3 öğrencimiz, Mevlana değişim programından yararlanmıştır.  

https://egitim.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://egitim.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://egitim.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/
https://egitim.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-ile-il-milli-egitim-mudurlugu-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi/
https://egitim.sinop.edu.tr/ogretmenler-gelecegin-ogretmenleriyle-bulustu/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizin-mufredati-degerlendirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizde-okul-mudurleriyle-mufredat-degerlendirme-toplantisi-yapildi/
https://erasmus.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/12/ikili-anlasmalar-14.10.2019-güncel.pdf
https://mevlana.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/134/2019/12/Anlaşmalar2019.pdf
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Uluslararasılaşma kapsamında Fakültemiz öğrencilerinin öğrenci değişim programlarından daha fazla 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Özellikle Fakültede yer alan 

bölümlerimize yönelik değişimlerin yapılabileceği üniversitelerin tanıtılması, daha fazla öğrencinin 

değişim programlarından yararlanmasına katkı sağlayacaktır. Fakültemize yeni başlayan öğrencilere ana 

bilim dalları kapsamında yapılan oryantasyon programlarına, öğrenci değişim programlarına yönelik 

tanıtımların da eklenmesi gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerin değişim programlarından haberdar 

olmaları sağlanacaktır.  

2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde Fen Bilgisi öğretmenliğinden 1 öğretim elemanı, Sosyal 

Bilgiler öğretmenliğinden 2 öğretim elemanı Erasmus değişim programından yararlanmıştır. 

Uluslararasılaşma kapsamında Fakültemiz öğretim elemanlarına değişim programlarından daha fazla 

yararlanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Özellikle Fakültede yer alan 

bölümlerimize yönelik değişimlerin yapılabileceği üniversitelerin tanıtılması, daha fazla öğretim 

elemanının değişim programlarından yararlanmasına katkı sağlayacaktır.  

Sonuç olarak, misyon ve vizyon belirleme sürecinde ana bilim dallarından görüşler alınmış, yönetim 

tarafından fakültenin misyon ve vizyonu belirlenmiş ve bu durum fakülte akademik kurulunda akademik 
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personel ile paylaşılmıştır. Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi tarafından kurumun kalite politikası, 

kalite güvencesi politikası, eğitim-öğretim politikası, araştırma politikası, yönetim sistemi politikası ve 

toplumsal katkı politikası belirlenmiş ve kurumun web sayfasında paydaşlara sunulmuştur. Ayrıca 

kurum tarafından belirlenen stratejik amaçlara ulaşmak için Fakülte akademik personelinin faaliyetleri 

üç aylık aralarla kayıt altına alınmaktadır. Bununla birlikte; Fakülte, Kalite Yönetim ve Akreditasyon 

Temsilcilerini belirlemiştir. Fakülte personelinin kurum kalite sistemi hakkında bilgi edinmeleri 

amacıyla Kalite Yönetimi Sistemi Eğitim Programına katılımları sağlanmıştır. Fakültemiz, ayrıca iç ve 

dış paydaş listesi oluşturmamakla birlikte kurumun belirlediği paydaşlarla iş birliği içerisinde 

çalışmaktadır. Bunlara ek olarak; Fakültemiz, uluslararasılaşma kapsamında öğrenci değişim 

programları ve öğretim elemanı hareketliliğinden faydalanmaktadır. 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Fakültemizdeki lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri Yükseköğretim Kurulu tarafından 

hazırlanmış Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları çerçevesinde yürütülmektedir. YÖK tarafından 

hazırlanmış Programların Güncelleme Gerekçeleri, Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Esasları 

dokümanında 2018 yılı öğretmen yetiştirme programlarının paydaş görüşleri alınarak hazırlandığı 

belirtilmiştir. 

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

Fakültemiz lisans programının amaçları ve çıktıları TYYÇ ile uyum gözetilerek belirlenmiştir.  Program 

ve ders bilgileri Üniversitemiz Bologna Bilgi Paketi Sistemi aracılığı ile ilan edilmiştir. Fakültemizde 

program amaçları ve çıktıları bölüm kurullarında belirlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca, 2019 

yılında Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Sinop ilinde görev yapan okul yöneticilerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen paydaş toplantıları ile program amaçlarının uygunluğu gözden geçirilmiştir. 

Paydaş toplantı tutanaklarına Üniversitemiz Kalite Yönetim Birimi web sayfasından 28 Mart 2019 tarihli 

toplantı tutanağı ve 12 Nisan 2019 tarihli toplantı tutanağı şeklinde yer almaktadır. Bu toplantılarda 

ortaya çıkan öneriler gözetilerek Öğretmenlik Uygulaması dersi için ders programında iki günün 

ayrılmasına ve uygulama günlerinin belirlenmesinde okullarla işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. 

Toplantılarda program içeriğine ilişkin olarak öğretmen adaylarının materyal geliştirme, akıllı tahta 

kullanma ve iletişim becerilerin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca derslerde temel eserlerin 

okutulması ve drama yöntemine ağırlık verilmesi önerisi sunulmuştur.  

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu28032019.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu28032019.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/DisPaydasToplantiRaporu12042019.pdf
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Eğitim Fakültesi Dış Paydaş Toplantısı 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

Fakültemizde yürütülen derslerin amaçları ve bu derslerin program çıktılarına katkısı dersi veren öğretim 

elemanı tarafından her yarıyıl Üniversitemiz Bologna Bilgi Paketi Sistemi’ne girilmektedir. Ancak 

Fakültemizde ders bilgilerinin ne kadar nitelikli bir şekilde Bologna Bilgi Paketi Sistemi’ne girildiği ve 

ders çıktıları ile program çıktılarının birbiri ile ne kadar uyumlu olduğu kapsamlı şekilde 

değerlendirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Fakültemiz öğretim elemanlarının Bologna Süreci ve 

Bologna Bilgi Paketi Sistemi’ne yönelik 2020 yılında bir eğitimden geçirilmesi bazı eksikliklerin 

giderilmesine katkı sağlayabilir. Diğer taraftan, Fakültemiz Bologna Eşgüdüm Komitesinin gerekli 

iyileştirmelerin yapılması için fakülte ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşımla daha aktif bir rol üstlenmesi 

gerekli görülmektedir. 

B.1.4. Program yapısı ve ders dağılım dengesi 

Öğretmen yetiştirme programlarının yapısı ve des dağılım dengesi YÖK tarafından belirlenmiştir. 

Programların %30-35’i öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden, %15-20’si genel kültür derslerinden ve 

%45-50’si alan eğitimi derslerinden oluşmaktadır. Bologna sürecine uyumun bir gerekliliği olarak, 

programlarda seçmeli ders oranı arttırılmıştır. Yeni programların %25’i seçmeli derslerden 

oluşmaktadır. Fakültemizde uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme programlarının içerikleri için ilgili 

YÖK web sayfası ziyaret edilebilir. Ayrıca, program ve ders bilgilerine Üniversitemiz Bologna Bilgi 

Paketi Sistemi’nden ve Fakültemiz web sayfasından ulaşılabilir.  

 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna
http://turkce.egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/T%C3%BCrk%C3%A7e_%C3%96gretmenligi_Lisans_Program%C4%B1_2018-2019_%C3%96%C4%9Fretim_Y%C4%B1l%C4%B1ndan_%C4%B0tibaren_Ge%C3%A7erlidir-1.pdf


27 

 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

Fakültemiz programları için derslerin haftalık saati ve kredisi YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle 

iş yüklerinin öğrenci ve paydaş geri bildirimi ile belirlenmesi Fakültemiz programları için mümkün 

değildir. YÖK tarafından tanımlandığı şekliyle tüm öğretmen yetiştirme programlarında dönemlik 30 

AKTS ve mezuniyet için 240 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir. Öğretim elemanlarının YÖK 

tarafından belirlenmiş iş yüklerine uygun olacak şekilde derslerini planlamaları ve yürütmeleri 

beklenmektedir.  

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

Fakültemizde ölçme ve değerlendirme faaliyetleri Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Derslerin ölçme ve değerlendirme yöntemlerine bazı durumlarda 

fakülte yönetim kurulu onayı alınması şartıyla dersi veren öğretim elemanı tarafından karar 

verilmektedir.  

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi  

B2.1.Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın 

eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

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, uluslararası (yabancı uyruklu), özel yetenek, yatay 

geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin yönetmelik, yönerge ve senato kararları uygulanmaktadır (Uluslararası 

Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi, Özel Yetenek Sınavı Yönergesi, Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi ). Fakültemizde önceki formal öğrenmelerin 

tanınması için yönetmelik, yönerge ve uygulama ilkeleri gibi tanımlı süreçler bulunmaktadır. Bu 

bağlamda Fakültemizde öğrenci kabulü kurumsal amaçlar doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde 

yürütülmektedir. Ayrıca öğrenmenin kredilendirilmesinde 2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu 

doğrultusunda ders içeriğinde yer alan işe ve kliniğe yerleştirmelerden, araştırma projelerinden, 

laboratuvar çalışmaları ve diğer ilgili öğrenme etkinliklerinden oluşan eğitim bileşenleri de dikkate 

alınmıştır. 

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

Sinop Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğrenci Akademik Danışman Yönergesi’nin 4.maddesinin (ç) 

bendinde bulunan “Danışmanı olduğu öğrencilerin akademik durumlarını izlemek; dönem/yıl kaybına 

uğramamaları amacıyla öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek” ibaresi doğrultusunda Fakültemiz 

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://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/Uluslararası-Öğrenci-Başvuru-ve-Kayıt-Kabul-Yönergesi.pdf
https://fef.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/Uluslararası-Öğrenci-Başvuru-ve-Kayıt-Kabul-Yönergesi.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/1_2017-06-01_2017-75-s.S._GSF_Ozel_Yet_S%C4%B1n_Yonergesi.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/8-yatay_gecis_ilkeleri-2.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/8-yatay_gecis_ilkeleri-2.pdf
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öğrencilerinin akademik gelişimini akademik danışmanlar izlemektedir. Akademik danışmanların 

yönlendirmesi, bireysel duyurular ve öğrencilerin Üniversitemiz internet sayfasını takip etmesi sonucu 

Fakültemiz öğrencileri Üniversitemiz bünyesinde yer alan sürekli eğitim merkezi aracılığıyla 2019 

yılında verilen sertifika programlarına katılım göstermiş ve 9 farklı alanda (Çocuk Sanat Eğitimi 

Sertifika Programı, 3D Yazıcı Kullanımı ve Katı Modelleme Temel Eğitimi Sertifika Programı, Müzik 

Okuryazarlığı Eğitimi Sertifika Programı, Aile Koçluğu Sertifika Programı, İlkyardım Kursu, Arduino 

Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifika Programı, Dijital Yetkinlikler Eğitimi Sertifika 

Programı, WEB 2.0 Eğitimi Sertifika Programı) sertifika alma olanağı bulmuşlardır. Ancak sertifika 

programlarına katılım gösteren Fakültemiz öğrencilerinin takibi nicel olarak yapılmadığından bu 

sertifika programlarına Fakültemizden katılan öğrencilerimiz için net sayıya ulaşılamamaktadır. Mezun 

öğrencilerimizin kariyer gelişimleri Üniversitemiz mezun bilgi sistemi aracılığıyla takip edilmektedir. 

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Üniversitemiz mezun bilgi sistemine otomatik olarak 

aktarılmaktadır ve istedikleri takdirde yine Üniversitemiz mezun bilgi sistemine ulaşıp bu sistemde yer 

alan iş durumu ve talebi alanlarını doldurup güncelleyebilmektedirler. Merkezi yerleştirmeyle gelen 

öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı 

(ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Ve Kayıt Kabul 

Yönergesi, Sinop Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi ve Sinop Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi dikkate alınmaktadır. 

Bunun yanı sıra öğrencilere verilecek diplomalarda ise Sinop Üniversitesi Diploma Yönergesi dikkate 

alınmaktadır. Bu bağlamda Fakültemizde diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve 

sertifikalandırılmasına ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenerek 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme  

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Fakültemizdeki tüm programlarda Üniversitemizin eğitim politikası ile uyumlu olacak şekilde öğrenci 

merkezli bir yaklaşımla eğitim-öğretim süreçlerinin yürütülmesi benimsenmiştir. Çeşitli derslerde 

öğrencilerimizin aktif katılımı sağlanmakta ve öğrencilerimiz öğrenmeyi öğrenmeye ve araştırmaya 

yönlendirilmektedirler. Tüm programlarda öğrencilerimize iş birliğine dayalı grup çalışması yaparak 

öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca Fakültemizde öğrencilerin uygulama yaparak gerçek hayat 

içerisinde öğrenmelerine önem verilmektedir.  

Fakültemizde aktif öğrenmeye dayalı olarak gerçekleştirilmiş bazı uygulama örnekleri aşağıda 

sunulmaktadır: 

 

https://susem.sinop.edu.tr/cocuk-sanat-egitimi-sertifika-programi/
https://susem.sinop.edu.tr/cocuk-sanat-egitimi-sertifika-programi/
https://susem.sinop.edu.tr/3d-yazici-kullanimi-ve-kati-modelleme-temel-egitimi-sertifika-programi/
https://susem.sinop.edu.tr/muzik-okuryazarligi-egitimi-sertifika-programi/
https://susem.sinop.edu.tr/muzik-okuryazarligi-egitimi-sertifika-programi/
https://susem.sinop.edu.tr/aile-koclugu-sertifika-programi/
https://susem.sinop.edu.tr/ilkyardim-egitimi/
https://susem.sinop.edu.tr/arduino-devreleri-gelistirme-ve-uyum-sertifika-egitimi/),
https://susem.sinop.edu.tr/arduino-devreleri-gelistirme-ve-uyum-sertifika-egitimi/),
https://susem.sinop.edu.tr/dijital-yetkinlikler-sertifika-egitimi
https://susem.sinop.edu.tr/dijital-yetkinlikler-sertifika-egitimi
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/19-ULUSLARARASI_Y%C3%96NERGE_2019-85_s.senato.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/2-2019-05-30-S%C4%B0NOP-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-%C3%87%C4%B0FT-ANADAL-VE-YANDAL-Y%C3%96NERGES%C4%B0-30-05-2019-t.-2019-73-s.senato.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/8-yatay_gecis_ilkeleri-2.pdf
https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/8-yatay_gecis_ilkeleri-2.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/oidb/diploma_yonergesi_2017.pdf
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Matematik Şenliği Uygulaması 

 

 

Laboratuvar Uygulamaları 
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Müzede Eğitim Uygulamaları 

 

Tiyatro ve Drama Uygulamaları 
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Eğitim Tarihi Dergisi Oluşturma Projesi 

 

 

 

 

 

E-Portfolio Uygulamaları 

2019 öğrenci memnuniyet anketinde Fakültemiz öğrencilerinin çoğunluğu öğretim elemanlarının 

derslerde aktif öğrenmeyi desteklemelerine ilişkin olarak olumlu görüş bildirmişlerdir. 2018-2019 güz 

dönemi öğrenci ders değerlendirmesi anketi sonuçları incelendiğinde de “Öğretim elemanı öğrencilerin 

derse aktif katılımını sağlar” maddesi için Fakültemiz ortalaması olumlu bulunmuş ve 5’li 

derecelendirme ölçeğinde 4.27 olarak hesaplanmıştır. Her dönem sonu gerçekleştirilen öğrenci ders 

değerlendirme anketi sonuçlarına dayalı olarak Fakültemiz öğretim elemanlarının kendi ders 

performanslarını değerlendirmeleri ve gerekli iyileştirmeleri yapmaları beklenmektedir. 

2019 yılında Üniversitemizde Fakültemiz öğretim üyelerinin katkısıyla gerçekleştirilen Eğiticilerin 

Eğitimi Sertifika Programı ile Fakültemiz bünyesinde formasyon eğitimine sahip olmayan öğretim 

elemanlarımızın etkili öğretmenliğe ilişkin mesleki gelişimleri sağlanmıştır. 

https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-programi-hakkinda/
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-programi-hakkinda/
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Fakültemiz Öğretim Üyelerinin Katkısıyla Gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 

Öğrenci merkezli eğitime yönelik Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen standart uygulamaların bir 

parçası olmak dışında Fakültemizin “Eğitim Fakültesi” olmanın getirdiği sorumlulukla bünyesindeki 

tüm bölümlerin eş güdümlü çalışması ve katılımı ile öğrenci merkezli eğitim konusunda kurumdaki diğer 

birimlere örnek oluşturabilecek yenilikçi uygulamalar geliştirmesi ve gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Fakültemiz öğretim elemanları tarafından derslerde ve ders dışında gerçekleştirilen örnek uygulamaların 

kayıt altına alınması ve duyurulması eğitimde iyi örneklerin Üniversitemizde ve Fakültemizde yayılması 

için önemli görülmektedir. 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme 

Üniversitemizin eğitim-öğretim politikası doğrultusunda Fakültemiz programlarında öğrenci merkezli 

eğitim anlayışına uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması beklenmektedir. 

Fakültemizde ödev, sunum, proje, laboratuvar, öğrenci ürün dosyası gibi çeşitli öğrenci merkezli 

yöntemlerle ölçme ve değerlendirme yapılması önemsenmektedir. Ancak 2019 öğrenci memnuniyet 

anketinde öğrencilerimiz genel olarak Fakültemizde ölçme ve değerlendirmede farklı yöntemlere yeterli 

düzeyde yer verilmediğine dikkat çekmişlerdir. Akademik takvimde yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan 

edilmesi için oldukça kısa bir süre tanınması öğretim elemanlarımız için bu zaman alan alternatif ölçme 

ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin 

standart uygulamaların dışında Fakültemiz bünyesinde geliştirilmiş özgün bir yaklaşım ve tanımlı bir 

süreç bulunmamaktadır. 
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B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri 

Fakültemiz, Üniversitemizde gerçekleştirilen standart uygulamalar aracılığıyla öğrenci geri 

bildirimlerini almaktadır. Bu standart uygulamalar kapsamında Fakültemizde ders değerlendirme ve 

öğrenci memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Fakültemizde yapılan öğrenci memnuniyeti anketi 

sonuçları analiz edilmiş ve 2019 raporu Fakültemiz web sayfasında paydaşlarla paylaşılmıştır. Ayrıca, 

öğrencilerimiz istek ve şikâyetlerini gerek Fakültemize yerleştirilmiş istek-öneri kutuları ile gerekse 

Üniversitemiz web sayfasında yer alan dilek-öneri formunun doldurulması ile Rektörlük Makamına 

gerekse Fakültemiz web sayfasında yer alan formun doldurulmasıyla Dekanlık Makamına 

iletebilmektedirler. Her dönem gerçekleştirilen Akademik Danışmalık toplantıları da öğrenci 

görüşlerinin öğrenilmesine katkı sunmaktadır. Öğrencilerimizin gerekli durumlarda yüz yüze 

görüşmeler yapmak için Fakültemiz üst yönetimine kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. 

Fakültemiz öğrencilerinin de katılabileceği Rektör-Öğrenci buluşmaları Üniversitemizde 

düzenlenmektedir.  

Fakültemiz, Üniversitemizde gerçekleştirilen standart uygulamaların dışında Üniversitemizin diğer 

birimleri tarafından örnek alınabilecek öğrenci geri bildirim mekanizmaları oluşturmalıdır. Özellikle 

öğrencilerin Fakülte karar alma süreçlerine dâhil edilmesi hususunda iyileştirmelerin yapılması gerekli 

görülmektedir. Bu kapsamda Fakülte üst yöneticilerinin her dönem en az bir kere olmak üzere 

öğrencilerle sorunları ve çözümleri tartışmak üzere bir araya gelmeleri önemli görülmektedir. Fakülte 

bünyesinde farklı bölüm temsilcilerinden oluşan üyelerle Fakültenin sorunlarını tespit eden ve çözüm 

üreten bir öğrenci komitesi oluşturulabilir.  

B.3.4. Akademik danışmanlık 

Fakültemizde akademik danışmanlık hizmetleri Üniversitemiz Akademik Danışmanlık Yönergesi 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Akademik danışmanlar tarafından öğrencilerle her dönem 

gerçekleştirilen toplantılar tutanak ile kayıt altına alınmakta ve bu tutanaklar Dekanlık Makamına 

iletilmektedir. Dekanlık Makamı akademik danışmanlarla bir araya gelerek sorunların değerlendirmesini 

yapmakta ve iyileştirmeler yapmaktadır.  

https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/ickontrol-5-%C3%96grenci-Memnuniyet-Anketi.pdf
https://sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://egitim.sinop.edu.tr/dilek-istek-kutusu/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Rekt%C3%B6r-%C3%96%C4%9Frenci-Bulu%C5%9Fmas%C4%B1-Anket-De%C4%9Ferlendirmesi-4.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/oidb/2018-31_akademik.danisman.pdf
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2019 Yılı Fakülte Akademik Danışmanlar Toplantısı (Haber için: 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogrenci-akademik-danisman-toplantisi-gerceklestirildi/) 

 

Akademik Danışmanlık Toplantı Tutanağı Örneği 
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B.4. Öğretim Elemanları 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Fakültemiz, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne uygun hareket etmektedir. Atama, yükseltme 

ve görevlendirmeye ilişkin uygulanan kriterlerin sonuçları, sistematik olarak izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Bundan sonraki süreçlerde 

kriterlerin ve öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ile ilgili özel şartların objektif 

bir şekilde belirlenmeye devam edilmesi hedeflenmektedir. 

Fakültemiz, ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma 

alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi akademik birimlerin ilgili 

kurullarınca güvence altına alınmaktadır. Bundan sonraki süreçlerde ders görevlendirmelerinin daha 

uygun bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaca göre öğretim elemanlarının istihdam edilmesi 

hedeflenmektedir. 

Fakültemize, dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 2547 sayılı 

Kanunun 31’inci ve 40’ıncı maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Fakültemize, 2019 yılında 

dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı davet edilmemiştir. İlerleyen yıllarda ihtiyaç duyulabilecek 

programlarda (Örneğin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) öğretim elemanı seçimi uzmanlık 

alanlarına uygun bir şekilde belirlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca TÜBİTAK, Mevlana, Farabi ve 

Erasmus değişim programları bünyesinde de öğretim elemanı kabulü gerçekleştirilebilmektedir. Ancak 

2019 yılında bu şekilde bir kabul gerçekleşmemiştir. İlerleyen yıllarda ihtiyaç duyulabilecek 

programlarda (Örneğin İngilizce Öğretmenliği) talep edilebilirliği ve tanınırlığı arttırmaya yönelik 

çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. 

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

geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

Fakültemizde, öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere uygulamalar vardır ve 

bunlar tüm birimleri kapsamaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik Eğiticilerin Eğitimi Sertifika programı uygulanmıştır. Fakültemiz Eğitim 

Bilimleri Bölümü, Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programının planlamasını ve yürütücülüğünü 

gerçekleştirmiştir. 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/OgretimUyeligineAtanmaOlcutleriYonergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/sinop/2018/ProofFiles/OgretimUyeligineAtanmaOlcutleriYonergesi.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.doc
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.doc
https://sinop.edu.tr/egiticilerin-egitimi-sertifika-programi-tamamlandi/
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Fakültemizin Katkısıyla Gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 

 

Fakültemizin Katkısıyla Gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Töreni 

Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nün katkılarıyla Dijital Yetkinlik Eğitimi ve 

Ardunio Devreleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifika programları gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler 

Sinop Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

https://sinop.edu.tr/dijital-yetkinlik-sertifika-egitimi/
https://susem.sinop.edu.tr/arduino-devreleri-gelistirme-ve-uyum-sertifika-egitimi/


37 

 

Fakültemizin Katkısıyla Gerçekleştirilen Sertifikalı Eğitimler 

Fakültemiz ve Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü iş birliğiyle "Yeni Nesil Öğretmen; 

Eğlenmeyi Öğren, Öğrenmeyi Öğret" başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz Sınıf 

Öğretmenliği mezunu olup Çorum’un İskilip İlçesinde öğretmenlik mesleğini yerine getiren, bununla 

birlikte öğrencilerine yönelik sıra dışı etkinlikleriyle tüm Türkiye’nin dikkatini çeken Yeni Nesil 

Öğretmen Sayın Caner Sarıoğlu, Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencileriyle buluşması 

sağlanmıştır.  

 

Fakültemizin Katkısıyla Gerçekleştirilen Eğlenmeyi Öğren, Öğrenmeyi Öğret Konferansı 

Fakültemizde aktif öğrenmeye yönelik uygulamalar öğretim elemanlarının inisiyatifinde 

gerçekleştirilmektedir. Aktif öğrenme her ortamda yapılsa da sınıfların aktif öğrenmeye ve grup 

çalışmalarına uygun olarak tasarlanması aktif öğrenme uygulamalarının gerçekleştirilmesini 

kolaylaştıracaktır. Sınıflarda aktif öğrenmeyi destekleyecek ve ölçme değerlendirmeyi geliştirecek 

yenilikçi yaklaşımlar uygulanmaktadır. Ancak sınıfların teknolojik altyapısı yetersiz olabilmektedir. 

İnternet erişimi bazı sınıflarda yeterli değildir. Sınıflarda sunum kullanmak için bilgisayar ekranı duvara 

yansıtılmaktadır. Ancak projeksiyon cihazları birçok sınıfta uygun bir şekilde konumlandırılmıştır. 

Sınıfların birçoğunda sunum perdesi bulunmamaktadır. Ayrıca bilgisayar ekranı sadece projeksiyonun 

yansıtmasıyla görüldüğü için sunumları ve videoları açmak ya da programları kullanmak öğretim 

elemanları için zorlayıcı olabilmektedir. Yukarıda sayılan nedenlerle 2020 yılında gerçekleştirilmesi 

planlanan hedefler aşağıda sıralanmıştır: 

 

 

https://egitim.sinop.edu.tr/eglenmeyi-ogren-ogrenmeyi-ogret-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/eglenmeyi-ogren-ogrenmeyi-ogret-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
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1. Fakültemizin teknolojik altyapısının ve internet erişiminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

2. Sınıflarda bulunan bilgisayarların yenilenmesi, güç sağlamayan güç kaynaklarının değiştirilmesi 

ve monitör takılması hedeflenmektedir. 

3. Sınıflardaki projeksiyon cihazlarının yeniden konumlandırılarak sınıflara kullanımı kolay 

projeksiyon perdelerinin asılması hedeflenmektedir. 

4. Grup çalışmalarına uygun bir sınıf daha hazırlanması hedeflenmektedir. 

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Fakültemizde, eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için yurt içi/dışı bilimsel etkinliklere yolluklu/yevmiyeli olarak katılım desteği bütçe 

imkânlarının kısıtlılığı nedeniyle verilememekle birlikte izin konusunda gerekli kolaylık 

sağlanmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü 

tarafından, Fakültemiz eğitim-öğretim kadrosundaki personelin akademik gelişimini sağlamak amacıyla 

proje desteği verilmektedir. Bilimsel yayın veri tabanlarına erişim sağlanmaktadır. Süreli yayın 

abonelikleri ve talebe bağlı olarak ilgili kitaplar temin edilmektedir. Sunulan hizmetlere tüm öğretim 

elemanlarının katılımını sağlamak için bilgilendirmeler yapılmaktadır. Üniversitemizin, bilimsel 

çalışma ve araştırmalar ile ulusal-uluslararası yayın yapılmasını teşvik etmek; üniversite dışındaki 

kaynakları kullanmak suretiyle bilimsel proje hazırlanılmasını desteklemek; başarılı Akademik 

Personeli üniversite içinde tanımak/tanıtmak; başarılı Akademik Personeli tespit etmek, ödüllendirilmek 

ve bunlarla ilgili süreçleri belirlenmek amacıyla Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi bulunmaktadır.  

B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1 Öğrenme Kaynakları 

Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına yönelik olarak 2 kattan oluşan 1 adet kütüphane 

bulunmaktadır. Kütüphanenin giriş katında toplam 10772 kitap/ansiklopedi/sözlük bulunmakta ayrıca 

öğrencilerin kullanımına yönelik olarak da 15 bilgisayar yer almaktadır. Kütüphanenin alt katında ise 

öğrencilerin kullanabilmesi için 30 adet bireysel masa ve toplam 25 öğrenciye kadar kullanılabilecek 

grup masalarının yer aldığı çalışma ortamları bulunmaktadır. Fakültemize kayıtlı toplam öğrenci 

sayısının 1557 olduğu düşünüldüğünde Fakültemiz kütüphanesinin geliştirilmesi gerektiği 

görülmektedir. Ancak Fakültemiz öğrencileri Fen-Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde bulunan Merkez 

Kütüphaneden de yararlanma hakkına sahiptir. Bununla birlikte Fakültemiz bilgisayar ve öğretim 

teknolojileri eğitimi bölümü sayfasından Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin 

yararlanabileceği bazı videolar ve e-öğrenme uygulamalarına ulaşılabilmektedirler.  

https://bap.sinop.edu.tr/
http://oldkddb.sinop.edu.tr/tr/veritabanlari/
http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=SGIST
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/S%C4%B0NOP-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-%C3%96D%C3%9CL-Y%C3%96NERGES%C4%B0.doc
http://bilgisayar.egitim.sinop.edu.tr/egitim/
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Kütüphanenin yanı sıra Fakültemizde öğretim elemanlarının ders verirken kullanabileceği 40 kişilik bir 

bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Yine Fakültemize kayıtlı öğrenci sayısı dikkate alındığında, 

sadece 40 kişilik tek bir bilgisayar laboratuvarının bulunmasının yetersizliği de anlaşılacaktır. Bu 

durumun yapımı devam eden yeni kampüs binasına taşınınca çözümleneceği düşünülmektedir. 

Üniversitemize ait öğrenci yurtları bulunmamakla birlikte, Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı yurt 

imkânları ile bölgede faaliyet gösteren özel yurtlar ve yerel imkânlar ile barınma ihtiyacı 

karşılanmaktadır.  

B.5.2. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler 

Üniversitemiz, öğrencilerine bütçe ve fiziki imkânlar dâhilinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için 

imkân sağlamaktadır. Üniversitemiz bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 

sunulmaktadır. Kurumda sunulan rehberlik ve destek hizmetleri öğretim elemanları tarafından yapılan 

akademik danışmanlıkların yanı sıra, çeşitli konferanslar, kültürel etkinlikler ve kariyer günleri gibi 

faaliyetlerle sağlanmaktadır. Örneğin, 2019 yılında Fakültemizde “Yeni Nesil Öğretmen; Eğlenmeyi 

Öğren, Öğrenmeyi Öğret"  etkinliğinin yanı sıra “Kariyer Gelişimi ve akademik Kariyer Tavsiyeleri 

Paneli” düzenlenmiş ve öğrencilerimize Fakültemizin çeşitli bölümlerinde görev yapan öğretim 

elemanlarımız tarafından akademik kariyer tavsiyeleri verilmiştir.  

https://sinop.edu.tr/eglenmeyi-ogren-ogrenmeyi-ogret-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
https://sinop.edu.tr/eglenmeyi-ogren-ogrenmeyi-ogret-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-kariyer-gelisimi-ve-akademik-kariyer-tavsiyeleri-paneli-2/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-kariyer-gelisimi-ve-akademik-kariyer-tavsiyeleri-paneli-2/
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2019 yılı sonu itibari ile Üniversitemizde yapılan etkinlikler için öğrencilerimize Kalite Yönetim Birimi 

sayfasında belgeler sekmesindeki formlar sayfasında bulunan etkinlik değerlendirme formları 

dağıtılması kararlaştırılmış, böylece öğrencilerin bu etkinliklere yönelik düşüncelerini belirlemek 

amaçlanmıştır. 2020 yılı itibari ile öğrencilerin etkinliklere yönelik memnuniyet değerlendirmelerinin 

bu formlar aracılığıyla yapılması planlanmaktadır.  

Fakültemizde öğrenci toplulukları oluşturulurken Sinop Üniversitesi Öğrenci kulüpleri yönergesi 

dikkate alınmaktadır. Danışmanlıklarını Fakültemiz öğretim elemanlarının yürüttüğü Ebru ve Sanat 

Öğrenci Kulübü, Kitap Öğrenci Kulübü, Ortak Noktamız Matematik Öğrenci Kulübü, Yaşam Dostları 

Öğrenci Kulübü, Gurbetçi Gençler Öğrenci Kulübü, Gelecek Elim(n)izde Öğrenci Kulübü, Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Kulübü, Sınıf Öğretmenliği Öğrenci Kulübü  olmak üzere toplam 8 

öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu kulüplerin takibi Sinop Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 

gereğince Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından yapılmaktadır.  

Fakültemiz öğrencileri için özel olarak sportif, kültürel ya da sosyal faaliyetler düzenlenmemektedir. 

Ancak Üniversitemiz genelinde düzenlenen (örn. Geleneksel Hamsi Şenliği) sosyal, kültürel ya da 

sportif faaliyetlere Fakültemiz öğrencilerinin katılım gösterebilmesi için gerekli ulaşım ve yemek desteği 

Üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilere sunulan hizmetlere dair öğrenci geri bildirimleri, 

öğrenci memnuniyet anketleri ve dilek-istek kutuları aracılığıyla sağlanmaktadır. 2019 yılına ait öğrenci 

memnuniyet anketleri Ekim 2019 tarihinde internet anasayfamız üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yine 

Fakültemiz internet sayfası iç kontrol sekmesi altında memnuniyet anketinin değerlendirme sonuçları 

yayınlanmıştır. Buna göre öğrencilerimiz en fazla fakültenin fiziksel ihtiyaçlarına atıfta bulunmakta 

(f=157), bunu sırasıyla sosyal-kültürel ihtiyaçlar (f=50), akademik ihtiyaçlar (f=26), öğretim 

elemanlarından kaynaklanan ihtiyaçlar (f=29) ve psikolojik destek ve kariyer ihtiyaçları (f=14) takip 

etmektedir. 

https://oidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/86/2019/12/10-ogrenci_kulupleri_yonergesi.pdf)
https://sinop.edu.tr/ortak-noktamiz-matematik-ogrenci-kulubu-genel-kurul-toplantisi/
https://sinop.edu.tr/ogrenci-memnuniyet-anketi/
http://ogrencianketi.sinop.edu.tr/
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/ickontrol-5-%C3%96grenci-Memnuniyet-Anketi.pdf
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B.5.3. Tesis ve Altyapılar 

Fakültemizde 286 kişilik bir öğrenci yemekhanesi, 130 kişilik bir kantin, 120 kişilik bir konferans 

salonu, 40 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı, 40 kişilik bir Fen Bilimleri labortuvarı, 42 kişilik bir Fizik 

Laboratuvarı, 36 kişilik bir Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı, 60 kişilik bir resim atölyesi, 50 kişilik bir 

drama odası ve 10772 kitap/ansiklopedi/sözlük içeren bir kütüphane bulunmaktadır. Bu konuda 

Fakültemizdeki en büyük eksikliklerden biri konferans salonu sayımızın mali kaynaklardan dolayı az 

(1) ve yetersiz kapasitede olmasıdır. Bu durum planlanan etkinliklerin hayata geçirilmesinde problem 

oluşturmaktadır. Ayrıca Fakültemiz içerisinde kantin dışında herhangi bir kafeteryanın bulunmaması ve 

kantinin sadece akademik dönem içerisinde faaliyette bulunması Fakültemiz personeli ve öğrenciler için 

mağduriyete sebep olabilmektedir.  

B.5.4. Engelsiz Üniversite 

Fakültemizde engelli bireyler için Dekanlık girişinde rampa bulunmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz öğrenci 

girişinde asansör tipi rampa mevcuttur. Bina içerisinde ve dışında hissedilebilir yüzeyler ile acil çıkış 

için sesli uyarı cihazları yer almaktadır. 

 

Fakültemizin özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle olan iletişiminde Sinop Üniversitesi Engelli Öğrenci 

Biriminden destek alınmaktadır. Engelli Öğrenci biriminin hem koordinatörü hem de koordinatör 

yardımcıları Fakültemiz öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bu sebeple Fakültemiz gerekli 

kurullarda yer almaktadır.  



42 

 

Aralık 2019 tarihinde Fakültemiz idari personeline yönelik olarak Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü 

öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Akif KARAL, Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN ve Öğr. Gör. 

Dr. Neslihan ÜNLÜOL ÜNAL tarafından Özel Gereksinimli Bireylerle İletişim Semineri verilmiştir. 

Bu seminerde idari personelimize hem özel gereksinimli bireylerle nasıl iletişim kurmaları gerektiği 

anlatılmış, hem de Fakültemizde özel gereksinimli bireyler için engel oluşturabilecek temel sorunlardan 

bahsedilmiştir.  

 

Bunun yanı sıra Üniversitemiz Engelli Birim Koordinatörlüğü ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı iş 

birliği ile eğitim fakültesi binası da dâhil olmak üzere 5 farklı üniversite binamızın yetersizlikten 

etkilenmiş bireylere uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Yapı İşleri Daire 

Başkanlığından bir adet iş güvenliği uzmanı, engelli birimi koordinatörümüz ve bir uzman ile beraber 

Fakültemiz binasında bulunan asansörler, tuvaletler, rampalar ve bazı sınıflar incelenmiş ve en geç 2021 

Ocak ayı itibari ile düzenlemelerin tamamlanması için çalışmalara başlanmıştır. 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Fakültemiz bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Fakültemizde 

sunulan rehberlik ve destek hizmetleri öğretim elemanları tarafından yapılan akademik danışmanlıklar, 

çeşitli konferanslar, kültürel etkinlikler ve kariyer günleri gibi faaliyetlerle sağlamaktadır. Ayrıca 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık Anabilim dalında görev yapan bir öğretim üyesi tarafında psikolojik 

danışma hizmeti verilmektedir. Fakültemizde bir öğretim üyesi tarafında grupla psikolojik danışma 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında öğrenciler Sağlık Kültür Daire Başkanlığındaki 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimine yönlendirilmektedir. Öğrenciler 0368 271 55 22 -4520 

numaralı telefon ile ya da svural@sinop.edu.tr e-posta adresiyle Klinik Psikolog Şefik VURAL’a 

ulaşarak randevu alabilmektedirler. Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Kordinatörlüğü ile işbirliği içinde 

gerçekleştirilmektedir. 

https://eob.sinop.edu.tr/egitim-fakultesi-hizmet-ici-egitimimiz/
https://sksdb.sinop.edu.tr/rehberlik-ve-danismanlik-hizmetleri/
mailto:svural@sinop.edu.tr
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Fakültemizde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Kulübü ve Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalı tarafından 20 Mart 2019 tarihinde Dünya Mutluluk günü dolayısıyla 

“Sinop’ta Huzur ve Mutluluk” konulu konferans düzenlenmiştir.  

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalının Katkılarıyla Gerçekleştirilen  

Sinop’ta Huzur ve Mutluluk Konferansı 

10 Ekim 2019 tarihinde Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle Üniversitemiz öğrencilerine yönelik 

“Psikolojik Yardım ve Kendini Toparlama Gücü” konulu panel düzenlenmiştir.  

  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalının Psikolojik Yardım ve Kendini Toparlama Gücü 

Paneli 

Fakültemizde kariyer hizmetleri, kariyer geliştirme ve mezunlar koordinatörlüğü ile işbirliği içinde 

gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından 4. 

Sınıf öğrencilerimize yönelik “Kariyer Gelişimi ve Akademik Kariyer Tavsiyeleri” konulu panel 

düzenlendi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; Eğitim 

Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Kibar AKTIN, akademik ve idari personel ile öğrenciler 

katılmıştır. 

https://sinop.edu.tr/universitemizde-huzur-ve-mutluluk-konferansi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-psikolojik-yardim-ve-kendini-toparlama-gucu-paneli/
https://sinop.edu.tr/egitim-fakultemizde-kariyer-gelisimi-ve-akademik-kariyer-tavsiyeleri/
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Fakültemizin Katkılarıyla Gerçekleştirilen Kariyer Planlama Paneli 

Üniversitemizde bağımlılıkla mücadele konusunda önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemiz 

Eğitim Fakültesinde sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve öğrencilerimiz açısından farkındalık 

oluşturmak amacıyla “Dumansız Bir Dünya Mümkün” temalı panel düzenlendi. Eğitim Fakültesi 

Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; akademik ve idari personel ile öğrenciler katılmıştır. 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalının Katkılarıyla Gerçekleştirilen Dumansız Bir 

Dünya Mümkün’ Paneli 

Fakültemizde 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerine yönelik planlanan 

faaliyetler aşağıda verilmiştir: 

1. Fakültemizde psikolojik danışma hizmeti veren öğretim üyesi sayısının arttırılması 

hedeflenmektedir. 

https://sinop.edu.tr/egitim-fakultemizde-dumansiz-bir-dunya-mumkun-paneli/
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2. Fakültemizdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 

hizmetleri standartlaştırması için çalışmalar yapılacaktır. 

3. Fakültemizde Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık programında öğrenim gören 62 öğrenci 

bulunmaktadır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında grupla psikolojik danışma dersinde uygulama 

yapılması amaçlanmaktadır. 62 öğrencinin en az 8 danışmanla 8 hafta grupla psikolojik danışma 

yapması beklenecektir. Bu sayede Üniversitemizden 496 öğrencinin bu hizmeti alma şansı 

olabilecektir. Bu uygulamaların yapılması için Fakültemizde en az 2 grupla psikolojik danışma 

odası açılması hedeflenmektedir.  

4. 2022-2023 Eğitim-Öğretimin yılında ise bireysel psikolojik danışma uygulaması dersi 

kapsamında 62 öğrencinin iki öğrenciyle bireysel psikolojik danışma yapması istenecektir. Bu 

sayede Üniversitemizden 124 öğrencinin bu hizmeti alma şansı olabilecektir.  Bu uygulamaların 

yapılması için Fakültemizde en az 2 bireysel psikolojik danışma odası açılması 

hedeflenmektedir.  

5. Üniversitemiz bünyesinde bütün bu hizmetlerin daha işlevsel ve kapsamlı bir şekilde 

yapılabilmesi için Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

kurulması planlanmaktadır. 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 

Fakültemiz programlarında YÖK tarafından hazırlanmış öğretmen yetiştirme programları 

uygulanmaktadır. Çerçeve öğretmen yetiştirme programlarında hangi derslerin okutulacağı, bu derslerin 

kredisi ve genel içeriği tanımlanmıştır. Bu programların izleme ve güncelleme çalışmaları öncelikle 

YÖK tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda paydaş görüşlerine 

başvurularak 2018 yılında programlarda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz 

programlarında okutulan derslerin genel içeriği ve süresinde bir değişiklik yapılması mümkün olmasa 

bile derslerde odaklanılması gereken spesifik içerik, kullanılması gereken öğretim ilke ve stratejileri, 

başvurulması gereken ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve açılması gereken seçmeli dersler hakkında 

Fakültemizin öğrencilerin, mezun öğrencilerin ve ilgili tüm dış paydaşların görüşlerine başvurması 

gerekli görülmektedir. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ile gerçekleştirilen dış paydaş 

toplantıları ve öğrenci memnuniyet anketi sonuçları kısmen programların değerlendirilmesine katkı 

sağlamış olsa da programlarda sistematik ve sürekli iyileştirmelerin yapılması hususunda Fakültemizin 

eksik kaldığı düşünülmektedir. Ayrıca, Fakültemizden mezun öğrencilerin istihdam verilerinin 

toplanması gerekmektedir. Her programın her yılsonu kazanımlar açısından veriye dayalı kapsamlı bir 

özdeğerlendirme raporu hazırlaması sağlanmalıdır. Programların izlenmesi ve değerlendirilmesine 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizin-mufredati-degerlendirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizin-mufredati-degerlendirildi/
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ilişkin Fakültemiz bünyesinde tanımlı bir sürecin ve özgün bir yaklaşımın geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Kalite güvence çalışmaları kapsamında Fakültemiz akreditasyon çalışmalarına başlamıştır. Fakültemiz 

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı için akreditasyon başvurusunda bulunulmuş, sürece ilişkin 

hazırlıklar tamamlanmış ve ön değerlendirme toplantısı yapılmış ve asıl ziyaret için takvim 

belirlenmiştir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı için ise başvuru işlemlerine 

başlanmıştır.   

 

 

Fakültemiz Akreditasyon Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı 

B.6.2. Mezun İzleme Sistemi 

Fakültemiz mezun izleme sistemi Üniversitemiz mezun bilgi sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. Mezun 

izleme sistemimizde öğrenciler şu andaki iş durumlarını ve taleplerini belirtebilmektedirler. Bu raporun 

yazıldığı an itibarı ile Fakültemiz mezun bilgi sistemine kayıtlı toplam 2856 öğrenci bulunmaktadır. 

Aşağıda yer alan ekran görüntüsü eğitim fakültesi mezun bilgi sisteminden bir kesiti yansıtmaktadır. 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/EPDAD-%C3%96DR-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1_1046755.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-fen-bilimleri-egitimi-anabilim-dalina-akreditasyon-on-degerlendirme-ziyareti-yapildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/akreditasyon-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi/
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C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Stratejisi 

Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen 

ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

Fakültenin araştırma politikası ve stratejisi fakültenin birim faaliyet raporunda ve fakültenin 

misyon ve vizyonunda açıkça belirtilmiştir. Stratejik plan kapsamında fakültenin araştırma politikası ve 

stratejisinin kim tarafından belirlendiği Birim Faaliyet Raporunda ve kurumun 2019 yılı için belirlediği 

performans hedeflerinde belirtilmiştir.  

Fakültenin araştırma hedefleri ve stratejileri fakülte kapsamında yapılacak bilimsel araştırma ve 

projelerin bir önceki yıla göre %5 artırılması olarak belirlenmiştir. Bu hedef fakültenin birim faaliyet 

raporunda açıkça belirtilmeyip üniversitenin araştırma politikası, hedefi ve stratejisine uygun olacak 

şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda Fakültemizde bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir 

şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 

edilmesinde ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik amaçlar belirlenmiştir.  

Belirlenen araştırma hedefleri akademik personelden her üç ayda toplanıp rapor halinde Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına sunulmaktadır. Bu raporun hazırlanması ve değerlendirilmesi için 

fakültede her bölümün temsilcilerinden oluşan bir takımın oluşturulup yapılan çalışmaların fakültenin 

araştırma politikası, hedefleri ve stratejisine uygunluğu değerlendirilebilir ve hedefler yıl içerisinde 

revize edilebilir.  

Öğretim elemanlarından toplanan 3’er aylık performans çizelgeleri toplu bir şekilde Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığına tablo olarak sunulmuştur (Ekte). Bu tabloda fakültede bulunan öğretim 

https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/2019-Y%C4%B1l%C4%B1-Birim-Faaliyet-Raporu-.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/misyon-vizyon
https://egitim.sinop.edu.tr/misyon-vizyon
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/2019-Y%C4%B1l%C4%B1-Birim-Faaliyet-Raporu-.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/2_2019_y%C4%B1l%C4%B1_performans_program%C4%B10_31_01_2019_11_54.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/2_2019_y%C4%B1l%C4%B1_performans_program%C4%B10_31_01_2019_11_54.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/ara%C5%9Ft%C4%B1rma-politikas%C4%B1.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/02/2019-YILI-PERFORMANS-PROGRAMI_.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/02/2019-YILI-PERFORMANS-PROGRAMI_.pdf
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elemanları tarafından düzenlenen/katılım sağlanan bilimsel toplantı sayısı 68, bilimsel yayın 83 ve 

düzenlenen sanatsal faaliyet 13 olarak yer almaktadır. Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının 2018 

yılında gerçekleştirdikleri bilimsel toplantı sayısı (58) ve bilimsel yayın sayısı (40) 2019 yılı 

performansı ile karşılaştırıldığında fakültenin araştırma politikası hedefi ve stratejisinde belirtilen 

akademik çalışmaların her yıl %5 artırılma hedefini fazlasıyla gerçekleştirdiği görülmektedir.   

  C.1.2 Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Eğitim fakültesi araştırma-geliştirme süreçlerini üniversitenin atama, yükselme ve yeniden atama 

kriterlerine göre yönetmektedir. Bu kriterlere göre yükselme ve yeniden atama için öğretim 

elemanlarından alanları ile ilgili yaptıkları akademik yayınlardan profesörlük için en az 300, doçentlik 

için üniversiteler arası kurul onayı ve doktor öğretim üyeliği için en az 200 puan toplamaları 

beklenmektedir.   

Araştırma yönetim modelinin merkezinde insan Araştırmaları Etik Kurulu yer almaktadır. 

Üniversitede araştırma yapmak isteyen akademisyenler yapmayı planladıkları araştırma için etik 

kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Kurul faaliyetlerini Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle 

Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi, Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi, 

Üniversitelerarası Kurul Yayın Etiği Yönergesi, YÖK Etik Davranış İlkeleri kapsamında yürütmektedir. 

Fakültemiz öğretim elemanları araştırma faaliyetlerini, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çocuk Eğitimi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi aracılığıyla yürütmektedir.  

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

Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının yaptıkları akademik çalışmalar yerel ve ulusal eğitim 

hedefleriyle uyuşmaktadır. Öğretim elemanlarınca yapılan araştırmalar yerel ve ulusal okul, öğrenci, 

öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarını, becerilerini, fizibilitelerini ve eğilimlerini belirlemeye ve 

karşılaştırmaya yönelik çalışmalar olmuştur.  

Örnekler:  

 Ortaokul Öğretmenlerinin Demokratik Davranış Eğilimleri 

 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizme İlişkin Görüşleri: Türkiye ve İran Örneklemi  

 Çocukların Eğitiminde Merkezi Sınav Başarısı ile İlgili Dersler Daha mı Önemli? Aile 

Görüşü ve İlişkili Faktörler 

 Mesleki Gelişim Bağlamında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Durumlarının 

İncelenmesi 

C.2 Araştırma Kaynakları 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturulur 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20Ve%20Atanma%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2019/12/22.10.2019-sonras%C4%B1-y%C3%B6nerge.doc
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/knn-1-Kamu-G%C3%B6revlileri-Etik-Kurulu-Kurulmas%C4%B1-Ve-Baz%C4%B1-Kanunlarda-De%C4%9Fi%C5%9Fiklik-Yap%C4%B1lmas%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-Kanun.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/knn-1-Kamu-G%C3%B6revlileri-Etik-Kurulu-Kurulmas%C4%B1-Ve-Baz%C4%B1-Kanunlarda-De%C4%9Fi%C5%9Fiklik-Yap%C4%B1lmas%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-Kanun.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/yntmlk-1-Kamu-G%C3%B6revlileri-Etik-Davran%C4%B1%C5%9F-%C4%B0lkeleri-%C4%B0le-Ba%C5%9Fvuru-Usul-Ve-Esaslar%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-Y%C3%B6netmelik.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/yntmlk-1-Kamu-G%C3%B6revlileri-Etik-Davran%C4%B1%C5%9F-%C4%B0lkeleri-%C4%B0le-Ba%C5%9Fvuru-Usul-Ve-Esaslar%C4%B1-Hakk%C4%B1nda-Y%C3%B6netmelik.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/ynrg-1-%C4%B0nsan_Arast%C4%B1rmalari_Etik_Kurulu_Yonergesi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/ynrg-1-%C4%B0nsan_Arast%C4%B1rmalari_Etik_Kurulu_Yonergesi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/ynrg-1-%C4%B0nsan_Arast%C4%B1rmalari_Etik_Kurulu_Yonergesi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/ynrg-3-D%C3%BCnya-Tabipleri-Birli%C4%9Fi-Helsinki-Bildirgesi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/ynrg-4-%C3%9Cniversiteleraras%C4%B1-Kurul-Yay%C4%B1n-Eti%C4%9Fi-Y%C3%B6nergesi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/ynrg-5-Y%C3%96K-Etik-Davran%C4%B1%C5%9F-%C4%B0lkeleri.pdf
https://bap.sinop.edu.tr/
https://bap.sinop.edu.tr/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41187?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://sucu.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/125/2019/12/SinopUniCocEgitimiArasveUygulamaMerkYonet.pdf
https://sucu.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/125/2019/12/SinopUniCocEgitimiArasveUygulamaMerkYonet.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/668005
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/887199
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/841698
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/841698
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/641716
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/641716
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ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamaktadır. Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış 

paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmektedir. 

C.2.1. Araştırma Kaynakları: Fiziki, Teknik, Mali  

      Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan öğretim elemanlarına Sinop Üniversitesinin imkanları 

ölçüsünde araştırma kaynağı sağlanacağı Sinop Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’nde açıkça 

belirtilmiştir. Akademik personel araştırmalarında ihtiyaç duyduğu program, kitap ve makaleler ile veri 

tabanlarına kütüphaneden ulaşabilmektedirler. Ayrıca her yıl akademik personele kütüphaneye 

alınmasını istedikleri kitaplar ve abone olunmak istenilen akademik dergiler sorulup imkânlar 

ölçüsünde bu kitaplar ve dergiler temin edilmektedir. Bunun yanında Kütüphane ve Dökümantasyon 

Daire Başkanlığı ayrıca istekler doğrultusunda yıl içerisinde de akademik personele materyal temini 

sağlamaktadır. Akademik personel gerekli formlara Kütüphane ve Dökümantasyon Daire 

Başkanlığından ulaşabilmektedir.  

Akademik personel kütüphane hizmetlerinden kampüs dışı erişimle mesai saatleri dışında da 

yararlanabilmektedir. Bunun yanında yapılan araştırmaların ve yönetilen tezlerin özgünlüğünü 

sağlamak için akademik personele intihal programlarını kullanabilme imkânı sağlanmaktadır.  

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire başkanlığı sayfasında personelimizin kullanımına yönelik lisanslı 

SPSS ve MATLAB satın alınmıştır. Bunun yanı sıra Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile 

öğrencilerinin kampüs içinden erişim sağlayabileceği, Kütüphanemiz Kataloğuna e-kitap koleksiyonları 

(Springer Nature e-Kitap) eklenmiştir. 

 Fakültede görevli öğretim üyeleri araştırmaları için kullanacakları mali destek için üniversite 

bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, TUBİTAK ve diğer kuruluşlara 

başvurabilir. Kurum içi kaynaklardan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü kurum 

akademisyenlerinin araştırmalarını yönetmelik ve yönergesinde belirttiği üzere şartları karşılıyorsa 

15000 Türk Lirasına kadar desteklemektedir.  

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

2019 yılında Fakültemizden BAP’a yeni proje başvurusu yapılmamıştır. Ancak daha önceden 

başvurulup kabul edilen projelerin desteklenmesine 2019 yılında da devam edilmiştir. Bu bağlamda 

Eğitim Fakültesine mensup akademik personelin 2019 yılında iç kaynaklarla desteklenen devam eden 

projesi ve araştırmaları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü devam eden projeler 

bağlantısından ulaşılabilir. 

Fakültemizde devam eden projeler için örnek: 

 Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavram Yanılgısı/Zorluğu Temelli Mikro-

öğretimlerinin İncelenmesi 

 Türkiye ve Fransa’daki İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Kesirler Konusuyla İlgili 

Görsel Öğelerin İncelenmesi 

https://kddb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/59/2019/12/0_kutuphane_yonerge.pdf
https://kddb.sinop.edu.tr/veri-tabanlari/
https://kddb.sinop.edu.tr/veri-tabanlari/
https://kddb.sinop.edu.tr/belgeler/
https://kddb.sinop.edu.tr/kampus-disi-erisim/
https://kddb.sinop.edu.tr/veri-tabanlari/
https://bidb.sinop.edu.tr/lisansli-yazilimlar/
https://link.springer.com/search?package=41171&facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=2018&previous-start-year=2017&facet-end-year=2018&previous-end-year=2017
https://link.springer.com/search?package=41171&facet-content-type=%22Book%22&date-facet-mode=between&facet-start-year=2018&previous-start-year=2017&facet-end-year=2018&previous-end-year=2017
https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2020/01/BAP_Yonetmelik-1.pdf
https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2020/01/Bilimsel-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Projeleri-Uygulama-Y%C3%B6nergesi.pdf
https://bap.sinop.edu.tr/devam-edilen-projeler/


50 

 

 Kendi Robotumuzu Kodluyoruz: Robotik Uygulamaların Üniversite Öğrencilerinin 21. 

Yüzyıl Yeterliklerine Etkisi 

Üniversitenin BAP yönergesi güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Öğretim elemanlarına 

proje hazırlama ve başvuru yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği BAP web sitesinde açıkça 

belirtilmiştir. BAP ile ilgili tüm süreçler E-BAP otomasyonu üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü yapılan araştırmaları yönerge ve yönetmeliğe 

uygun karar mekanizması dâhilinde inceleyip 15000 Türk Lirasına kadar destekleyebilmektedir.  

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

Fakültede görevli öğretim üyeleri ihtiyaçları doğrultusunda araştırmaları için TÜBİTAK ve 

Avrupa Birliği Projeleri yönergelerine göre destek alabilmektedir. Eğitim Fakültesi öğretim elemanı 

Prof. Dr. Dursun DİLEK yöneticiliğinde yürütülecek olan “Kadınlar da Oradaydı!” isimli proje 

TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Ayrıca bu proje Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliği ile 

gerçekleştirilmektedir.  

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

Eğitim Fakültesi bünyesinde doktora programı bulunmadığından dolayı Sinop Üniversitesi adına 

diğer üniversitelerde doktora eğitimine ilgili mevzuata dayalı olarak devam edebilmektedirler. Bu 

mevzuata göre 2019 yılında doktora eğitimini Sinop Üniversitesi adına diğer üniversitelerde 

tamamlayan (3) ve devam eden (8) akademik personel bulunmaktadır. 

Eğitim Fakültesinin doktora sonrası araştırma yapmak için anlaştığı bir kurum bulunmamaktadır. 

Ancak isteyen personelin doktora sonrası araştırma burslarından yararlanarak kendi anlaştıkları bir 

kurumdan kabullerini belgelendirmeleri halinde ilgili mevzuata dayanarak görevlendirme süreçleri 

yürütülmektedir.  

C.3. Araştırma Yetkinliği 

Kurum, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar 

sunmaktadır. 

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

Araştırma kadrosunun yetkinliği, 21/11/2018 tarihli Senato kararı ile kabul edilen ve 25/09/2019 

tarihli Senato kararı ile son şekli verilen Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Ölçütleri Yönergesi vasıtasıyla ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. 

Kumulumuzdaki hizmet içi eğitim faaliyetleri Sinop Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi 

çerçevesinde yürütülmektedir. Üniversitemiz Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımı 

Üniversitemizin “KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi” ve “Teknoloji Transfer Ofisi” ile 

gerçekleştirilmektedir. KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi, KOSGEB desteklerinden 

faydalanmak isteyen, alınan destekler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğretim 

https://ebap.sinop.edu.tr/?act=login
https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2020/01/Bilimsel-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Projeleri-Uygulama-Y%C3%B6nergesi.pdf
https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2020/01/BAP_Yonetmelik-1.pdf
https://sinop.edu.tr/kadinlar-da-oradaydi-baslikli-proje-tubitak-tarafindan-kabul-edildi/
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8306&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Bir%20%C3%9Cniversite%20Ad%C4%B1na%20Bir%20Di%C4%9Fer%20%C3%9Cniversitede%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20E%C4%9Fitim%20G%C3%B6ren%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20G%C3%B6revlileri%20Hakk%C4%B1nda%20Y
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10155&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Yurti%C3%A7inde%20ve%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20G%C3%B6revlendirmelerde%20Uyulacak%20Esaslara%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Y%C3%B6netmelik
https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2019/12/22.10.2019-sonras%C4%B1-y%C3%B6nerge.doc
https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2019/12/22.10.2019-sonras%C4%B1-y%C3%B6nerge.doc
https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2019/12/SinopUniversitesiHizmetIciEgitimYonergesi-1.pdf
https://ktkb.sinop.edu.tr/kurul-tanitim/
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elemanlarının bilgi ve tecrübelerine ulaşmak isteyen ve girişimcilik eğitimleri faaliyetlerine katılmak 

isteyen herkes için bir köprü görevindedir. Teknoloji Transfer Ofisi ise Sinop Üniversitesi’nin sahip 

olduğu akademik birikim ve altyapı imkânlarını, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin 

yöntemlerle paydaşlarına sunarak, üniversite sanayi iş birliğinin gelişiminde bir köprü vazifesi görerek 

yerele, bölgesine ve ülkesine katkı sağlamayı misyon edinmiştir. 

Üniversite-sanayi iş birliğinin daha etkin ve verimli olması adına dış paydaşlarımıza yönelik, 

üniversite akademik personelin uzmanlık alanlarının yer aldığı Akademik Personel Uzmanlık Alanları 

Kataloğu hazırlanıp web ortamında paylaşılmıştır. 

Araştırma faaliyetleri ile ilgili proje bazlı bilgiler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Kabul Edilen Projeler, Devam Eden Projeler ve 

Sonuçlanan Projeler hakkında detaylı bilgiler ilgili sayfalardan edinilebilmektedir. 

Sinop Üniversitesi çatısı altında araştırma yapan tüm çalışan ve öğrencilerin insan katılımcılarla 

yürüttükleri araştırmaların etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için olası en doğru kararı 

vermeye çalışmak, Üniversitemizde evrensel ve çağdaş araştırma etiği standartlarına farkındalık 

kazandırmak ve bu farkındalığı geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla İnsan Araştırmaları Etik Kurulu 

kurulmuştur. 

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

eğitimleri verilmektedir. 

Örnek kanıtlar: 

BAP Otomasyon Programı Eğitimi  

Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 

C.3.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 

Kurumumuzdaki Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, Üniversitemiz bünyesinde kurulan çeşitli 

birimler vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu birimlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:  

Uygulama ve Araştırma Merkezleri: 

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının yer aldığı Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEAUM) 

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM) 

Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNTÖMER) 

https://tto.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://tto.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/94/2020/01/Akademik_Personel_Uzmanlik_Alanlari_Katalogu_2019.pdf
https://tto.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/94/2020/01/Akademik_Personel_Uzmanlik_Alanlari_Katalogu_2019.pdf
https://bap.sinop.edu.tr/kabul-edilen-projeler/
https://bap.sinop.edu.tr/devam-edilen-projeler/
https://bap.sinop.edu.tr/sonuclanan-projeler/
https://inarek.sinop.edu.tr/kurul-tanitim/
https://sinop.edu.tr/bap-otomasyon-programi-egitimi/
https://sinop.edu.tr/universitemizden-akademisyenlere-proje-hazirlama-ve-yurutme-egitimi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-tubitak-bilim-ve-toplum-programi-tanitildi/
https://sucu.sinop.edu.tr/
https://sinokuyam.sinop.edu.tr/
https://susem.sinop.edu.tr/
https://tudam.sinop.edu.tr/
https://sintomer.sinop.edu.tr/
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Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNUZEM) 

C.4. Araştırma Performansı 

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmekte, 

değerlendirmekte ve sonuçlarını yayımlamaktadır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve 

geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmaktadır. 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Akademik personelin performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, üçer aylık 

periyotlarla uygulanan ve “Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu”ndan elde 

edilen geri bildirimlerden yararlanılmaktadır. Bu formlardan elde edilen veriler ise yıllık olarak 

raporlanmaktadır. Öte yandan, “Bilimsel Etkinlikleri İzleme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

Yönergesi” çerçevesinde, her bir bölümü temsil edecek şekilde birer öğretim elemanının yer aldığı 

“Bilimsel Etkinlikleri İzleme Komisyonu (BETİKOM)” oluşturulmuştur. BAP kapsamında 

yürütülmekte olan projeler ise projelerin yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili 

dönemini kapsayan ara raporlar vasıtasıyla değerlendirilmektedir. 

Sinop Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personelin, öğrencilerin, üniversite dışındaki 

kişi, kurum ve kuruluşların çalışmalarında göstermiş oldukları başarı/üstün başarı ve hizmetlerin 

değerlendirilmesi, performanslarının artırılması ve çalışmalarının desteklenmesi amacıyla 

ödüllendirilmeleri esaslarını düzenleyen Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi, 30/12/2019 tarihli Senato 

kararıyla kabul edilmiştir. 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

Bilimsel yayın ve bilimsel araştırma projelerinin sayısını her yıl %5 arttırma hedefiyle hazırlanan 

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu aracılığıyla, performans göstergelerindeki 

gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi analiz edilerek irdelenmektedir. 

Sinop Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı (s.70-73)’nda araştırma geliştirme faaliyetlerine 

ilişkin tablolarda görüleceği üzere yıllık veriler ve sonraki yıllara göre hedefler yer almaktadır. Bu 

verilerin yanı sıra araştırma-geliştirme faaliyetlerinin arttırılması için belirlenen stratejiler, riskler, 

ihtiyaçlar, vb. yer almaktadır. 

Üniversitemiz, 2019 yılında Dış Değerlendirme sürecinden geçmiş olup, bu doğrultuda Yüksek 

Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Sinop Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu 

hazırlanmıştır. Dış değerlendirme raporu doğrultusunda geliştirilmesi gereken yanların iyileştirilmesi 

çalışmalarına devam edilmektedir.  

 

 

https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/1_Performans-Program%C4%B1-%C4%B0zleme-ve-De%C4%9Ferlendirme-Tablolar%C4%B1.xlsx
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://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2020/01/%C3%B6d%C3%BCl-y%C3%B6nergesi.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/1_Performans-Program%C4%B1-%C4%B0zleme-ve-De%C4%9Ferlendirme-Tablolar%C4%B1.xlsx
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://yokak.gov.tr/raporlar/ExternalReportPublic?uniId=1168&termYear=2018
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C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

 

Araştırma-Geliştirme faaliyetleri için gereksinim duyulan kaynaklar bütçe çerçevesinde 

planlanmaktadır. Bütçeden AR-GE için ayrılan kaynaklara ek olarak döner sermaye gelirlerinden de 

belirli oranlarda katkı sağlanmaktadır. 

Ek: Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının 2018 ve 2019 Performans Çizelgeleri 

 

 

 

 

 

 

Sözlü 

Sunum
Poster Katılım

Sözlü 

Sunum
Poster Katılım Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı

Öğretim Elemanları Tarafıdan 2019 yılında Düzenlenen/Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantı Sayısının Birimlere Göre Dağılımı

TOPLAM

TOPLAMBirim Adı

Uluslararası Sempozyum/Kongre Ulusal Sempozyum/Kongre Panel (Panelist) Seminer

6847 5 1 2 6 6 1Eğitim Fakültesi

SSCI, SCIExp, 

AHCI 

indekslerindeki 

dergilerde

Uluslararası  

hakemli 

dergilerde

Editörlük Yazarlık
Kitap 

Bölümü

Yüksek 

Lisans

9

Öğretim Elemanları Tarafıdan 2019 yılında Yürütülen Bilimsel Yayın Sayılarının Birimlere Göre Dağılımı

TOPLAM

83

Doktora

1

Makale/Yayın Tez

TOPLAM

Kitap

Eğitim Fakültesi

Birim Adı

125

Ulusal 

hakemli 

dergilerde

19

Tercüme

36 1

Birim Adı

Kişisel 

Sergi

Karma 

Sergi

Çaliştay/     

Workshop
Bienal Tasarım

Kişisel 

Sergi

Karma 

Sergi

Çaliştay/     

Workshop

TOPLAM

2

Tasarım

2

Öğretim Elemanları Tarafından 2019 yılında Yürütülen Sanatsal Faaliyet/Etkinlik Sayılarının Birimlere Göre Dağılımı

Uluslararası Etkinlik

TOPLAM

Ulusal Etkinlik

7 2 13Eğitim Fakültesi
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Öğretim Üyeleri Tarafıdan 2018 yılında Düzenlenen/Katılım Sağlanan Bilimsel Toplantı Sayısının Birimlere Göre Dağılımı 

                        

Birim Adı 

Uluslararası 
Sempozyum/Kongre 

Ulusal Sempozyum/Kongre Panel (Panelist) Seminer 

TOPLAM 

Sözlü 
Sunum 

Poster Katılım 
Sözlü 
Sunum 

Poster Katılım Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 

  

50   2 4     2 

      

58 

                        

TOPLAM 50 
  

2 4 
  

  2       58 
    

 

Öğretim Üyeleri Tarafıdan 2018 yılında Yürütülen Bilimsel Yayın Sayılarının Birimlere Göre Dağılımı 
                          

Birim Adı 

Makale/Yayın Kitap Tez 

TOPLAM 

SSCI, SCIExp, AHCI 
indekslerindeki 
dergilerde 

Uluslararası  
hakemli dergilerde 

Ulusal 
hakemli 

dergilerde 
Editörlük 

Kitap 
Bölümü 

Tercüme 
Yüksek 
Lisans 

Doktora 

  

1 14 8   13 2 

  

2 40 

                    

TOPLAM 1 14 8   13 2   2 40 
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D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

Eğitim Fakültesi’nin vizyonunda belirtilen “… Türkiye’de ve dünyada saygın ve bölgesinde öncü, 

paydaş görüşlerini dikkate alan, çevreci ve engelsiz bir eğitim fakültesi olmak” ifadesi ile toplumsal 

katkıya değinilmektedir. Ayrıca fakültedeki bütün lisans programlarında zorunlu ders olarak yer alan 

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin öğretmen adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal 

ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz 

değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlaması ile toplumsal katkıya vurgu yapılmaktadır. 

Fakültenin toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin Topluma 

Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında kurum koordinatörü ve her bir lisans programından sorumlu 

koordinatör bulunmaktadır. Ayrıca bu dersin uygulanma sürecine ilişkin fakülte tarafından bir kılavuz 

hazırlanmıştır. 2019 yılında bu ders kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmiş ve 

uygulanmıştır. Ayrıca Sinop Üniversitesi’nin Kalite Yönetimi Birimi tarafından toplumsal katkı 

politikası “Sinop Üniversitesi toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, akademik, sosyal, 

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

dönüştürmeyi dikkate alan bir politika benimsemektedir.” olarak belirlenmiştir. Yine aynı birim 

tarafından Kalite Komisyon Üyeleri, Kalite Alt Komisyon Üyeleri, Kalite Güvence ve Akreditasyon 

Birim Temsilcileri,  Araştırma Faaliyetleri Alt Komisyonu, Araştırma Politikaları Alt Komisyonu, Açık 

Bilim ve Açık Erişim Komisyonu, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Sıfır 

Atık, Yeşil Kampüs ve Çevre Komisyonu, Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu, 

Sinop Üniversitesi Danışma Kurulu, Üniversitemizin İhtisaslaşma Alanını – Alanların Belirleme,  Ön 

Lisans- Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Güncelleme Çalışmaları Komisyonu, Sinop 

Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) yer almaktadır.  

Projelere ilişkin örnekler şunlardır: 

 “Sıfır Atık Projesi”, bu proje ile Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin toplum ve kamu yararını 

öncelemesi amaçlanmıştır. Geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturmak için ayrıca 

Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığında görevli Çevre Mühendisi Sayın Öğr. Gör. Dr. Dilek 

GÜMÜŞ tarafından öğrencilere “Sıfır Atık Projesi” eğitimi verilmiştir.  

 

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Kalite-Komisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Kalite-Alt-Komisyon-%C3%9Cyeleri.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Kalite-G%C3%BCvence-ve-Akreditasyon-Birim-Listesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Kalite-G%C3%BCvence-ve-Akreditasyon-Birim-Listesi.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/ArastirmaFaaliyetleriAltKomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/ArastirmaPolitikalariAltKomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/acikbilimveacikerisimkomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/acikbilimveacikerisimkomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/BilimselArastirmaProjeleriKomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/sifiratikyesilkampusvecevrekomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/sifiratikyesilkampusvecevrekomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/SinpnivrsitsiUlslarrsgrnciKblKmisynu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Sinop-%C3%9Cniversitesi-Dan%C4%B1%C5%9Fma-Kurulu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/universitemizinihtisaslasmaalaninialanlarinibelirlemekomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/onlisanslisansegitimogretimvesinavyonetmeligiguncellemecalismalarikomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/onlisanslisansegitimogretimvesinavyonetmeligiguncellemecalismalarikomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/BolognaEsgudumKomisyonu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/BolognaEsgudumKomisyonu.pdf
https://sinop.edu.tr/universitemizde-yasanabilir-bir-cevre-icin-sifir-atik-konferansi/
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Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yürütülen bir başka proje ise “Üniversite ile Belediye 

Birlikte, Çevre İçin Ele Ele” projesidir. Sinop Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 

üniversitenin gerektiği durumlarda belediye ile birlikte çalışabileceğini göstermiştir. Projenin asıl hedefi; 

öğrencilerde küresel ve yerel çevre sorunları hakkında farkındalık oluşturarak üniversite gençliğinin 

çevreye duyarlı bireyler olmalarına dikkat çekmektir. Projeye, çeşitli yerel ve ulusal gazetelerde ve 

haber sitelerinde yer verilmiş olması öğrencilerin çalışma performanslarına olumlu katkı sağlamıştır.  

 

https://sinop.edu.tr/universitemiz-ve-sinop-belediyesi-cevre-icin-el-ele-verdi/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-ve-sinop-belediyesi-cevre-icin-el-ele-verdi/


57 

 

 

 

 

Topluma Hizmet Uygulamalarında başka bir çevre temizliğine dikkat çekilen etkinlik Sarıkum Tabiatı 

Koruma Alanında yapılan gönüllü çalışmadır.  

 

 

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Proje Geliştirme dersi kapsamında gerçekleştirilen bir başka 

uygulama ise Türk Kızılay Derneği’nde kan toplama etkinliğidir.  Bu etkinlik ile öğrenciler ülke kan 

ihtiyacının karşılanmasına gönüllü hizmette bulunarak toplumsal sorumluluk bilinci kazanmışlardır. 

Böylece öğrencilerde, toplum yararına gönüllü çalışmalarda aktif rol alma becerileri gelişmiştir. 
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Başka bir Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf 

öğrencileri, Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etmişlerdir. Öğrencilerin 

bu çalışma süresince yaşadıkları deneyim ve fikirlerini öğretiem elemanları ve arkadaşları ile 

paylaşmaları dersi daha da anlamlı kılmıştır. 

 

 

 

Öğrenciler başka bir Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında köy okullarına kitap yardımında 

bulunmuşlardır. Tangal İlkokulu, Taşmanlı İlkokulu, Çiftlik İlkokulu, Erfelek Atatürk İlkokulu ve 

Cumhuriyet İlkokulundaki minik kardeşlerine kitaplar ulaştırmışlardır. 

 

 

Eğitim Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Tangal İlkokulunda 

eğitim gören minik öğrencilere geleneksel çocuk oyunlarını öğreterek geleneksel oyunları tanımalarını 

ve oynamalarını sağlamışlardır. 

 

https://sinop.edu.tr/ogrencilerimizden-huzurevine-anlamli-ziyaret/
https://sinop.edu.tr/minik-ogrenciler-hayaller-senliginde-doyasiya-eglendi/
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Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 

kapsamında “Çocuk Hakları Farkındalığı Oluşturma” etkinliği düzenlenmiştir. Karakum yolu üzerinde, 

Sinop Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte çocukların maruz kaldığı ihmal ve istismara dikkat 

çekilmiştir. 

 

 

Yine kurumumuzda Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, “Kurtuluş Savaşında Çocuk ve 

Kadınlar” konulu konferans düzenlenmiştir. Konferansta Kurtuluş Savaşı’nda çocuk ve kadın 

kahramanların hayat hikâyelerine değinilerek bir milletin varoluş mücadelesi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

 

https://sinop.edu.tr/ogrencilerimizden-cocuk-haklari-farkindalik-projesi/
https://sinop.edu.tr/kurtulus-savasinin-cocuk-ve-kadin-kahramanlari-anildi/
https://sinop.edu.tr/kurtulus-savasinin-cocuk-ve-kadin-kahramanlari-anildi/
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Kurumumuzda, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğrencilerimiz 

tarafından TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunda “Eğlenceli Matematik Bilim Şenliği” düzenlenmiştir. 

 

 

Küçük yaşta çocuklara sağlıklı olmayı öncelemek bakımından faydalı bir çalışma da yine Topluma 

Hizmet Uygulamaları Dersi bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Paydaşımız olan Milli Eğitim ile koordineli 

olarak Sinop ili içerisindeki iki okula ecza dolabı ve ilaç temini yapılmıştır.  

 Yukarıda da bahsedildiği üzere farklı çalışma ve uygulamalar bu ders kapsamında yapılmasına 

rağmen uygulamaların sonuçlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik süreç eksik 

bulunmaktadır. Dolayısıyla ders kapsamında yaşanan sorunların belirlenmesi ve giderilmesine yönelik 

önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmalar eksik kalmaktadır. Bu uygulamalarda karşılaşılan sorunlara 

örnek olarak resmi kurumlarla işbirliği yapılacaksa gerekli izinlerin alınmasının zaman alması ve bu 

prosedürün projeye başlama zamanını geciktirmesi verilebilir. Başka bir örnek Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersindeki projelerin süresinde birlik olmamasıdır. Bir projeye ilişkin 12 hafta boyunca 

https://sinop.edu.tr/ogrencilerimiz-eglenceli-matematik-bilim-senligi-duzenledi/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-ile-il-milli-egitim-mudurlugu-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi/
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yapılan uygulamaların, başka bir projede bir günlük etkinlik şeklinde yapılması buna örnek olarak 

verilebilir. Proje geliştirme sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin tüm alanları ve programları kapsayan 

önerilere yer verilebilir. Özellikle ayse.meb.gov.tr üzerinden yapılan başvuruların sonuçlanması için bir 

sürenin belirlenmesi, projeye başlama süresindeki gecikmeyi önleyen bir öneri olabilir. Bir diğer öneri 

kılavuzda projelerin süresi ile ilgili daha net/standart ifadelerin olması ve birlik halinde hareket 

edilmesidir. Farklı programlarda benzer projelerle de karşılaşılmaktadır. Bu tür projelerin yaygın 

etkisini artırmaya yönelik, aynı projeler altında farklı programlar birleştirilebilir. Yıldan yıla projeler 

benzerlik göstermektedir. Bu tür projeler, sürdürülebilir olması açısından önemli olduğu gibi, günümüz 

çağında toplumun da özelliklerinin değiştiğinin unutulmaması gerekmektedir. Dolayısıyla çağı 

yakalayabilmeye ilişkin kendine özgü ve yenilikçi uygulamaları kapsayan projelerin de oluşturulmasına 

önem verilmelidir. Bunun için günümüzde öne çıkan disiplinler arası yaklaşımlardan da esinlenerek, 

farklı programlarla işbirliğinin yapılması önem kazanmaktadır. 

 Geliştirilen projelere ilişkin ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi 

gereken hususlardan bir diğeridir. Bunun için dersin amaçları doğrultusunda ölçme ve değerlendirme 

kriterleri oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca dersin öneminin ve yaygın etkisinin 

artırılmasına ilişkin de öğretmen adaylarında oluşan ve gelişen farkındalıkların, duyguların, sorunların 

ve baş etme yöntemlerinin ve kendinden sonra bu dersi alacak öğretmen adayı arkadaşlarına önerilerinin 

neler olduğuna dair görüşlerinin yer aldığı poster, afiş, fotoğraf sergisi, e-portfolyo gibi herkesin 

ulaşabileceği kaynaklar kullanılarak duyurulabilir. Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ile 

ilişkili sonuçlar ve paydaş görüşleri sistematik olarak izlenmemektedir. Ayrıca paydaş görüşlerine pek 

yer verilmemektedir. Bu noktada paydaş katılımına ilişkin örnek uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Fakültemiz henüz tam olarak erişilebilir olmamakla birlikte, erişilebilirlik altyapısı eldeki 

imkânlar ve ödenekler dâhilinde tamamlanmaya çalışılmaktadır. Hâlihazırda tamamlanan altyapı 

unsurları iç ve dış mekân hissedilebilir yüzey, kaymaz engelli rampaları ve liftleri rutin kontrollere tabi 

tutularak aktif halde bulunmaktadır. Üniversitemizde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

yönlendirmesi dâhilinde yapılan altyapı değerlendirme çalışmalarının hepsine Birim 

Koordinatörlüğümüz öncülüğünde eksik tespiti yapılmakta ve olasılıklar dâhilinde kısa ve uzun 

dönemde giderilebilmesi için çaba gösterilmektedir.  

Fakültemizin iyileştirmeye açık yönlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 

 Fakültemiz Dekanlık Giriş ve Rektörlük giriş kapı sensörleri tekerlekli sandalye kullanıcılarını 

göremediği için açılmamaktadır. Fakültemiz öğrenci girişinde bulunan, üç boyutlu krokinin seyyar 

olduğu gözlenmiştir; bunun güvenlik masası yanına sabitlenmesi gerekmektedir.  

 Engelli asansörü girişi araç geçişine imkân sağlamamaktadır. Giriş ile asansör arası koridor farklı 

amaçlarla depo gibi kullanılmaktadır. Engelli asansörünün çift kapılı olması tekerlekli araç 
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kullanımına uygun değildir. Ek olarak, asansör tuşlarındaki Braille yönlendiricilerinde hata 

bulunduğu tespit edilmiştir.  

 Kütüphane kapısının içe açılır olması, iki kapılı olması sebebiyle tekerlekli araç kullanıcıları için 

içeriden birisinin yardımı gerekmektedir. Kütüphane içindeki çalışma salonuna inişin yalnızca 

merdivenler ile sağlanması engel teşkil etmektedir. Ek olarak, Fakültemiz toplantı salonu, Birim 

Koordinatörü ve Temsilci ofisleri ve diğer idari ve akademik oda kapılarında eşikler bulunmakta ve 

özel gereksinimli bireyler için önemli bir engel ve tehlike teşkil etmektedir.  

 Öğrenci Yemekhanesi ve Konferans Salonu’nun bulunduğu kattaki Özel Gereksinimli Öğrenci 

tuvaletleri için koyulan yönlendirme levhalarında Yangın Çıkışı levhasında gösterildiği gibi her 

hangi bir yönlendirme bulunmamaktadır. Koridor boyunca birkaç adet bulunan WC levhası Özel 

Gereksinimli Öğrenci tuvaletlerinin nerede olduğuna dair bir fikir vermemektedir.  

 Üniversitemizin ön çalışmaları içerisinde bulunduğu Erişilebilirlik çalışmaları dâhilinde 

Fakültemizdeki eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. Fakültemiz hali hazırda program 

erişilebilirliği kapsamında YÖK tarafından her yıl verilen Engelsiz Program Nişanlarına, Engelli 

Dostu Birey ödüllerine ya da Bayrak Ödüllerine yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı için henüz 

aday olmamıştır. Eksiklerin giderilip uygun başvurularda bulunulması uzun dönem hedefler 

arasında olmalıdır. 

 Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü öncülüğünde Fakültemizde 2019 yılında;  

Özel Gereksinimli Bireyler ile Doğru İletişim Personel ve Öğrenci Eğitimi, 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü Kampüs İçi Farkındalık Etkinliği  , 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Şehir Merkezi 

Farkındalık Etkinliği, Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Topluma katkı boyutunda çeşitli projeler geliştirilmekle birlikte, Sinop Üniversitesi ile farklı kurumlar 

arasında da protokoller bulunmaktadır. Bu protokollere örnek Sinop Üniversitesi ile Sinop İl Sağlık 

Müdürlüğü (TRSM) arasında İşbirliği Protokolü, Sinop Üniversitesi ile Sinop Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayat Boyu 

Öğrenme Faaliyetleri İşbirliği Protokolü, Sinop Üniversitesi ve Sinop İl Müftülüğü Arasında İş Birliği 

Protokolü verilebilir. Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanları, farklı kurumlarla 

işbirliği içerisindedir ve çeşitli çalıştaylara, konferanslara katılmaktadırlar. Buna ilişkin örnekler 

aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

https://eob.sinop.edu.tr/ozel-gereksinimli-bireylerle-dogru-iletisim-egitimi/
https://eob.sinop.edu.tr/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-kampus-ici-farkindalik-etkinligimiz/
https://eob.sinop.edu.tr/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-kampus-ici-farkindalik-etkinligimiz/
https://eob.sinop.edu.tr/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-sehir-merkezi-farkindalik-etkinligimiz/
https://eob.sinop.edu.tr/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-sehir-merkezi-farkindalik-etkinligimiz/
https://eob.sinop.edu.tr/egitim-fakultesi-hizmet-ici-egitimimiz/
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/SnpnivritesileSnplSalkMdrgTRSMrasndasbrlgiPrtkol.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/SnpnivritesileSnplSalkMdrgTRSMrasndasbrlgiPrtkol.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/SinopUniversitesiileSinopValiligiCevreveSehircilikilMudurluguArasindaIsbirligiProtokolu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/SinopUniversitesiileSinopValiligiCevreveSehircilikilMudurluguArasindaIsbirligiProtokolu.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Sinop-%C4%B0l-Milli-E%C4%9Fitim-M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ile-Hayat-Boyu-%C3%96%C4%9Frenme-Faaliyetleri-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Protokol%C3%BC.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/Sinop-%C4%B0l-Milli-E%C4%9Fitim-M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ile-Hayat-Boyu-%C3%96%C4%9Frenme-Faaliyetleri-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Protokol%C3%BC.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Sinop-%C3%9Cniversitesi-ve-Sinop-%C4%B0l-M%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-Aras%C4%B1nda-%C4%B0%C5%9F-Birli%C4%9Fi-Protokol%C3%BC.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/Sinop-%C3%9Cniversitesi-ve-Sinop-%C4%B0l-M%C3%BCft%C3%BCl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-Aras%C4%B1nda-%C4%B0%C5%9F-Birli%C4%9Fi-Protokol%C3%BC.pdf
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Belge 1. Üniversite ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Arasındaki Görevlendirme Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge 2. Üniversite ile İl Sağlık Müdürlüğü Arasındaki Görevlendirme Örneği 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge 3. Üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arasındaki Görevlendirme Örneği 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge 4. Üniversite ile Halk Eğitim Merkezi Arasındaki Görevlendirme Örneği 
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Belge 5. Üniversite ile Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı Arasındaki Görevlendirme Örneği  

 

 Sinop Valiliği, Üniversitemiz, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık 

Müdürlüğü ve Yeşilay Sinop İl Temsilciliği tarafından sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla 

“Sigarayı Atın Hayatı Tadın” temalı bir panel düzenlenmiştir.  

 

 

 

 Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Hayata Bağlı Kal” 

konulu Bağımlılıkla Mücadele Paneli düzenlenmiştir.  

 

 

https://sinop.edu.tr/universitemizde-sigarayi-atin-hayati-tadin-paneli/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-bagimlilikla-mucadele-paneli/
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Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanları tarafından 18-22 Kasım 

2019 tarihleri arasında verilen seminerlere 52 öğretmen katılım sağlamıştır. Ayrıca Sinop İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği 

ile düzenlenen seminer programında, öğretmenlere mesleki gelişim ve eğitim-öğretim uygulamaları 

konularında kapsamlı bilgiler verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sinop.edu.tr/universitemizden-ogretmenlere-ara-donem-semineri/
https://sinop.edu.tr/universitemizden-ogretmenlere-ara-donem-semineri/
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Çocuk Üniversitesi ekibi, kurumumuzda toplumsal katkı bağlamında çeşitli etkinlikler yapmışlardır. 15 

Eylül Anaokulu öğrencilerini misafir etmişler; öğrenciler fen deneyleri, müzik, drama, kavram öğretimi 

ve masal etkinlikleri ile farklı deneyimler yaşayarak hem öğrenmiş hem de eğlenmişlerdir. 

 

 

 

Topluma katkı boyutunda fakülte bünyesinde kurulan çeşitli öğrenci kulüpleri de bulunmaktadır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü, Matematik Kulübü, Yaşam Dostları Öğrenci Kulübü, 

Gelecek Elimizde Öğrenci Kulübü, Kitap Öğrenci Kulübünü bunlar arasında sayabiliriz. Kulüplerin 

yapmış olduğu etkinlikler şunlardır; 

Yaşam Dostları Öğrenci Kulübü üyeleri, Sinop Hayvan Barınağı ve Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları 

Bakımevini ziyaret ederek oradaki hayvanları besleyip hayvanların bakımıyla ilgilendikleri bir etkinlik 

düzenlemişlerdir. Gerçekleştirilen etkinlikle üniversite genelinde bir farkındalık oluşturmak 

amaçlanmıştır. 

 

https://sinop.edu.tr/cocuk-universitesi-minik-misafirlerini-agirladi/
https://sinop.edu.tr/cocuk-universitesi-minik-misafirlerini-agirladi/
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimizden-can-dostlarina-ziyaret/
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik A Tipi Öğrenci Kulübü; psikolojik danışman adaylarının mesleki 

yeterliliklerini geliştirmeyi ve kariyer fırsatlarına ilişkin farkındalıklarını artırmayı; üniversitedeki 

bütün öğrencilerin kişisel gelişimine ve iyi oluşuna katkı sağlayan söyleşi, konferans, panel, film ve 

kitap analizi gibi etkinlikler düzenlemeyi; eğitim ve sosyal hizmet kurumlarına yönelik topluma hizmet 

uygulamaları gerçekleştirmeyi amaçlayan gelişmeye açık bir öğrenci kulübüdür. Bu kulüp yıl içerisinde 

Eğitim Fakültesi Konferans salonunda “PDR Öğrencileri Alan Uzmanlarıyla Buluşuyor” etkinliğini 

gerçekleştirmişlerdir. Etkinlikte ayrıca psikolojik danışmanların çalışma olanakları da öğrencilere 

anlatılmıştır. 

 

 

Kitap Öğrenci Kulübü, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi” etkinliği kapsamında şiir 

dinletisi programı yaparak öğrencilere Çanakkale ruhu anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

https://sinop.edu.tr/psikolojik-danismalik-ve-rehberlik-bolumu-kariyer-bulusmalarina-devam-ediyor/
https://sinop.edu.tr/ogrencilerimiz-canakkale-sehitlerimizi-siirlerle-andi/
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D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları   

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

mali kaynakları oldukça sınırlıdır. Hâlbuki yapılan projelerin güçlü ve etkili olması için üniversite 

tarafından desteklenmesi çok önemlidir. Özellikle katılımın sağlanması açısından araç temininin de 

desteklenmesi önemlidir. Kurumun bulunduğu ilin özellikleri de dikkate alındığında, ulaşım açısından 

sıkıntılı bir il olduğu söylenebilir. Nitekim Üniversite-Belediye işbirliği ile yapılan “Üniversite ile 

Belediye Birlikte, Çevre İçin Ele Ele” projesi için belediye ulaşımı karşılamış ve zaman zaman 

öğrencilerimize yemek de vermiştir. Bununla birlikte yine de yeterli kaynakların oluşturulmasına 

yönelik planların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kurum, toplumsal katkıya yönelik projeler 

için belirli bir bütçe ayırmalıdır. Bu şekilde projelerde devamlılık ve istikrar sağlanacağı için kamu 

yararına gerçek bir bilinçlenme de sağlanmış olur. Önemli olan ders kapsamında yapılan projelerin 

sayısal olarak çeşitliliği değil niteliğidir. Üstelik bu doğrultuda yapılan projeler üniversite için saygınlık 

da kazandıracaktır. Özellikle bütçe için çeşitli kurumlarla anlaşmaların yapılmasına gerek 

duyulmaktadır.  

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

Kurumun toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamalar 

maalesef bulunmamaktadır. Katkı performansını artırmaya ilişkin planlamalar yapılmalı ve ilgili 

süreçleri tanımlayan elektronik sistemler oluşturulmalıdır. Farklı programların koordinatörlükleri 

işbirliği içinde olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için de kurum koordinatörünün oldukça aktif olması 

gerekmektedir.  

 

E. Yönetim Sistemi 

E.1. Yönetim Ve İdari Birimlerin Yapısı  

E.1.1.Yönetim Modeli ve İdari Yapı  

Fakültemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu 

kanun ve KHK hükümleri uyarınca yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde teşkilatlanmıştır. 

Sinop Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde ve Kalite Yönetim 

Sistemi dokümantasyonunda tanımlanan kurallara uygun olarak yürütülmesi esastır. Bu amaçla Sinop 

Üniversitesi, organizasyon yapısını oluşturmuş, personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemiş 

ve birimlerin web sayfaları aracılığı ile duyurmuştur. Sinop Üniversitesi, üniversite birimlerinin 

organizasyon yapısını organizasyon şemalarında; personelin görev, yetki ve sorumluluklarını görev 

tanımlarında göstermiştir. 

 

https://sinop.edu.tr/universitemiz-ve-sinop-belediyesi-cevre-icin-el-ele-verdi/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-ve-sinop-belediyesi-cevre-icin-el-ele-verdi/
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 Vekâlet, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi ile belirlenmiştir. Tüm birim yöneticileri, 

kendisine bağlı personeli bu konuda bilinçlendirerek görev, yetki ve sorumluluklarının etkin bir şekilde 

uygulanmasını sağlar. Tüm personel, tanımlanmış olan görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine 

getirir. Sinop Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren her birim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

tarafından talep edilen yıllık birim faaliyet raporlarını her yıl ocak ayında (bir önceki yıla ait) sunmakla 

yasal olarak yükümlüdür. Bu rapor ile birimlerde gerçekleştirilen tüm faaliyetler raporlanmaktadır. 
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2547 Sayılı Kanun’un 16. Maddesi’nde Dekanlığın organları, yetki, görev ve sorumlulukları açıkça 

belirtmiştir. Buna göre dekan; 

  (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte 

birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre 

rapor vermek, 

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte 

bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak, 

(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal 

hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir 

şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol 

edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

(6) Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri 

arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 

(7) Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman 

yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet, altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. 

Ayrıca; 21 Kasım 1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname”nin Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri başlığı altında 38. 

maddesinde de bir yerleşke yapısı içerisinde yer alan Fakülte ve Yüksekokullarda, Fakülte ve 

Yüksekokul Sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, Fakültenin ve 

Yüksekokulun idari işlerini yürütür. 

Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki Fakülte ve Yüksekokullar ile Üniversite 

Rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki Fakülte ve Yüksekokullarda idari yapı aşağıdaki 

şekilde düzenlenir. 

 

Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri   

1. Fakülte İdari Teşkilatı, Fakülte Sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak 

öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur.                                                             

2. Bir fakültede, 1’inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 



72 

 

3. Fakülte Sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin 

yürütülmesinden sorumludurlar. 

Fakültemizin yönetim yetkisi, Dekan Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK’e ait olup, Fakülte Dekanına 

karşı Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri sorumludur.  

Sinop Üniversitesi'nde 26 Aralık 2007 Çarşamba günü 26738 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 

Kamu İç Kontrol Standartları temel alınmaktadır. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol 

sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel 

yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol 

sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Fakültemizin iç kontrol birim temsilcisi 

olarak Metin Ekmekçi ve Banu Evren görevlendirilmiştir.  

Yukarıda bahsedilen kapsamlar çerçevesinde bağlamında Fakültemizde, anabilim dalı, bölüm 

kurullarının işlemesi, özellikle ders dağılımlarının belirlenmesinde mutlaka anabilim dalı ve bölüm 

kurullarının toplanması sağlanmaktadır. Bu toplantıların tutanakları ve kurul toplantı raporları dekanlığa 

iletilmekte ve dekanlık tarafından değerlendirilmektedir. Buna ek olarak her akademik yıl bitiminde ise 

tüm akademik personelin katılımıyla Akademik Genel Kurulu yapılmaktadır.  

 

Bunlara ek olarak, Üniversitemizde 22.02.2019 tarihinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat 

DALGIN’ın başkanlığında Kalite Yönetim Sistemi Kurum İç Değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.  
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Her eğitim-öğretim yılında Dış Paydaş, Öğrenci Memnuniyet ve Akademik Personel Memnuniyet 

Anketleri yapılarak sonuçları analiz edilip değerlendirilmektedir. Dış paydaş analizinin yapılması adına 

toplantılarda dış paydaş toplantı tutanağı kullanılmaktadır. Paydaş anketleri sonuçları her yılsonunda 

yapılan Akademik Genel Kurul toplantılarında ele alınarak tüm akademik personelle birlikte 

değerlendirilmekte alınabilecek önlemler tartışılmaktadır. Aynı şekilde 2019 yılında yapılan anketlerin 

sonuçları da dönem sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul toplantısında akademik personelle 

paylaşılarak değerlendirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2019 tarihinde Fakültemizde “Dış Paydaşla Müfredatın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 

Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıda Eğitim Fakültemizin nitelik yönünden geliştirilmesi, öğretim 

süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi konularında fikir alışverişinde 

bulunulmuştur. Öğretmen yetiştirme konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK tarafından ortaklaşa 

yürütülen çalışmalar da ele alınmıştır. 
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Toplantıda ayrıca öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi ve öğretmenlik eğitimi gören 

öğrencilerimizin mesleki yeterlilik kazanması konularında paydaşlarımızın beklenti ve talepler 

dinlenmiştir. Buna ek olarak Fakültemizde okul müdürleriyle müfredat değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Toplantı kapsamında Fakültemizin nitelik yönünden geliştirilmesi, öğretim süreçlerinin 

değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi konularında fikir alışverişinde 

bulunulmuştur. Ayrıca, öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi ve öğretmenlik eğitimi gören 

öğrencilerimizin mesleki yeterlilik kazanması konularında okul müdürlerinin beklenti ve talepleri 

dinlenmiştir. 
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 SİNOP ÜNİVERSİTESİ    DIŞ PAYDAŞ 

TOPLANTI RAPORU 

Doküman 

Kodu 

FRM-

DPR-109 

Yürürlük 

Tarihi 
02.01.2019 

Revizyon 

Tarihi/No 
…./00 

Sayfa No: Sayfa 1/1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ   

 Toplantı Tarihi:    12.04.2019   Saat:   14:00  Toplantı No:   03  

 Toplantı Yeri:   Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu   

 Toplantı Başkanı:   Dekan Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK   

 Raportör:   Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kibar AKTIN  

 DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU MADDELERİ   

1   Öğretmenlik uygulaması günlerinin belirlenmesinde okullarla işbirliği yapılması  

2   İhtiyaç halinde Fakültenin öğretmenlere yönelik seminerler vermesi  

3   Öğretmen adaylarının duyuşsal kazanımları (değerler eğitimi) edinmesinin sağlanması  

4   Öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanma becerilerinin geliştirilmesi  

5   Okullar ve Fakülte arasında kariyer günlerinin düzenlenmesi  

6  
Mili Eğitim Müdürlükleri ve Eğitim Fakültesi arasında işbirliğine yönelik proje ve etkinliklerin 

arttırılması  

7  Öğretmenlerin yüksek lisans programlarına katılımının teşvik edilmesi  

8  Yeni yüksek lisans programlarının açılması  

9  Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen liselerinin aktif hale getirilmesi  
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 SİNOP ÜNİVERSİTESİ   TOPLANTI 

TUTANAĞI  

Doküman 

Kodu   

FRM-TPL-

102   

Yürürlük 

Tarihi   

02.01.2019   

Revizyon 

Tarihi/No   
…./00   

Sayfa No:   Sayfa 1/1   

EĞİTİM FAKÜLTESİ   

 Tarih:    12.04.2019    Saat:   14:00   Yer:    Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu   

 Komisyon Adı:    Dış Paydaş Toplantısı    

Toplantının Konusu: Eğitim Fakültesi Mevcut Müfredatının Yeterliliği ve Geliştirilmesi, 

Yöneticilerin-Öğretmenlerin-Öğretmen Adaylarının karşılaştıkları 

sorunların Değerlendirilmesi. 

Toplantının Başkanı: Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK 

Raportör: Doç.Dr. Kibar AKTIN 

 GÜNDEM BAŞLIKLARI   

1  Eğitim fakültesinden beklenen öğretmen profili, MEB nasıl öğretmenlere sahip olmak istiyor?  

2  Yöneticilerin-öğretmenlerin-öğretmen adaylarının okul uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar 

ve çözüm önerileri.   

3 MEB ve Fakülte arasında iş birliği yapılabilecek alanlar.  

4 Temenni ve dilekler.  

TOPLANTIYA KATILANLAR   

   Adı Soyadı   Birimi   İmza   

1   Prof.Dr. Savaş BAŞTÜRK  Eğitim Fakültesi     

2   Tayfun ARSLAN  Fen Lisesi Müdürü     

3   

4   

Ayhan ÖZTÜRK  Sarı Saltuk Anadolu Lisesi Müdürü     

Alaattin ŞAHİN  Emir Gazi TAYBOĞA Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Müdürü  

   

5   Ertan GÜNEY  Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü     

6   Mustafa CAN  Anadolu Lisesi Müdürü     

7   Haluk ÖZTÜRK  Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik  

Anadolu Lisesi Müdürü  
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İdari personel, ilk atamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55. maddesi ve “Aday 

Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik” doğrultusunda Üniversitemiz tarafından temel 

eğitime tabi tutulmaktadır (Üniversitemizde Aday Memur Eğitimi). Bu kapsamda Üniversitemizde 

01.01.2019 tarihinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından, 

üniversitede göreve başlayan aday memurlar için temel eğitim programı düzenlemiştir.  

 

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimlerde aday memurlara, devlet 

memurlarının ortak vasıfları, üniversite teşkilatının kuruluş ve görevlerinin tanıtılması konularında 

bilgiler verilmiştir. 

İdari personele Üniversitemiz tarafından görev alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitimler 

verilmektedir. Bu yıl verilen hizmet içi eğitim kapsamında Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğümüz, 

26.12.2019 tarihinde Eğitim Fakültemiz Toplantı Salonunda düzenlenen Hizmet İçi Eğitim programına 

katılmıştır. Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında genel olarak İletişim ve Özel 

Gereksinimli Bireylerle İletişimde Önemli Konular ile ilgili olarak Eğitim Fakültemiz idari personeline 

detaylı olarak bilgi aktarılmıştır. 

Bunlara ek olarak, personelimize “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” Eğitimi, “Resmi 

Yazışma Kuralları” Eğitim Programı ve Elektronik İhale Eğitim Programı eğitimi verilmektedir. 

 

 

 

 

 

8   Fatih BALTACI  Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür  

   

9  10   
Doç.Dr. Kibar AKTIN  Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi     

Doç.Dr. Vafa SAVAŞKAN  Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi     

11  Doç.Dr. Kibar AKTIN  Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi     

12  Doç.Dr. Ayhan KARAMAN  Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi    
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E.1.2. Süreç Yönetimi 

Fakültemizde süreç yönetimine ilişkin iş süreç takvimi fakültenin web sitesi üzerinde paylaşılmaktadır. 

(https://egitim.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/ adresinden erişilebilir.) Paylaşılan iş süreç takvimi 2019 

yılı içerisinde yapılması planlanan işleri tanımlamaktadır. Paylaşılan takvim fakültenin süreç yönetimine 

ilişkin bir plana sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte iş süreç takviminde başlangıç ve bitiş 

tarihleriyle yapılması planlanan işlerin uyumuna özen gösterilmedir. Buna ek olarak iş süreç takviminde 

yer alan işlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair bilgilerin de takvim güncel tutularak 

paylaşılması süreç yönetimi açısından önemlidir. Ayrıca iş süreç takviminde tanımlanan işlerin 

fakültenin hedefleriyle uyumlu ve diğer tüm alanları kapsayıcı şekilde tanımlanması ve buna uygun 

olarak süreçlerin iyileştirilmesi de süreç yönetimi açısından önemlidir.  

Kanıtlar:  

 Eğitim Fakültesi iş süreç takvimi.  

E.2. Kaynakların Yönetimi 

Fakültemizde istihdam edilecek akademik personelin unvan ve birimler bazında dağılımı (Üniversitemiz 

Norm Kadro Planlaması ve öğretim elemanları için verilen açıktan atama izni sayısı kadar) Rektör ve 

ilgili kurullar tarafından belirlenir. Akademik personel işlemleri ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 

gerçekleştirilir.  

Fakültemizde görevlendirilen 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 Fakültemizin ortak görüşü ile sağlanmaktadır.  

Fakültemiz 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 Fakültemizde 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.  

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi; harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri 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. Fakültemiz 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, 

https://egitim.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
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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 dâhil edilmiştir.  

E.3. Bilgi Yönetimi Sistemi 

Fakültemizde kullanılan bilgi yönetim sistemleri aşağıda listelenmiştir: 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  

 Öğrenci Bilgi Sistemi 

 Personel Bilgi Sistemi 

 Kamu Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi (MYS) 

 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 

E.5.1. Kamuoyunu Bilgilendirme 

Fakültemiz, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere diğer tüm faaliyetleri 

hakkında bilgileri kurum e-posta hesapları, fakülte web sitesi vb. iletişim yollarını kullanarak açık, doğru, 

güncel ve en kolay ulaşılabilir şekilde yayınlamaktadır. Yapılacak faaliyetler, Üniversitemizin ve 

Fakültemizin resmi web siteleri üzerinden duyurulmakta olup faaliyetlerin bitiminde ilgili fotoğraflar, 

haberler Fakültemizin web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İlgili tüm paylaşımlara 

Fakültemizin web adresinden erişilebilmektedir. Tüm gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek faaliyetler 

açık, doğru, güncel ve kolay şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Buna karşın yapılan faaliyetlerin 

değerlendirilmesi konusunda farklı yaklaşımların işe koşulmasına ihtiyaç vardır. Yapılan her faaliyetten 

sonra memnuniyet anketi gibi değerlendirme araçlarının kullanılması, faaliyetlerin faydası hakkında 

bilgi verebilir ancak bu değerlendirme yaklaşımlarının uygulanabilirliği zaman, maliyet ve işlevsellik 

açısından zor gözükmektedir. Bu durumda daha farklı değerlendirme yollarının işe koşulması faydalı 

olabilir. Örneğin, yapılan faaliyetlerin bitiminde Fakültemiz resmi web sitesinde haberler paylaşılırken 

aynı haber içeriğine faaliyetin değerlendirilmesine yönelik birkaç maddelik formlar veya yıldızlı 

değerlendirme içerikleri eklenebilir. Böylelikle faaliyetlerin değerlendirilmesi kolaylaştırılacak ve 

gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler hakkında da bilgiler edinilebilecektir.  

 

E.5.2. Hesap Verebilirlik 

Hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda Fakültemiz her dönemde akademik kurul toplantıları 

düzenleyerek yapılan faaliyetler, yapılacak faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri, önlemler gibi 

konularda personelin katılımıyla toplantılar düzenlemektedir. Akademik kurul toplantıları, iç paydaş 

bilgilendirmesi ve hesap verebilirlik açısından önemlidir. Bunun yanında takip eden kurul 

https://egitim.sinop.edu.tr/
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toplantılarında bir önceki toplantıda belirtilen hedeflere ne kadar erişildiği, sorunların ne kadarının 

çözüldüğü vb. faaliyetler hakkında bilgilerin verilmesi hesap verebilirlik ilkesi gereği önemlidir. Tüm 

bu süreçlerin açık ve şeffaf şekilde Fakültemizin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi, 

Fakültemizin özgün bir yönetim anlayışını göstermede diğer fakültelerimize de örnek olacaktır.  

Yapılan faaliyetlerin haberleştirilmesi ve fakülte web sitesi üzerinden paylaşılması aynı zamanda hesap 

verebilirlik ilkesine de fayda sağlamaktadır. Tüm faaliyetlerin açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılması ve 

gelecekte de yapılacak faaliyetlerin açıklık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda sunulması önem arz 

etmektedir. Buna ek olarak Fakültemiz Dekanlığı hizmet standartları tablosu yayınlayarak iç ve dış 

paydaşların Fakültemizce verilen hizmetlere yönelik tamamlanma sürelerine de erişebilmektedir. İç ve 

dış paydaşlar, Fakültemizce verilen hizmetlere başvurmadan önce hizmetin tamamlanması için gereken 

en geç süre bilgisine erişebilmektedir. Bunun yanında Fakültemizin resmi web sitesinden görev tanım 

formları paylaşılarak Fakültemizde çalışan her bir iç paydaşının görev tanımına erişilebilmektedir. 

Böylelikle akademik ve idari personelden beklentiler, açık bir şekilde paylaşılmaktadır. Görev tanım 

formları, hesap verebilirlik açısından bir önkoşuldur.  

Tüm bu faaliyetlerin dışında eğitim – öğretim süreçlerine ilişkin mevzuatlar, duyurular, sonuçlar ve 

haberler yine Fakültemizin resmi web sitesi üzerinden ilgililerle paylaşılmaktadır.  

Kanıtlar 

 Fakültemizin resmi web sitesinde paylaşılan etkinlikler ve duyurular 

(https://egitim.sinop.edu.tr/) 

 Eğitim Fakültesi Dekanlığı Hizmet Standartları Tablosu (https://egitim.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/2/2019/12/Kamu_Hizmet_Standartlar%C4%B1_Tablosu_EK-2.pdf 

adresinden erişilebilir.) 

 Görev Tanım Formları (https://egitim.sinop.edu.tr/gorev-tanim-formlari/ adresinden erişilebilir.) 

 Üniversite birimlerinin organizasyon şemalarına https://kalite.sinop.edu.tr/belgeler/ adresinden 

erişilebilir.  

 Kamu İç Kontrol Standartlarına https://inarek.sinop.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/131/2019/12/Kamu_Ic_Kontrol_Standartlari_Tebligi.pdfhttps://inarek.sin

op.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/Kamu_Ic_Kontrol_Standartlari_Tebligi.pdf 

adresinden ulaşılabilir. 

 İç değerlendirme toplantısı haberine (https://sinop.edu.tr/universitemiz-kalite-yonetim-sistemi-

kurum-ic-degerlendirme-toplantisi-yapildi/ adresinden ulaşılabilir.  

 Dış Paydaşla Müfredatın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Toplantısı ile ilgili habere 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizin-mufredati-degerlendirildi/  adresinden erişilebilir. 

https://egitim.sinop.edu.tr/
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Kamu_Hizmet_Standartlar%C4%B1_Tablosu_EK-2.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/Kamu_Hizmet_Standartlar%C4%B1_Tablosu_EK-2.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/gorev-tanim-formlari/
https://kalite.sinop.edu.tr/belgeler/
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/Kamu_Ic_Kontrol_Standartlari_Tebligi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/Kamu_Ic_Kontrol_Standartlari_Tebligi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/Kamu_Ic_Kontrol_Standartlari_Tebligi.pdf
https://inarek.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/131/2019/12/Kamu_Ic_Kontrol_Standartlari_Tebligi.pdf
https://sinop.edu.tr/universitemiz-kalite-yonetim-sistemi-kurum-ic-degerlendirme-toplantisi-yapildi/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-kalite-yonetim-sistemi-kurum-ic-degerlendirme-toplantisi-yapildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizin-mufredati-degerlendirildi/
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 Okul müdürleriyle gerçekleştirilen müfredat değerlendirme toplantısı haberine okul müdürleriyle 

müfredat değerlendirme toplantısı https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizde-okul-mudurleriyle-

mufredat-degerlendirme-toplantisi-yapildi/ adresinden erişilebilir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

İç değerlendirme raporu sonucunda bölümler temel alındığında genel değerlendirme ve iyileştirmeye 

açık yönlerimize ilişkin son değerlendirmeler aşağıda yer verilmiştir.  

a) Kalite Güvence Sistemi: Kurum olarak daha öncesinde bir dış değerlendirme sürecinden 

geçmediğimizden Kurumsal Geri Bildirim Raporumuz yoktur.  Dolayısıyla geliştirilmeye açık 

yönlerinin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan 

iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu hakkında bu tür bir açıklama 

yapmak zordur. 

b) Eğitim ve Öğretim: Fakültemiz, YÖK tarafından hazırlanmış öğretmen yetiştirme programlarını 

derslerde öğrencilerin aktif olmalarını destekleyen öğretim stratejilerine başvurarak uygulamaya 

çalışmaktadır. Fakültemizde yürütülen çeşitli derslerde Üniversitemizin çeşitli birimlerine örnek 

oluşturabilecek birçok örnek öğrenci merkezli öğretim uygulaması gerçekleştiriliyor olsa da bu 

uygulamaların kayıt altına alınması ve duyurulması ile ilgili eksiklikler olduğu görülmektedir. 

Fakültemizde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun 

yöntemlere başvurularak yapılması, öğretim elemanlarımızın yoğun ders yüküne ek olarak 

Üniversitemizin akademik takviminde sınav süresinin ilani için oldukça kısa bir zaman ayrılması 

nedeniyle bazı durumlarda mümkün olamamakadır.  2019 yılında önemli bir iyileştirme faaliyeti 

olarak, Fakültemizin en önemli paydaşlarından birisi olan ilimiz Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri 

ile kapsamlı bir müfredat değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu paydaş değerlendirme 

çalışmasından elde edilen sonuçlar hakkında tüm öğretim elemanlarının bilgilendirilmesine ve 

programlara ilişkin paydaşlar tarafından tespit edilen ihtiyaçlara yönelik Fakültemizde ders içi ve 

dışı etkinliklerin tüm bölümlerin eş güdümle çalışması ile planlanmasına ve yürütülmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Ayrıca, Fakültemizin program çıktıları mezun öğrencilerden veri toplanarak da 

değerlendirilmeli ve programlarda gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Fakültemizden mezun 

öğrencilerin istihdam verilerinin toplanması program değerlendirme çalışmaları için önem 

taşımaktadır. Akdretidasyon çalışmaları, programların niteliğinin belirli yönleriyle güvence altına 

alınmasında önemli bir katkı sunmaktadır. Güçlü bir yön olarak, 2019 yılında Fakültemizde bir 

program akreditasyon için başvuruda bulunmuş ve bir program da akreditasyon başvurusunda 

bulunmak üzere hazırlıklara başlamıştır. Fakültemizde öğretim elemanları program ve ders 

bilgilerini Üniversitemiz Bologna Bilgi Paketi Sistemi’ne girmektedirler. Ancak girilen bilgilerinin 

niteliği Fakültemiz tarafından sistematik bir şekilde izlenip değerlendirilmemektedir. Ders 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemizde-okul-mudurleriyle-mufredat-degerlendirme-toplantisi-yapildi/
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bilgilerinin sisteme girişine yönelik Fakültemiz öğretim elemanlarına bir eğitim verilmelidir. Ayrıca, 

bölüm kurullarının program çıktıları ile derslerin uyumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi, 

Dekanlık Makamına tespit edilen eksiklikleri ve yapılan iyileştirmeleri raporlaması sağlanmalıdır. 

Fakütemizde, YÖK tarafından belirlenmiş iş yüklerinin derslere yansımasına ve programlarda 

açılması gereken seçmeli derslere ilişkin olarak öğrencilerden geri bilidirim toplanmasından bir 

eksiklik olduğu düşünülmektedir. Öğrenci memnuniyet anketinin içeriği bu hususlara ilişkin 

maddeler içerecek şekilde gözden geçirilmelidir. Öğrencilerden geri bilidirim alınması ve 

öğrencilerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi yönünden Fakültemiz Üniversitemizde kullanılan 

standart uygulamaların dışında özgün bir yaklaşım bir geliştirmelidir. Öğrenci merkezli bir 

uygulama olarak, Fakültemiz yönteminin, sorunlarını ve çözümlerini dinlemek üzere öğrencilerle 

her dönem toplantılar düzenlemesi ve sorunlara ilişkin düzenli çalışmalar yürütmek üzere bir öğrenci 

komitesi oluşturması iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayabilir.  

c) Araştırma ve Geliştirme: Kurumumuzda Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, akademik 

birimlerimizin bünyesinde bulunan araştırma olanakları ile birlikte çeşitli araştırma ve uygulama 

merkezleri tarafından sunulan imkânlar çerçevesinde yürütülmektedir. Araştırma-Geliştirme 

faaliyetlerinin stratejik plan çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla, hedef ve stratejilerin 

belirlendiği bir araştırma politikası benimsenmiştir. Sosyo-ekonomik ve kültürel dokuya katkı 

sağlayan araştırma projeleri BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir. Önlisans, lisans, 

lisansüstü öğrencilerin bu süreçte rol alabilmesi amacıyla BAP Koordinatörlüğü önceliğinde çağrılı 

projelere bütçe ayrılması hedeflenmektedir. Araştırma kadrosunun yetkinliği belirli periyotlar ile 

izlenerek, söz konusu yetkinliğin geliştirilmesi ve iyileştirmesine yönelik olarak çeşitli destekler 

sunulmaktadır. Ancak, sözü edilen bu desteğin miktarı oldukça sınırlı seviyededir. Kurumumuzda 

gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri Üniversitemiz web sitesi ve haber bülteni gibi çeşitli yayın 

organları kullanılarak tüm paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin daha da 

etkinleştirilerek paylaşımın artırılması ve tek bir çatı altında izlenerek koordine edilebilmesi 

amacıyla Bilimsel Etkinlikleri İzleme Komisyonu (BETİKOM) kurulmuştur. Kurumumuz, araştırma 

performanslarının doğru değerlendirilerek sonuçlara dayalı iyileştirilmesi çalışmalarına önemle 

yaklaşmakta olup, planlanan hedefler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

d) Toplumsal Katkı: Kurumun hem vizyonu hem de kalite biriminde benimsenen politikası göz 

önüne alındığında toplumsal katkı boyutunda çeşitlilik sergilediği görülmektedir. Bu çeşitlilikler 

daha çok bütün lisans programlarında yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları ve bazı lisans 

programlarında yer alan Sosyal Proje Geliştirme dersi ile sağlanmaktadır. Bu çeşitlilik ayrıca 

kurumun, şehirdeki diğer kurumlarla imzaladığı protokollerle de sağlanmaktadır. Diğer bir çeşitlilik 

kaynağı ise kurum bünyesindeki öğrenci kulüpleridir. Bu çeşitlilik kaynakları ile toplumdaki farklı 
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paydaşlarla bir araya gelinip, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerden bazıları 

süreklilik göstermektedir. Ancak günümüzün gereklilikleri kapsamında çağdaş ve yeni uygulamalara 

da yer verilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca faklı lisans programlarında benzer projeler 

gerçekleştirilmektedir. Bu projelerin yaygın etkisini artırmak için farklı lisans programındaki 

projelerden sorumlu öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bir araya gelmesi önerilebilir. Öte yandan 

bu çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumun bunun 

için bir bütçe oluşturması ve kaynak olabilecek diğer kurumlarla çeşitli anlaşmalar yapması önem 

arz etmektedir. Bununla birlikte çeşitli projelerin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli izin süreçleri 

bulunmaktadır. Bu süreçler zaman almakta ve bu süreçlerin hızlandırılması gerekmektedir. Kurumun 

toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamalar maalesef 

bulunmamaktadır. Bu performansı artırmak için her bir programdaki koordinatörlerin ve kurum 

koordinatörünün aktif rol oynaması önem arz etmektedir. 

e) Yönetim Sistemi: Fakültemiz idari yapısı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile bu kanun ve KHK hükümleri uyarınca yayımlanan yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde teşkilatlanmıştır. Bununla birlikte Fakültemizin katılımcı bir yönetim anlayışını hayata 

geçirdiği belirtilebilir. Bu sürecin daha katılımcı ve sürdürülebilir olması için fakülte olarak süreç 

yönetimi açık, doğru ve katılımcı şekilde gerçekleştirilmelidir. Süreç yönetimindeki iş-süreç 

takviminin iyileştirilmesi yönetim sisteminin daha işlevsel hale gelmesine fayda sağlayacaktır. Süreç 

yönetimi işlevsel olarak işe koşulduğunda yönetimin hesap verebilirliği de kolaylaşacaktır. Bunun 

yanında hesap verebilir bir yönetim için doğru bilgileri personeliyle kolay bir şekilde paylaşabilen 

bir yönetim modeli işe koşulabilir. Fakültede idari ve akademik personeli ilgilendiren kararlarla ve 

bunların sonuçlandırılıp değerlendirilmesiyle ilgili süreçler fakültenin resmi web sitesi üzerinden 

paylaşılabilir. Kamuoyuna açılmasının uygun olmadığı durumlarda ise kurum e-posta adresleri 

üzerinden bilgiler paylaşılabilir. Kamuoyu bilgilendirme süreçleri de fakültenin resmi web sitesi 

üzerinden yürütülmektedir. Bu süreçlerin de iyileştirilmesi için kurum web sitesinin daha etkin 

kullanımı önerilmektedir.  
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EK.2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

  

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

200 .- .- .- .- 2 .- 9 .- .- .- .- 7

60 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

*

**

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

550 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

480 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

*

**

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

0,04 .27/1 .27/1 .27/1 .24/1 .24/1 .24/1 .24/1 .24/1 .24/1 .23/1 .23/1 .23/1

62 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

7.400 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

*

**

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

91 .- .- .- .- 1 .- .- .- .- 2 2 2

3 .- .- .- .- 1 .- .- .- 2 .- .- .-

87 .- .- .- .- .- .- .- .- 1 .- .- .-

*

**

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

150 1 1 .- 1 1 .- .- 1 .- .- .- .-

225 4 2 5 2 .- 2 4 3 1 5 1 5

135 1 .- .- 2 .- .- 1 3 1 4 1 3

135 2 .- 2 1 .- 1 .- 1 3 1 .- 7

500 .- .- .- 5 3 9 .- 1 1 7 5 3

*

**

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

İdari personelin kişisel ve mesleki gelişimleri için katılım sağlanan kurs/seminer vs. 

eğitimlerine katılan personel sayısı

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Performans Hedefi: Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerin idari personel ihtiyacını karşılayarak idari personelin nitelik olarak gelişimini sağlamak.

Hizmetiçi eğitim alan personel sayısı(Kurum içinde verilen maaş, taşınır, ebys, iç 

kontrol, aday memurluk vs. eğitimlerine katılan personel sayısı)

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Performans Hedefi:  Nitelikli öğrenci sayısını 2019 yılında en az %5 artırmak.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

Üniversitemiz kamu veya özel sektör işbirliği ile yürütülen eğitim programlarından 

sertifika alan öğrenci sayısı

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Hedefi:  2019 yılında bilimsel yayın sayısını %5 artırmak.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

SSCI, Scıexp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

SSCI, Scıexp, AHCI indeksleri dışındaki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 

(Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı.)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı

Ulusal ve uluslararası kitap/kitap bölümleri sayısı (Kitap bölümü ve tercüme kısmı esas 

alınacaktır.)

Ulusal ve uluslararası  bilimsel kongre, sempozyum vb.  katılan öğretim elemanı sayı

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Hedefi:  Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Hedefi:  2019 yılında bilimsel araştırma projesi sayısını %5 artırmak.

Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı

Lisans ve lisansüstü program sayısı

Güncellenen ders içerikleri-müfredatlarının sayısı (Senatoda alınan kararla müfredat 

değişikliği yapılan ders sayısı)

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

Diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısı (AB, TÜBİTAK vs. proje sayısı)

Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısı

Projesi olan öğretim elemanı sayısı

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

12 .- .- .- 1 2 1 .- .- .- .- .- .-

380 .- .- .- 15 15 .- .- .- .- .- .- .-

12 .- .- 2 .- .- .- .- .- .- .- .- .-

8 .- .- 1 .- .- .- .- .- .- .- .- .-

*

**

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

12 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

*

**

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

38 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

2.400 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

*

**

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
NOT: Kütüphanesi olan birimler tarafından doldurulacaktır.

16.000 37 254 302 146 173 17 6 .- 220 387 218 215

60.000 1817 2200 7468 7320 12157 344 146 .- 1762 6180 5202 5518

*

**

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Ödünç verilen kitap sayısı.

Kütüphane imkanlarından yararlanan kişi sayısı.

Performans Hedefi:  Kütüphane hizmet kapasitesini 2019 yılında en az %5 artırmak.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

Toplum yararına yönelik yürütülen  sosyal, kültürel faaliyet/etkinlik sayısı (Tüm 

merkezler, çocuk üniversitesi ve kulüpler)

Toplum yararına yönelik yürütülen  sosyal, kültürel faaliyet/etkinliklere katılan katılımcı 

sayısı.

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Hedefi: Üniversitemizin toplum yararına sağladığı hizmetlerden yararlanan kişi sayısını 2019 yılında en az %5 artırmak.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

*Gerçekleşme

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan faaliyet sayısı (Konferans, çalıştay, 

seminer vb. sayısı.)

Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan faaliyetlere katılan katılımcı sayısı

İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı

Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan proje sayısı

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Hedefi:  İlimizde çevre, kültür ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması yönünde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin yapılmasında; yıl 

içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Performans Hedefi:  Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını 2019 yılında %10 artırmak.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

*Gerçekleşme

Tanıtım amaçlı yapılan etkinlik sayısı (Üniversitemizi lise öğrencilerine ve rehber 

öğretmenlere tanıtım amacıyla yapılan bilgilendirme, bölgemizde ve diğer şehirlerde 

stant açma ve fuarlara katılma etkinliği vs.)

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini
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1
Hizmetiçi eğitim alan personel sayısı(Kurum içinde verilen maaş, taşınır, ebys, iç 

kontrol, aday memurluk vs. eğitimlerine katılan personel sayısı)
200 .- 2 9 7

2
İdari personelin kişisel ve mesleki gelişimleri için katılım sağlanan kurs/seminer vs. 

eğitimlerine katılan personel sayısı
60 .- .- .- .-

1 Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 550 .- .- .- .-

2
Üniversitemiz kamu veya özel sektör işbirliği ile yürütülen eğitim programlarından 

sertifika alan öğrenci sayısı
480 .- .- .- .-

1 Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı 0,04 27 24 24 24

2 Lisans ve lisansüstü porgram sayısı 62 7 7 8 8

3
Güncellenen ders içerikleri-müfredatlarının sayısı (Senatoda alınan kararla müfredat 

değişikliği yapılan ders sayısı)
7.400 454 454 454 454

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

Birinci, ikinci,üçüncü ve dördüncü 3 aylık dönemde Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenci ve Üniversitemiz kamu veya özel sektör işbirliği ile yürütülen eğitim programlarından sertifika alan öğrenci bulunmamaktadır.

*

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi Nitelikli öğrenci sayısını 2019 yılında en az %5 artırmak.

Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi Öğretim programlarının niteliğini geliştirmek.

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

Birinci 3 aylık dönemde öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı 27, Lisans ve lisansüstü program sayısı 7, Güncellenen ders içerikleri-müfredatlarının sayısı 454'dür. İkinci 3 aylık dönemde öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı

24, Lisans ve lisansüstü program sayısı 7, Güncellenen ders içerikleri-müfredatlarının sayısı 454'dür.Üçüncü 3 aylık dönemde öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı 24, Lisans ve lisansüstü program sayısı 8, Güncellenen ders

içerikleri-müfredatlarının sayısı 454'dür.Dördüncü 3 aylık dönemde öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı 24, Lisans ve lisansüstü program sayısı 8, Güncellenen ders içerikleri-müfredatlarının sayısı 454'dür.

*
Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi 
Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerin idari personel ihtiyacını karşılayarak idari personelin nitelik olarak gelişimini 

sağlamak.

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

İkinci 3 Aylık Dönemde Hizmetiçi eğitim alan idari personel sayısı 2, üçüncü 3 Aylık Dönemde Hizmetiçi eğitim alan idari personel sayısı 9, dördüncü 3 Aylık Dönemde Hizmetiçi eğitim alan idari personel sayısı 7'dir.

*
Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme
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1 Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısı 91 .- 1 .- 6

2 Diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısı (AB, TÜBİTAK vs. proje sayısı) 3 .- 1 2 .-

3 Projesi olan öğretim elemanı sayısı 87 .- .- 1 .-

1 SSCI, Scıexp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 150 2 2 1 .-

2
SSCI, Scıexp, AHCI indeksleri dışındaki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 

(Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı.)
225 11 4 8 11

3 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 135 1 2 5 8

4
Ulusal ve uluslararası kitap/kitap bölümleri sayısı (Kitap bölümü ve tercüme kısmı 

esas alınacaktır.)
135 4 2 4 8

5 Ulusal ve uluslararası  bilimsel kongre, sempozyum vb.  katılan öğretim elemanı sayı 500 .- 17 2 15

1
Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan faaliyet sayısı (Konferans, 

çalıştay, seminer vb. sayısı.)
12 .- 4 .- .-

2 Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan faaliyetlere katılan katılımcı sayısı 380 .- 30 .- .-

3 İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı 12 2 .- .- .-

4 Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan proje sayısı 8 1 .- .- .-

Yıl/Dönem 2019

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık

Performans Hedefi İlimizde çevre, kültür ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması yönünde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

*
Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Performans Hedefi 2019 yılında bilimsel yayın sayısını %5 artırmak.

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme
Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

Yıl/Dönem 2019

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

Birinci 3 aylık dönemde İşbirliği yapılan kurum/kuruluş sayısı 2, Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan proje sayısı 1'dir.Üçüncü 3 aylık dönemde Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan faaliyet bulunmamaktadır

İkinci 3 aylık dönemde Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan faaliyet sayısı 4,  Çevre, kültür ve turizm çalışma alanlarında yapılan faaliyetlere katılan katılımcı sayısı  30'dur.

*
Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Kümülatif

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

Birinci 3 aylık dönemde SSCI, Scıexp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 2, SSCI, Scıexp, AHCI indeksleri dışındaki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 11, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan

makale/yayın sayısı 1,Ulusal ve uluslararası kitap/kitap bölümleri sayısı 4, Ulusal ve uluslararası bilim kongre sempezyum v.b katılan öğretim elemanı bulunmamaktadır. İkinci 3 aylık dönemde SSCI, Scıexp, AHCI indekslerindeki

dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 2, SSCI, Scıexp, AHCI indeksleri dışındaki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 4, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 2,Ulusal ve uluslararası kitap/kitap bölümleri

sayısı 42 Ulusal ve uluslararası bilim kongre sempezyum v.b katılan öğretim elemanı sayısı 17'dir. Üçüncü 3 aylık dönemde SSCI, Scıexp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 1, SSCI, Scıexp, AHCI indeksleri

dışındaki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 8, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 5,Ulusal ve uluslararası kitap/kitap bölümleri sayısı 4, Ulusal ve uluslararası bilim kongre sempezyum v.b katılan öğretim

elemanı sayısı 2'dir.Dördüncü 3 aylık dönemde SSCI, Scıexp, AHCI indeksleri dışındaki dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 11, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale/yayın sayısı 8,Ulusal ve uluslararası kitap/kitap

bölümleri sayısı 8, Ulusal ve uluslararası bilim kongre sempezyum v.b katılan öğretim elemanı sayısı 15'dir.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

2019 yılında bilimsel araştırma projesi sayısını %5 artırmak.
D

eğ
er

le
n

d
ir

m
e 

*

İkinci 3 aylık dönemde Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısı 1, diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısı 1'dir. Üçüncü 3 aylık dönemde diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısı 2 ve 1 öğretim elemanının projesi

bulunmaktadır.Dördüncü 3 aylık dönemde Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısı 6 'dır.

*
Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi 



88 

 

 

 

 

1

Tanıtım amaçlı yapılan etkinlik sayısı (Üniversitemizi lise öğrencilerine ve rehber 

öğretmenlere tanıtım amacıyla yapılan bilgilendirme, bölgemizde ve diğer şehirlerde 

stant açma ve fuarlara katılma etkinliği vs.)

12 .- .- .- .-

*

1
Toplum yararına yönelik yürütülen  sosyal, kültürel faaliyet/etkinlik sayısı (Tüm 

merkezler, çocuk üniversitesi ve kulüpler)
38 .- .- .- .-

2
Toplum yararına yönelik yürütülen  sosyal, kültürel faaliyet/etkinliklere katılan 

katılımcı sayısı
2.400 .- .- .- .-

*

1 Ödünç verilen kitap sayısı. 16.000 593 336 226 820

2 Kütüphane imkanlarından yararlanan kişi sayısı. 60.000 11485 19821 1908 16900

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

Birinci 3 aylık dönemde Ödünç verilen kitap sayısı 593,Kütüphane imkanlarından yararlanan kişi saysı 11485'dir. İkinci 3 aylık dönemde Ödünç verilen kitap sayısı 336,Kütüphane imkanlarından yararlanan kişi saysı 19821'dir.Üçüncü 3

aylık dönemde Ödünç verilen kitap sayısı 226,Kütüphane imkanlarından yararlanan kişi saysı 1908'dir. Dördüncü 3 aylık dönemde Ödünç verilen kitap sayısı 820,Kütüphane imkanlarından yararlanan kişi saysı 16900'dur.

*
Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü 3 aylık dönemde toplum yararına yönelik yürütülen  sosyal, kültürel faaliyet/etkinlik bulunmamaktadır.

Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi Kütüphane hizmet kapasitesini 2019 yılında en az %5 artırmak.

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme
Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi Üniversitemizin toplum yararına sağladığı hizmetlerden yararlanan kişi sayısını 2019 yılında en az %5 artırmak.

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme
Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü 3 aylık dönemde tanıtım amaçlı yapılan etkinlik bulunmamaktadır.

Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, 

anlaşılır, kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi Tanıtım faaliyetleri ile üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını 2019 yılında %10 artırmak.

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme
Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

200 .- .- .- .- 2 .- 9 .- .- .- .- 7

60 .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

*

**
Her üç aylık dönemin sonunda,  performans göstergesinin hedeflenen gösterge düzeyi gözden geçirilecek,  yılsonunda ulaşacağı değere ilişkin tahmin yapılarak, “Yılsonu Gerçekleşme Tahmini” kısmına girilecektir. Tahminin 

yapılmasında; yıl içindeki gelişmeler, ilave olarak sağlanan kaynaklar, hizmet ve faaliyetlerdeki performans dikkate alınacaktır.

Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Formu

Performans Hedefi:  Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerin idari personel ihtiyacını karşılayarak idari personelin nitelik olarak gelişimini sağlamak.

Gösterge Adı

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi

**Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

*Gerçekleşme

İdari personelin kişisel ve mesleki gelişimleri için katılım sağlanan 

kurs/seminer vs. eğitimlerine katılan personel sayısı.

Sadece ilgili aydaki gerçekleşmelere yer verilecek, ilgili aydaki gerçekleşmeler sonraki aya dahil edilmeyecektir. Birimler sadece kendi yaptıkları faaliyetlerinin gerçekleşmelerini yazacaklardır.

Hizmet içi eğitim alan personel sayısı (Kurum içinde verilen maaş, 

taşınır, ebys, iç kontrol, aday memurluk vs. eğitimlerine katılan 

personel sayısı)
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Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK 

Eğitim Fakültesi Dekanı 

 

 

Doç. Dr. Kibar AKTIN    Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR ÇOŞKUN 

    Dekan Yardımcısı        Dekan Yardımcısı 

 

 

Fakülte Sekreteri 

İlyas KARAKAYA 

1
Hizmet içi eğitim alan personel sayısı (Kurum içinde verilen maaş, taşınır, ebys, iç 

kontrol, aday memurluk vs. eğitimlerine katılan personel sayısı)
200 .- 2 9 7

2
İdari personelin kişisel ve mesleki gelişimleri için katılım sağlanan kurs/seminer 

vs. eğitimlerine katılan personel sayısı.
60 .- .- .- .-

Gerçekleşme

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
*

İkinci 3 Aylık Dönemde Hizmetiçi eğitim alan idari personel sayısı 2, üçüncü 3 Aylık Dönemde Hizmetiçi eğitim alan idari personel sayısı 9, dördüncü 3 Aylık Dönemde Hizmetiçi eğitim alan idari personel sayısı 7'dir.

*
Performans göstergelerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi irdelenecek, meydana gelen sapmalar, performansın düşük/yüksek çıkmasındaki içsel ve dışsal nedenler açık, anlaşılır, 

kapsayıcı açıklamalarla değerlendirilecektir. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin performans hedefinin gerçekleşme düzeyine katkısı analiz edilecektir.

Gerçekleşme 

Durumu
I. Üç 

Aylık

II. Üç

Aylık

III. Üç

Aylık

IV. Üç

Aylık
Kümülatif

Sıra Performans Göstergeleri

(Kurumsal) 

Hedeflenen 

Gösterge Düzeyi 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu

Yıl/Dönem 2019

Performans Hedefi Üniversitemiz mevcut ve yeni açılacak birimlerin idari personel ihtiyacını karşılayarak idari personelin nitelik olarak gelişimini sağlamak.


