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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 



5 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR ÇOŞKUN-Dekan Yardımcısı 

İlyas KARAKAYA-Fakülte Sekreteri 

Doç. Dr. İbrahim DEMİRCİ-Eğitim Bilimleri Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Gürol YOKUŞ- Eğitim Bilimleri Bölümü 

Arş. Gör. Serap KELEŞ- Eğitim Bilimleri Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR-Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÖZCAN- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

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

Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN-Özel Eğitim Bölümü 

Arş. Gör. Dr.Mahmut BOZKURT-Temel Eğitim Bölümü 

Arş. Gör. Neslihan DEMİRCAN-Temel Eğitim Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TAŞTEPE- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Arş. Gör. Dr. Gülfem Dilek YURTTAŞ KUMLU-Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Öğr. Gör. Ayşegül KOÇ-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 

Öğr. Gör. Dudu BAL ÖZBEK-Yabancı Diller Eğitimi 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 Öğretim 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. 

         2020 yılı itibariyle Fakültemizde 51 Öğretim Üyesi, 9 Öğretim Görevlisi ve  10 Araştırma Görevlisi 

bulunmaktadır.  35. Madde kapsamında 6 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 Prof. Dr. Ali YILMAZ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı 

5 
Prof. Dr.Hülya GÜLAY OGELMAN Temel Eğitim Bölüm Başkanı- Okul Öncesi Eğitimi A.B.D. 

Başkanı 

6 Prof. Dr.Hakan UŞAKLI Öğretim Üyesi 

7 Doç. Dr. Aynur ÇÖL Öğretim Üyesi  

8 Doç. Dr. Ayhan KARAMAN Öğretim Üyesi  

9 Doç. Dr. Gülçin DİLEK Öğretim Üyesi  

10 Doç. Dr. Selda AKDEMİR Öğretim Üyesi 

11 Doç. Dr. Faruk POLATCAN Türkçe Eğitimi A.B.D. Başkanı 

12 Doç. Dr. Kibar AKTIN Dekan Yardımcısı 

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

14 Doç. Dr. Zeynep EREN Eğitim Yönetimi A.B.D. Başkanı 

15 Doç. Dr.Nurhan ÖZTÜRK Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.Başkanı 

16 Doç. Dr.Esra BOZKURT ALTAN Öğretim Üyesi 

17 Doç. Dr. Hüseyin EŞ Öğretim Üyesi 

18 Doç. Dr. İbrahim DEMİRCİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık A.B.D. Başkanı 

19 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR COŞKUN Dekan Yardımcısı-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölüm Başkanı 

20 Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KOÇ Öğretim Üyesi 

21 Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Nuri DİCLE Öğretim Üyesi 

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

23 Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARAMAN Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D.Başkanı 
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24 Dr. Öğr. Üyesi Evrim SÖNMEZ Öğretim Üyesi 

25 Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN Öğretim Üyesi 

26 Dr. Öğr. Üyesi Hürü SAĞLAM TEKİR Öğretim Üyesi 

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

28 Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAKAÇ Öğretim Üyesi   

29 Dr. Öğr. Üyesi Esra SOY Öğretim Üyesi 

30 Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR Öğretim Üyesi 

31 Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKCİ Öğretim Üyesi 

32 Dr. Öğr. Üyesi Binhan KOYUNCUOĞLU Öğretim Üyesi 

33 
Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN Özel Eğitim Bölüm Başkanı- Özel Yetenekliler Eğitimi 

Anabilim Dalı Başkanı               

34 Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAM TOSUN Öğretim Üyesi 

35 Dr. Öğr. Üyesi Rahime ÇOBANOĞLU Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. Başkanı   

36 
Dr. Öğr. Üyesi Adnan YILMAZ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı-İngiliz Dili Eğitimi 

A.B.D.Başkanı 

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 Dr. Öğr. Üyesi Serap BÜYÜKKIDIK Öğretim Üyesi 

48 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ŞAHİN Öğretim Üyesi 

49 Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÖZCAN Öğretim Üyesi 

50 Dr. Öğr. Üyesi Barış ESMER   Öğretim Üyesi 

51 Öğr. Gör. Dr. Selman ALMIŞ Öğretim Görevlisi 

52 Öğr. Gör. M.Taki YILMAZ Öğretim Görevlisi 

53 Öğr. Gör. Ayşegül USTAOĞLU Öğretim Görevlisi 

54 Öğr. Gör. Ömür Bilsay KUL Öğretim Görevlisi 

55 Öğr. Gör. Tuba AKAR Öğretim Görevlisi 

56 Öğr. Gör. Ceren DEMİRALP  Öğretim Görevlisi 

57 Öğr. Gör. Nülifer Sevinç YILMAZ Öğretim Görevlisi 

58 Öğr. Gör. Dudu BAL ÖZBEK Öğretim Görevlisi 

59 Öğr. Gör. Ayşegül KOÇ Öğretim Görevlisi 

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

61 Arş. Gör. Dr. Mehmet Berkay ÖZÜNLÜ  Araştırma Görevlisi 
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62 Arş. Gör. Dr. Gürol YOKUŞ Araştırma Görevlisi 

63 Arş. Gör. Dr. Mahmut BOZKURT Araştırma Görevlisi 

64 Arş. Gör. Dr. Cem DÖNMEZOĞULLARI Araştırma Görevlisi 

65 Arş. Gör. Dr. Hilal KARAKUŞ Araştırma Görevlisi 

66 Arş. Gör. Serap KELEŞ Araştırma Görevlisi 

67 Arş. Gör. Pınar UZUN 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. Sedat ALTINTAŞ  Araştırma Görevlisi (35. madde) 

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

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

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

75 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 

7 Banu EVREN Bilgisayar İşletmeni 

8 Turgay ÖZTÜRK Bilgisayar İşletmeni 

9 Sabriye OZAN Bilgisayar İşletmeni 

10 Cihat YAVUZ Teknisyen Yardımcısı 

11 Hüseyin ÜNLÜTÜRK Daimi İşçi 

12 Sacit ÇELİK Sürekli İşçi (Büro Personeli) 

13 Nurcan EROL Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

14 Hüseyin ÖZTÜRK Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

15 Serdar TAŞTUTAN  Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

16 Muzaffer ANAÇ Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

17 Hasan GÜL Sürekli İşçi (Özel Güvenlik Görevlisi) 

18 Gamze Aslı ÇİNTAN Sürekli İşçi (Özel Güvenlik Görevlisi) 

 

    

 Fakültemiz Öğrenci Sayısı 

Tablo 5. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Sayısı  

Birim I.Örgün II. Örgün Toplam 

Eğitim Fakültesi 1621 3 1624 

Yabancı Uyruklu Öğrenci  36 - 36 
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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 39 

İdari Personel Çalışma Ofisi 10 

Toplam 49 

 

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. 
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Vizyonumuz;  

        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 

Fakültemiz misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmış ve 21.03.2019 tarihli ve 57452775-050.01.04 

sayılı yazısında belirtilen Senato Kararı ile ana bilim dallarından görüşler alınarak güncellenmiştir.  

Fakültemiz misyon ve vizyonu, kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Bu amaçla Fakülte web 

sayfasında da açıkça yayınlanmaktadır. Fakültemiz, belirlediği misyon ve vizyon çerçevesinde 

çalışmalarını sürdürmektedir. Fakültemiz vizyonu içerisinde yer alan “engelsiz bir eğitim fakültesi 

olmak” ifadesi doğrultusunda önemli adımlar atılmaktadır. Bu çalışmalar, Fakültemizin vizyon ve 

misyonlarını gerçekleştirmek için faaliyetler yürüttüğünün göstergesidir. 

Belirlenmiş olan misyon ve vizyon kuruma özeldir ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için 

yol göstericidir. Bu doğrultuda Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerin de ayrı ayrı belirlemiş 

oldukları misyon ve vizyon ifadeleri bulunmaktadır. Ancak bazı bölümler, bu ifadeleri “Bölümün 

Amaçları” içerisinde aktarırken, bazı bölümler ise ayrı bir şekilde bölüm misyon ve vizyonlarını 

belirtmişlerdir.  

Kalite güvencesi politikaları doğrultusunda fakülte bünyesinde var olan tüm bölümlerin 

belirlemiş oldukları misyon ve vizyon ifadelerini bölüm web sayfalarında açık olarak belirtmeleri faydalı 

olacaktır. 

Fakültemiz, periyodik olarak düzenlenen Akademik Danışmanlık toplantıları ile etkileşimli ve 

paylaşımlı bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. Fakültemiz akademik danışmanları, danışmanı 

oldukları öğrenciler ile uzaktan eğitim sürecinde de periyodik aralıklarla Akademik Danışmanlık 

toplantıları düzenlemiş ve eğitim öğretim sürecinin değerlendirmesini yapmıştır. Yapılan toplantılar 

tutanak altına alınarak raporlaştırılmış ve bölüm başkanlıklarına teslim edilmiştir.  
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Akademik Danışmanlık Toplantı Tutanağı Örneği 
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Akademik danışmanlar tarafından yürütülen danışmanlık toplantılarının sonuçları, Fakülte 

Dekanlığı tarafından düzenlenen Akademik Danışmanlık Değerlendirme Toplantısında ele alınmıştır. 

Böylece öğrencilerden gelen öneri, dilek ve şikâyetler doğrudan Fakülte yönetimi ile paylaşılmıştır. 

Fakültemizde var olan stratejik plan kültürü ve geleneği doğrultusunda 2020 yılına dair belirlenmiş 

olan kısa/orta uzun vadeli amaçlar, hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, öncelik 

sırası, sorumluları ve mali kaynakları tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanmış ve 

değerlendirilmiştir. Stratejik plan hazırlanırken bir önceki yılın ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmış, 

yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda tartışılmış ve gerekli önlemler alınmıştır. 

Bunun yanı sıra, Sinop Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda hazırlanmış olan 

2018-2022 stratejik planlamasına yönelik Fakültemizde de çalışmalar devam etmektedir. Fakültemiz, 

Üniversite tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda 2020 yılına ait stratejik plan değerlendirme 

raporu hazırlamıştır. Üniversitemizin genel stratejik planlama ve değerlendirme dosyalarının üniversite 

web sayfasında yayınladığı gibi Fakültemiz özelinde belirlenmiş olan stratejik planlamanın da yine 

Fakülte web sayfasında paylaşılması tüm paydaşların erişebilirliği açısından faydalı olacaktır. 

 

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

politikaları 

Üniversitemizin genel kalite güvencesi politikası, “paydaşlarına, belirlenen standartlara uygun 

hizmet vermek ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır”.  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.  

Üniversitemizin kalite politikalarının yansımaları, Fakültemiz misyon ve vizyonu ile Fakülte 

faaliyetlerinde karşılığını bulmaktadır. Fakültemiz, kurum tarafından belirlenen bu politikalar 

doğrultusunda eğitim öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerini sürdürmektedir. “Faaliyet Raporları” 

ile bu politikalara uygun standartlar ve faaliyetler sürekli olarak değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.  

Yine üniversitemiz kalite politikasında bahsi geçen “paydaşlarına, belirlenen standartlara uygun hizmet 

vermek ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak” ilkesi uyarınca Fakültemizde yürütülen eğitim 

öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetleri tüm paydaşlar tarafından memnuniyet anketleri ile 

değerlendirilmekte ve bu anketlerin sonuçları da Fakülte web sayfasında paylaşılmaktadır.  

Fakültemizde uygulanan kalite yönetim sistemi çalışmaları, Kalite Yönetim Biriminin başlattığı 

iç tetkik süreciyle incelenmiştir. Böylece, kalite politikaları kapsamında yapılan çalışmaların kontrol 

sürecinden geçtiği görülmektedir. 

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 
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dersi kapsamında hayata geçirilmektedir. Bunun yanı sıra çevre duyarlılığı doğrultusunda çalışmalar 

yapan Fakültemiz, Sıfır Atık Belgesi alarak toplumsal katkı noktasında da önemli adımlar atmıştır. 

Sonuç olarak Üniversitemiz kalite politikası, kalite güvencesi politikası, eğitim öğretim 

politikası, araştırma politikası, yönetim sistemi politikası ve toplumsal katkı politikası, Fakültemizde 

faaliyet raporları ve memnuniyet anketleri yoluyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

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 2020 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 

10     3     2   2 

  

17 

                        

TOPLAM 10 
  

  3 
  

  2   2   17 
    

 

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 

6 40 10 6 1 42   1 

  

106 

                      

TOPLAM 6 
40 

10 6 
1 

42   1   106 
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A.2. İç Kalite Güvencesi 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

Fakültemizde kalite komisyonu çalışma usul ve esasları, kalite komisyonunun organizasyon 

yapısı, üye dağılımı, birimlerin temsil edilmesinin şekli ve birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve 

çalışma grupları belirlenmiştir. Fakültemiz Kalite Yönetim ve Akreditasyon Temsilcileri Organizasyon 

Şeması aşağıdaki gibidir: 

 

Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK Birim Temsilcisi 

Doç. Dr. Kibar AKTIN Birim Temsilci Yrd. 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR COŞKUN Birim Temsilci Yrd. 

İlyas KARAKAYA Birim Temsilci Yrd. 

 

Fakültemiz Birim İç Kontrol Temsilcileri Organizasyon Şeması aşağıdaki gibidir: 

İlyas KARAKAYA İç Kontrol Birim Yetkilisi 

Banu EVREN İç Kontrol Birim Temsilcisi 

 

 

Fakültemiz Kalite Komisyonu, yapılan çalışmaları değerlendirmek amacı ile düzenli olarak 

toplanmakta ve iç ve dış paydaşlardan elde edilen dönütler ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gerekli 

önlemleri alarak uygulamalar geliştirmektedir. Kalite Komisyonu’nun gerçekleştirdiği toplantıları 

gösterir tutanaklardan biri aşağıda yer almaktadır. 
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A.2.2. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

Fakültemiz web sayfasında “İç Kontrol Standartları” içerisinde Kontrol Ortamı Standartları, Risk 

Değerlendirme Standartları, Kontrol Faaliyetleri Standartları, Bilgi ve İletişim Standartları ve İzleme 

Standartları açık bir şekilde tanımlanmıştır. 

Fakülte içerisindeki çalışmaların sistemli bir şekilde yürütülmesi için Komisyonlar oluşturulup 

komisyon üyeleri belirlenmiştir. Fakülte içerisinde yer alan Komisyonlar, Fakülte web sayfasında 

bulunmaktadır ve gerekli durumlarda güncellenmektedir.  

Bologna sürecine katkı sağlamak, öğrenci değişim programlarının işleyişlerini yürütmek ve Okul 

Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri için kurum koordinatörleri 

belirlenmiştir. Belirlenen Kurum Koordinatörleri listesine Fakülte web sayfasından ulaşılabilmektedir. 

Fakülte web sayfasında açık bir şekilde paylaşıldığı üzere görevler, sorumluluklar ve yetkiler 

tanımlanmıştır. Tüm görev tanım formlarına web sayfası aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir. 
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Öğretim Üyesi Görev Tanım Formu Örneği 

Takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış 

şemaları belirlenmiştir. “2020–2021 Eğitim–Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Akademik Takvimi” 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanmıştır.  

Eğitim Fakültesi Akademik Takvimi uyarınca yapılacak işlem, süreç ve mekanizmalar “Güz 

Yarıyılı” ve “Bahar Yarıyılı” olarak düzenlenmiş ve paylaşılmıştır.  Takvim yılı temelinde verilen işlem, 

süreç ve mekanizmaların üst yönetim, fakülteler, öğretim elemanları, idari personel, öğrenciler gibi 

katmanları nasıl kapsadığını belirtmek amacı ile de “İş Akış Şemaları” oluşturulmuştur. Bu iş akış 

şemalarına fakülte web sayfasından ulaşılabilmektedir. 
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İş akış şemaları 10 üst başlık altında ayrı ayrı gruplanmış ve her başlık altında da ilgili İş akış süreçleri 

tanımlanmıştır. İş akış şemaları aşağıdaki üst başlıklardan oluşmaktadır: 

-Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ana Süreci  

-Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Ana Süreci 

-Ürün ve Hizmet Yönetimi Ana Süreci 

-Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Ana Süreci 

-Destek Hizmetlerinin Yönetimi Süreci 

-Finansal Kaynakların Yönetimi Süreci 

-Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci 

-İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci 

-Kurumsal Yönetim Ana Süreci ve Bilgi Teknolojileri  

-Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Süreci  

Örneğin, “Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ana Süreci” üst başlığı altında yer alan “Bilgi Paketi 

Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
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Takvim yılı temelinde “Eğitim Fakültesi Yıllık İş Süreç Takvimi” oluşturulmuş ve yapılacak 

işler, “Akademik Genel Kurul Toplantıları”, “Paydaş Toplantıları”, “Oryantasyon Programı”, “Sertifika 

Programları”, “Sosyal Sorumluluk Projesi”, “Kariyer Planlaması Etkinlikleri”, “Hizmet İçi Eğitim 

Programları”, “Özel Yaklaşım Gerektiren Öğrenciler İle İlgili Etkinlikler”, “Ulusal/Uluslararası 

Seminer, Konferans, Sempozyum vb. Etkinlik Planlaması” ve “Etkinlikler” başlıkları altında belirli 

tarihler ile planlanmıştır. Fakülte kapsamında birim faaliyetlerinin izlenmesi de öncelenmektedir ve 

Fakülte web sayfasında Birim Faaliyetlerini İzleme Formu yer almaktadır.  

A.2.3. Liderlik ve Kalite Güvencesi Kültürü 

Fakültemiz web sayfasında yer alan İç Kontrol sekmesinde, Birim İç Kontrol Temsilcileri, Kalite 

Yönetim ve Akreditasyon Temsilcileri yer almaktadır. 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu ile Fakültenin 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


26 

 

değerlendirilmesi sunulmaktadır. Fakülte web sayfasında yer alan İç Kontrol sekmesinde ayrıca 

Memnuniyet Anketleri, Görev Tanım Formları, İş Akış Şemaları, Organizasyon Şemaları, Kamu 

Envanteri Tablosu, Kamu Hizmet Standartları Tablosu, İş Süreç Takvimi de sunulmaktadır. Böylece 

Fakültemizin kalite politikalarını uygulamak için bir standartlaştırma gösterdiği ve yapılan faaliyetleri 

izlediği görülmektedir.  

 

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 uygulanmaktadır. 

Fakültemizde “Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik Mezuniyet Anketi” uygulanmış ve sonuçlar web 

sayfasında yayımlanmıştır. Son sınıf öğrencilerine bu anket ile mezuniyet sonrası planları, mezuniyet 

sonrası çalışmak istedikleri sektörler sorulmuş; öğrencilerin aldıkları eğitimi mesleklerini yapabilmek 

için yeterli olma durumunu değerlendirmeleri istenmiştir.   

Fakültemizin paydaşlarından olan öğrencilerin, Fakülte ile ilgili dilek ve şikâyetlerini 

bildirebilmeleri için Fakülte web sayfasında Dilek İstek Kutusu bulunmaktadır. Öğrencilerin Dilek İstek 

Kutusu aracılığıyla ilettikleri görüş/düşünce/öneri/şikâyetlerine yönelik geri bildirimler Fakülte web 

sayfasında şeffaf bir şekilde sunulmaktadır.  

Fakültemiz iç ve dış paydaşlarının ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli belgeler Fakülte web sayfasında 

yer almaktadır. Küresel salgın sebebiyle uzaktan eğitim uygulanan Fakültemizde öğrenciler için uzaktan 

eğitim derslerine katılım rehberi ve özel gereksinimli öğrenciler için uzaktan eğitim ihtiyaç formu web 

sayfasında yayımlanmıştır. Öğretim elemanları için yardım dokümanları sayfası bulunmaktadır.  

Fakültemizin iç paydaşlarından olan öğretim elemanları ile toplantılar yapılarak görüş 

alışverişinde bulunulmaktadır. Öğretim elemanları ile küresel salgın nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan 

eğitim uygulamalarına yönelik sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı iç paydaş toplantısı 

düzenlenmiştir. Fakültemiz öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sürecinde yürüttükleri akademik 

danışmanlık toplantılarının sonuçlarının değerlendirildiği Akademik Danışman Değerlendirme 

Toplantısı yapılmıştır. Böylece paydaşlar arasındaki etkileşim ve bilgi alışverişinin Fakülte yönetimi ile 

paylaşılması sağlanmıştır. 

Fakültemiz, diğer paydaşlarla ortak çalışmalar yürütmekle birlikte paydaşların Fakülteye yönelik 

görüşlerini de memnuniyet anketleriyle ortaya koymaya çalışmaktadır. Fakülte web sayfasında “2020-

2021 Eğitim Fakültesi Dış Paydaş Analiz Raporu” ile sonuçlarına yer verilen ankete İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan personel katılım göstermiştir. 
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Fakülte öğrencilerinin uygulama okullarında yürüttükleri staj faaliyetlerine yönelik öneriler, analiz 

raporunda yer almıştır. 

Fakültemiz, paydaşlarla belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek paydaş katılımını artırmaya 

yönelik çalışmalar yapmaktadır.  

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Fakültemiz için önemli paydaşlardan biridir. Kurumumuz, kalite 

politikaları çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile etkileşim içinde bulunmaktadır. “Eğitimde İş 

Birliği” yapılmasına ilişkin kurumumuz, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalamıştır. 

Fakültemiz, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleriyle ilgili hususları Millî Eğitim 

Müdürlüğü ile belirlemektedir.  İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan dış paydaş toplantılarında, küresel 

salgın nedeniyle uygulama süreçlerinde değişiklik yaşanan öğretmenlik uygulamalarının nasıl 

gerçekleştirileceği de ele alınmıştır.    

Üniversitemiz, paydaşımız olan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği protokolü 

imzalamıştır. Fakültemiz de diğer paydaşlarıyla etkileşim içerisindedir. Paydaşlarımızdan Sinop Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğüyle ortak bir proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Fakültemiz Ortak 

Noktamız Matematik Kulübü, Sinop Gençlik Merkezinde öğrencilere matematik dersleri vermiştir. 

Fakültemiz Matematik Kulübü öğrencileri, derslere uzaktan eğitim sürecinde de devam etmektedir. 

 

Matematik Kulübü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Verdikleri Derslere Yönelik Örnek 

Fakültemiz, paydaşlarını ve tanınırlığını arttırmak için web sayfasında fakülte tanıtım filmine yer 

vermektedir. Ayrıca Fakültemiz, mezun öğrencileriyle de iletişim ve etkileşimini sürdürdüğünü yapılan 

faaliyetlerle göstermektedir. 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Yayınında, mezun öğrencilerimizin 

iletilerine yer verilmiştir.  
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A.4. Uluslararasılaşma 

Fakültemizde uluslararasılaşma kapsamında 20 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. 

Ayrıca Fakültemiz, öğrenci değişim programları ve öğretim elemanı hareketliliğinden faydalanmaktadır. 

Fakültemiz öğrencileri Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sayfasında yer alan ikili anlaşmalar 

listesindeki okullarda öğrenim görebilmektedir. Erasmus Fakülte Koordinatörü ve Erasmus 

Koordinatörlüğü Ana Bilim Dalı Sorumluları da Fakülte web sayfasında yer almaktadır. Küresel salgın 

nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimiz değişim programlarından 

yararlanmamıştır. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılı için ise 1 öğrencimiz Erasmus 

değişim programından yararlanacaktır. 

Fakültemiz öğrencileri Mevlana Kurum Koordinatörlüğü sayfasından Üniversitemizle öğrenim 

protokolü olan üniversitelerin listesine ulaşabilmektedir. Fakültemiz web sayfasında da Mevlana Fakülte 

Koordinatörü ve Mevlana Koordinatörlüğü Ana Bilim Dalı Sorumluları listesi yer almaktadır. 

Akademik danışmanlık toplantılarında, Fakültemiz öğrencilerinin Erasmus ve Mevlana 

programlarına ilişkin sorularıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle uluslararasılaşmaya katkı sunmak ve 

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. 
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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. Yükseköğretim Kurulunun 18 Ağustos 2020 tarihli eğitim fakültelerine yetki devri 

kararından sonra fakültemizde uygulanan programın özelleştirilmesi için de gelecek dönemlerde adımlar 

atılacaktır (Yök'ten Eğitim Fakültelerine Önemli Yetki Devri Kararı). 

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, 2020 

yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebi ile fakültemizde 

uzaktan eğitim uygulanmış ve programların uzaktan eğitim ile uygulanmasına yönelik değerlendirmeler 

için de iç ve dış paydaşlar ile çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 9 Kasım 2020 tarihinde 

Sinop İl Milli Eğitim Şube Müdürü Önder Yılmaz ve Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kibar 

AKTIN başkanlığında Dış Paydaş toplantısı düzenlendi.  

 

Dış Paydaş Toplantısı 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/egitim-fak%C3%BCltelerine-yetki-devri.aspx
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna
https://egitim.sinop.edu.tr/il-milli-egitim-sube-muduru-onder-yilmaz-ve-fakultemiz-dekan-yardimcisi-doc-dr-kibar-aktin-baskanliginda-dis-paydas-toplantisi-duzenlendi/
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Toplantıda öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarını dijital ortamlarda yürütebilmeleri için 

gerekli hususlar konuşuldu. Toplantı maddelerinin yer aldığı tutanak aşağıda verilmiştir.  

 

Daha sonra ise 9 Aralık 2020 tarihinde fakültemiz öğretim elemanları ile bir iç paydaş toplantısı 

gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim İç Paydaş Toplantısı 

 

Bu toplantıda ise uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 

Toplantının tutanağına aşağıda yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egitim.sinop.edu.tr/uzaktan-egitimle-ilgili-fakultemiz-ogretim-elemanlariyla-ic-paydas-toplantisi-yapildi/
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İç Paydaş Toplantı Tutanağı 

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. Her ne kadar Fakültemiz Fen Bilgisi Öğretmenliği 

programı ile başlayan ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile devam eden akreditasyon süreci ile 

birlikte ders çıktıları ve program çıktılarının uyumu konusunda Bologna sürecinde bazı adımlar atılsa da 

bu durumun tüm fakülte bazında uygulanması gereklidir. Fakültemiz öğretim elemanlarının Bologna 

Süreci ve Bologna Bilgi Paketi Sistemi’ne dair eğitimler alması bazı eksikliklerin giderilmesine katkı 

sağlayabilir.  

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Akreditasyon Başvurusu 

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 

https://kalite.sinop.edu.tr/akreditasyon-surecindeki-programlar/
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari
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YÖK web sayfası ziyaret edilebilir. Ayrıca, program ve ders bilgilerine Üniversitemiz Bologna Bilgi 

Paketi Sistemi’nden ve Fakültemiz web sayfasından ulaşılabilir.  

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 2020 yılı Fakültemiz programları için 

mümkün değildir. Her ne kadar, bu durum önümüzdeki akademik yıllarda YÖK’ün eğitim fakültelerine 

yaptığı program geliştirmeye yönelik yetki devri ile birlikte değiştirilebilirse de 2020 yılında 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. Uzaktan eğitim sürecinde fakültemiz hocalarına ölçme ve değerlendirme için online 

sınav, ödev ve/veya proje teslimi gibi seçenekler sunabilecekleri belirtilmiştir.  

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 

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
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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uğramamaları amacıyla öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek” ibaresi doğrultusunda Fakültemiz 

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 çeşitli 

sertifika programlarına katılım gösterebilmektedir. Ancak 2020 mart ayı itibari ile tüm dünya ile birlikte 

ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebi ile sürekli eğitim merkezi bünyesindeki 

sertifika programları sekteye uğradığından ve eğitim fakültesi öğrencileri eğitimlerine online olarak 

devam ettiklerinden 2020 yılı içerisinde Fakültemiz öğrencileri için herhangi bir sertifika programı 

açılamamıştır. 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 

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesinde etkin öğrenim süreçlerini destekleyecek eğitim öğretim yöntem 

ve yaklaşımların daha yaygın olarak uygulanmasına destek olmak ve öğrenci merkezli eğitimi, öğrenci 

katılımını ve aktif öğrenmeyi yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır. Bunun için 2019 yılında eğiticilerin 

eğitimi kapsamında eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerden sonra fakültemizde öğrencileri 

tanıma, anlama, aktif katılımlarını sağlama noktasında birçok etkinliğin yürütüldüğü görülmektedir. 

Sınıf içi öğretimlerde yaparak-yaşayarak, etkinlik temelli ve iş birliğine dayalı grup çalışmaların 

yapılmıştır; fakat pandemi süreciyle birlikte daha çok öğrencilerin çevrimiçi etkinlikler 

gerçekleştirmiştir. Derslerini senkron veya asenkron çevrimiçi ders olarak vermeyi planlayan öğretim 

elemanlarına danışmanlık hizmeti verilmiştir. Sinop Üniversitesi tarafından öğretim elemanlarına 

yönelik eğitim düzenlenmiş ve eğitim sonrasında “Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı ve Yönetimi 

Sertifikası” verilmiştir.  

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/kariyer/
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/86/2019/12/19-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
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/oidb/diploma_yonergesi_2017.pdf
http://oldoidb.sinop.edu.tr/dosya/Ogrenci_Isleri_Daire_Baskanligi_websitesi/oidb/diploma_yonergesi_2017.pdf
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Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı 

Fakültemizde öğrenci merkezliliğe uygun olarak matematiği eğlendirerek öğretmeyi amaçlayan bir proje 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz öğrencileri tarafından ders müfredatı da dikkate alınarak 

Bektaşağa Atatürk Ortaokulu’nun koridoruna çeşitli geometrik şekiller ve formüller çizildi, çeşitli zeka 

oyunlarının yer aldığı köşeler oluşturulmuştur. 
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Matematik Koridoru Etkinliği 

Öğrenci merkezlilik kavramını ve bireyselleştirilmiş öğretimi daha iyi kavrayabilmek amacıyla özel 

öğrenme güçlüğünü ele alınan bir etkinlik yürütülmüştür. Sinop RAM ve Eğitim Bilimleri Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Elemanları tarafından çevrimiçi bir 

konferans düzenlenmiştir. 

 

Özel Öğrenme Güçlüğü Semineri 

Sosyal medya ve eğitim, sosyal medyada içerik paylaşımının kriterleri, sosyal medya paylaşımlarının 

veli, öğrenci ve öğretmen açısından değerlendirmesi gibi konulara yer verilen bir söyleşi gerçekleştirildi. 
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Yeni Nesil Öğretmen Caner Sarıoğlu, Eğitim Fakültesine Konuk Oluyor 

Okul Öncesi Eğitimi “Çocuk ve Medya” dersine Yazar ve Çizer Özlem Fedai Korçak konuk oldu. Çocuk 

kitaplarının özellikleri, resimli çocuk kitapları nasıl seçilir, resimli çocuk kitaplarında görseller nasıl 

çizilir, çocuk kitabı alırken nelere dikkat etmek gerekir gibi birçok soruya cevabın verildiği söyleşiye 

öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerimiz katılmıştır. 

 

Çocuk ve Medya Etkinliği 
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Aktif öğrenme ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemek amacıyla “Dijital İçerikler ve Eğitim” isimli 

söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi kapsamında dijital içerikler nasıl oluşturulur, derslerde öğretim sürecinde 

nasıl kullanılır gibi sorulara cevaplar arandı. Söyleşiye öğretmen adaylarımız ve farklı üniversitelerden 

öğretim elemanları katılım gösterdiler. 

Kanıt: 

 

Dijital İçerikle ve Eğitim Etkinliği 

B.3.2 Ölçme ve değerlendirme 

Öğrencilere kültürel derinlik kazandırmak ve farklı disiplinleri tanımalarına imkan vermek için bu yönde 

fakültemizde seçmeli ders çeşitliliği sürekli artırılmakta olup, bu durum rektörlüğümüz tarafından 

hassasiyetle teşvik edilmektedir. Derslerdeki başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için derse katılım, 

ara sınav, final sınavı, yazılı ödev, okuma ödevi, kısa sınav, proje, sunum gibi birden çok bileşen 

kullanılmaktadır. Her ders için başarının ölçülmesinde ve değerlendirmesinde hangi bileşenlerin ne 

ağırlıkla kullanıldığı dersin yarıyıllık ders programının da yer aldığı izlencesinde belirtilmektedir. Aynı 

izlencede, ders öğrenme çıktılarına, öğrenci iş yüküne ve hangi ders değerlendirme bileşenleri tarafından 

ölçüldüğü bilgisine de yer verilmektedir. Örnek verilen derste ders değerlendirme bileşenleri olarak %30 

oranında 1 ara sınav, her biri %10 oranında 2 kısa sınav ve %60 oranında 1 yarıyıl sonu sınavı olduğu 

ilan edilmektedir.  

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=19&curSunit=80

34#. 

https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=19&curSunit=8034
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=19&curSunit=8034
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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, 2020 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 

2020 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. 

Üniversitemizde öğrenci merkezli eğitime ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla öğretim 

elemanlarımıza “Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim” konulu sertifika eğitimi verilmiştir. Eğitimde, 

öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve becerilerini keşfetmesinde öğretim elemanlarımıza düşen görev 

ve sorumluluklar, öğrenciye sağlanacak rehberlik hizmetleri, ders içi ve dışında uygulanacak eğitim 

modelleri ile öğrenci ve akademisyen iş birliğinin daha da güçlenmesi konuları işlenmiştir.   Fakültemiz 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim 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/ogrenci-merkezli-egitim-ogretim-sertifika-programi-basladi/
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Fakültemizin Katkısıyla Gerçekleştirilen Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim Sertifika Programı 

Üniversitemizde birçok dersin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi kararı sonrası, akademik 

personelimizi bilgilendirmek ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezimiz tarafından, video konferans yöntemi ile tüm akademik personelimize “Uzaktan 

Eğitimde Ders Tasarımı ve Yönetimi Sertifika Programı” verildi. Video için sunum hazırlama, video 

çekim-kurgulama-montajlama ve uzaktan eğitim sistemi kullanımı konusunda bilgiler verildi. 

 

https://sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-basladi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-uzaktan-egitimde-ders-tasarimi-ve-yonetimi-sertifika-programi-basladi/
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Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı ve Yönetimi Sertifika Programı 

 

Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı ve Yönetimi Sertifika Programı Eğitim Takvimi 

Ayrıca Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin web sayfası üzerinden öğretim 

elemanlarımız, Öğrenme Yönetim Sisteminin kullanımı, ders içeriklerinin geliştirilmesi ve derslerin 

sisteme yüklenmesi gibi bilgilerin yer aldığı materyallere ulaşabilmektedir. 

https://sinuzem.sinop.edu.tr/akademik-personel-icin/
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Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası 

Öğretim elemanlarımız fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü  web 

sayfasından derslere destek olabilecek dijital materyalleri geliştirmelerine olanak sağlayacak 

ortamların tanıtımı ve kullanımına ulaşabilmektedir. 

https://bote.sinop.edu.tr/egitim/
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Web Sayfası 

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 ortamı ve kaynakları 

Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına yönelik olarak 2 kattan oluşan 1 adet kütüphane 

bulunmaktadır. Fakültemiz kütüphanesi giriş katında toplam 10817 kitap/ansiklopedi/sözlük 

bulunmakta, ayrıca yine giriş katında toplam 18 bilgisayar Öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. 

Kütüphanenin alt katı ise 28 adet bireysel masa ve 10 öğrenciye kadar kullanılabilecek grup masası ile 

çalışma salonu olarak kullanılmaktadır. Öğrenciler Üniversitemiz Kütüphane Otomasyonundan kitap 

taraması yapabilir, kitap ödünç sürelerini uzatabilir ve Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinin abone 

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
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olduğu ve eğitim alanını kapsayan veri tabanlarına ulaşabilmektedirler. Fakültemize kayıtlı toplam 

öğrenci sayısının 1618 olduğu düşünüldüğünde Fakültemiz kütüphanesinin geliştirilmesi gerektiği 

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

Kütüphaneden de yararlanma hakkına sahiptir. Ayrıca kütüphanenin yanında çevrimiçi kaynaklara 

ulaşma imkanları bulunmaktadır. Bununla birlikte Fakültemiz uzakan eğitim araştırma ve uygulama 

merkezi uzaktan eğitim sürecinde Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanabileceği 

bazı videolar ve e-öğrenme uygulamalarına ulaşılabilmektedirler.  

 

Son olarak pandemi sürecinde Sinop Üniversitesi Uzakan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından hazırlanan öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanabileceği bazı videolar ve e-öğrenme 

uygulamalarına ulaşılabilmektedirler.  Öğrenciler Sinop Üniversitesi Uzakan Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Merkezi üzerinde senkron ve asenkron dersleri takip edebilmektedir. 

https://bote.sinop.edu.tr/egitim/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/akademik-personel-icin/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/akademik-personel-icin/
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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 
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imkânları ile bölgede faaliyet gösteren özel yurtlar ve yerel imkânlar ile barınma ihtiyacı 

karşılanmaktadır.  

Ünivesitemizde Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirim araçları 

(Anketler vb.) kullanılmaktadır. Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Öğrenci 

Görüşlerinin Belirlendiği Anket Sonuçları incelenerek uzaktan eğitim sürecini iyileştirmeye yöneli 

ileştirme hakkında çalışmalar yapılmaktadır. 

Öğrencilerin talepleri doğrultusunda öğrenme kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. Örneğin öğrencileri videoları dudurup ileri geri alamadıklarını ve bu durumun dersi 

sonradan izlemeyi olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Yapılan güncellemeyle ders videolarının 

durdurulup ileri geri alınabileceğin bir sistem geliştirilerek bu hizmet iyileştirilmiştir. 

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

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

imkân sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler çeşitli konferanslar, kültürel 

etkinlikler ve kariyer günleri gibi çalışmalar sağlanmaktadır. 2020 yılında Üniversitemizde yapılan 

etkinlikler için öğrencilerimize Kalite Yönetim Birimi sayfasında belgeler sekmesindeki formlar 

https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2021/01/UZAKTAN-EGITIM-SURECINE-YONELIK-OGRENCI-GORUSLERININ-BELIRLENDIGI-ANKET-SONUCLARI-VE-YAPILACAK-IYILESTIRME-FAALIYETLERI.pdf
https://sinop.edu.tr/wp-content/uploads/2021/01/UZAKTAN-EGITIM-SURECINE-YONELIK-OGRENCI-GORUSLERININ-BELIRLENDIGI-ANKET-SONUCLARI-VE-YAPILACAK-IYILESTIRME-FAALIYETLERI.pdf
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sayfasında bulunan etkinlik değerlendirme formları dağıtılması kararlaştırılmış, böylece öğrencilerin bu 

etkinliklere yönelik düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştı. Ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında 

öğrencilerin etkinliklere yönelik memnuniyet değerlendirmeleri formlardan yararlanılarak 

yapılamamıştır.  Ancak öğrencilerden etkinlik sonrasında değerlendirmelerle geribildirimler alınmıştır. 

Fakültemiz bünyesinde çeşitlik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekletirilmiştir. Örneğin, Fakültemiz 

öğretim üyelerinden Sayın Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK tarafından verilen OES 111 kodlu Çocuk ve 

Medya dersi kapsamında Pepee’nin Yaratıcısı, Düş Yeri Kurucusu, Yazar ve Düş İşleri Bakanı Ayşe 

Şule BİLGİÇ ile söyleşi gerçekleştirildi. 

 

Fakültemiz Sınıf Öğretmenliği Programından mezun Yeni Nesil Öğretmen Caner SARIOĞLU 

Fakültemiz öğretim elemanlarından Sayın Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK tarafından yürütülen Genel Kültür 

Seçmeli Medya Okuryazarlığı dersine konuk oldu.  Söyleşide sosyal medya kullanımı, medya 

okuryazarlık bağlamında sosyal medya ve eğitim, sosyal medyada içerik paylaşımının kriterleri, sosyal 

medya paylaşımlarının veli, öğrenci ve öğretmen açısından değerlendirmesi gibi konulara yer verildi. 

Söyleşiye, öğretmen adayları, akademisyenler ve öğretmenler katıldı. 

https://egitim.sinop.edu.tr/cocuk-ve-medya-soylesisi-gerceklestirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/cocuk-ve-medya-soylesisi-gerceklestirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-mezunlarindan-caner-sariogluyla-sosyal-medya-ve-egitim-uzerine-bir-soylesi-gerceklestirildi/
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Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan kutlama 

programı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

 

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 

https://sinop.edu.tr/23510-2/
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/
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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.  

Pandemi nedeniyle sosyal ve kültürel etkinlikler çevrimiçi ortamlarda düzenlenmek durumunda 

kalmıştır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Kulübü üyeleriyle birlikte çevrimiçi etkinlikler 

gerçekleştirmektedir. Klüp hakkındaki bilgiler ve kulübün etkinlikleri hakkında snupdrkulubu Instagram 

hesabından paylaşımlar 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 

https://www.instagram.com/snupdrkulubu/
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Üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilere sunulan hizmetlere dair öğrenci geri bildirimleri, 

öğrenci memnuniyet anketleri ve dilek-istek kutuları aracılığıyla sağlanmaktadır.  

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 10817 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 

Engelsiz bir eğitim fakültesi olmak vizyonu doğrultusunda Fakültemizde çalışmalar yapılmaktadır. Özel 

gereksinimli bireyler için Dekanlık girişinde yer alan rampa, öğrenci girişinde yer alan merdiven 

asansörü, iç mekan asansörü, hissedilebilir zemin uygulamaları ve Braille Alfabeli yönlendirme 

levhalarına ek olarak kabartma haritalar ve sesli kabartma haritalar (kiosk) da hizmete sunulmuştur. 

Tüm Fakülte binamızın mimari krokisini bir panel üzerinde, Latin Alfabesi, Braille alfabesi, 

Piktogramlar, Hissedilebilir Yüzey yolları, Duvarlar, Kapılar vb. kabartma işaretlemeler ile gösteren, 

üzerinde kablosuz asistan çağrı butonu, sesli karşılama özelliği bulunan görme yetersizliğinden 

etkilenmiş bireyler için tasarlanmış ama tüm ziyaretçilerin kullanımına olanak sağlayan yardımcı sesli 

haritalar Fakülte binamızın ana girişine yerleştirilmiştir. Haritaların açılı konumu (30-45 Derece) 

sayesinde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın da bu haritalardan istifade etmesine olanak 

sağlanmaktadır. Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireyler için Braille ve Latin Kabartmalı Sesli 

Harita – Kiosk üzerinde bulunan kablosuz çağrı modülü sayesinde ziyaretçiler karşılama ve 

yönlendirme hizmeti için bu haritaları kullanabilmektedir. 
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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.  

Aralık 2020 tarihinde Fakültemizde özel gereksinimli öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişim sürecine 

daha nitelikli ve isabetli katkılarda bulunabilmek için çevrimiçi anket çalışması yapılmıştır. 

 

Üniversitemiz öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle, deprem ve doğal 

afetlerden daha fazla etkilenen engelli bireylere yönelik işaret diliyle depremden korunma yöntemleri 

anlatıldı. İşaret Dili Eğitmeni Sayın Tuğba GÜRKAN rehberliğinde hazırlanan “Yer Hareketlenmeden 

Sen Hareketlen” başlıklı etkinlikte, öğrencilerimiz tarafından son aylarda peş peşe yaşanan depremlere 

dikkat çekilerek işaret dili ile depremden korunma yöntemleri anlatıldı. 

https://sinuzem.sinop.edu.tr/ozel-gereksinimli-ogrenciler-icin-uzaktan-egitim-ihtiyac-formu/
https://eob.sinop.edu.tr/ogrencilerimizden-isaret-diliyle-afet-egitimi/
https://eob.sinop.edu.tr/ogrencilerimizden-isaret-diliyle-afet-egitimi/
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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. Psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

Fakültemiz bünyesinde psikolojik danışmanlık hizmeti kısıtlı imkanlarla sunulmaktadır. Fakültemizde 

psikolojik danışmanlık hizmetleri yerine daha çok rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 

Rehberlik etkinlikleri öğretim elemanları tarafından yapılan akademik danışmanlıklar, çeşitli 

konferanslar, kültürel etkinlikler ve kariyer günleri gibi faaliyetlerle sağlamaktadır. 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. Ancak pandemi 

nedeniyle Sağlık Kültür Daire Başkanlığındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimine 

öğrencilere yönelik herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.  

Fakültemizde 2021 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerine yönelik planlanan 

faaliyetler aşağıda verilmiştir: 

https://sksdb.sinop.edu.tr/rehberlik-ve-danismanlik-hizmetleri/
mailto:svural@sinop.edu.tr
https://sksdb.sinop.edu.tr/rehberlik-ve-danismanlik-hizmetleri/
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1. Fakültemizde uzman öğretim üyeleri tarafından psikolojik danışma hizmeti verilmesi 

hedeflenmektedir. 

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. 60 öğrencinin en az 8 danışmanla 8 hafta psikoeğitim çalışması 

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

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

dersi kapsamında 60 öğrencinin iki öğrenciyle bireysel psikolojik danışma yapması istenecektir. 

Bu sayede Üniversitemizden 120 öğrencinin bu hizmeti alma şansı olabilecektir. 

4. Bu hizmetler ilk etapta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ancak ilerleyen zamanlarda bu 

hizmerlerin gerçekletirilebilmesi için Fakültemizde en az 2 grupla psikolojik danışma odası 

açılması ve 4 bireysel psikolojik danışma odasının 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. Bu kapsamda Üniversitemiz içinde ilk toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanları ile çevrimiçi psikolojik danışmalık ve çevrimiçi 

seminer programlarının açılmasına ilişkin ön toplantı gerçekleştirildi. 

 

Üniversitemizde psikolojik danışmanlık hizmetleri bağlamında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, 

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanlarından Sayın Dr. Osman Hatun, Fatih Sultan 

Mehmet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan Bacanlı ile ile “Korona Günlerinin 

Sosyal Psikolojisi” konulu bir canlı yayın gerçekleştirmiştir. Etkinliğe öğrencilerimiz, akademisyenler, 

öğretmenler ve psikolojik danışmanlar katılmıştır. 

https://sinuzem.sinop.edu.tr/egitim-fakultesi-rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik-anabilim-dali-ogretim-elemanlari-ile-online-danisma-uzerine-toplanti-gerceklestirildi/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/egitim-fakultesi-rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik-anabilim-dali-ogretim-elemanlari-ile-online-danisma-uzerine-toplanti-gerceklestirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-korona-gunlerinin-sosyal-psikolojisi-konulu-canli-yayin/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-korona-gunlerinin-sosyal-psikolojisi-konulu-canli-yayin/


54 

 

 

 

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanlarından Sayın Dr. Berkay Özünlü, Gazi 

Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Şerife Işık ile “Karakter Güçleri ve Okul Psikolojik 

Danışmanlığı” konulu bir canlı yayın gerçekleştirmiştir. Etkinliğe öğrencilerimiz, akademisyenler, 

öğretmenler ve psikolojik danışmanlar katılmıştır. 

 

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim 

Elemanlarından Sayın Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DEMİRCİ tarafından Üniversitemizde yüz yüze eğitim 

gören öğrencilere “Üniversiteye Uyum” konferansı verildi. 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-karakter-gucleri-ve-okul-psikolojik-danismanligi-konulu-canli-yayin/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-karakter-gucleri-ve-okul-psikolojik-danismanligi-konulu-canli-yayin/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanindan-yuz-yuze-egitim-goren-ogrencilerimize-universiteye-uyum-konferansi/
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Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Anabilim Dalı, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle psikolojik danışmanlar ve psikolojik 

danışman adaylarına yönelik Sinop PDR Derneği İl Temsilcisi Dr. İbrahim Demirci moderatörlüğünde 

“Çevrimiçi Ortamda Yardım Alıp Vermek” konulu seminer gerçekleştirilmiştir. 

 



56 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Dr. Öğr. Üyesi Sayın İbrahim DEMİRCİ tarafından 28 

Aralık 2020 tarihinde Sinop ilindeki okul ve kurum yöneticilerine ve Psikolojik danışmanlara/Rehber 

öğretmenlere yönelik “Pozitif Psikoloji ve Pozitif Eğitim” konulu seminer gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Kordinatörlüğü üniversitemizden mezun öğrencilerle iletişimi 

artırmak,mezunların kendi aralarında ve üniversite ile iletişimini sağlamak,üniversitemiz mezunlarının 

ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel deneyimlerinin gelişmesine ve zenginleşmesine yardımcı 

olmak, ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitenin tanıtımını yapmak, mezunlarımızın 

birikimlerini, üniversitemizin ve Türkiye’nin teknolojik, sosyal, kültürel gelişimine ve toplumsal 

duyarlılığın artmasına katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek  ve mezunlarımıza iş bulmaları 

konusunda destek olabilecek veri bankası, mezun kılavuzları gibi kaynakları oluşturmak amacıyla 

çalışmalar yapmaktadır. Koordinatörlüğümüz bu amaçlara hizmet etmek amacıyla kariyer geliştirme 

etkinlikleri, mezun buluşmaları, alanında uzman kişilerle yapılan söyleşiler gibi birçok farklı etkinlik 

düzenlemektedir.  Böylelikle hem mezun öğrencilerimizin üniversite ile bağlarının taze kalması hem de 

aktif öğrencilerimizin mezun olmadan önce sağlıklı kariyer planlaması yapmalarına destek olmak 

amaçlanmaktadır. 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 

Üniversitemizde eğitim öğretim ortamının geliştirilmesine katkı sağlayacak izleme ve güncelleme 

çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda hem iç paydaş hem dış paydaşlarla toplantılar yapılmıştır. 

Öncelikle, uzaktan eğitimle İlgili fakültemiz öğretim elemanlarıyla iç paydaş toplantısı Yapıldı. Uzaktan 

eğitimle ilgili olarak Fakültemiz öğretim elemanlarının katılımıyla iç paydaş toplantısı Dekanımız Sayın 

Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK başkanlığında yapıldı. Toplantıda uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. 
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İl Milli Eğitim Şube Müdürü Önder Yılmaz ve Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kibar AKTIN 

başkanlığında düzenlenen dış paydaş toplantısı Okul Öncesi Eğitim Kurum müdürlerinin katılımıyla 

gerçekleşti. Toplantıda Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının öğretmenlik uygulamalarının dijital ortamda 

nasıl yürütüleceği hususları ele alındı. 
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Dış paydaşlarımızdan Sinop Valiliği ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapıldı. “Eğitimde 

İş Birliği’’ yapılmasına ilişkin protokol, Sinop Valimiz Sayın Erol KARAÖMEROĞLU, Üniversitemiz 

Rektörü Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN ve İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ercan YILDIZ tarafından imza 

altına alındı. 

 

 

 

Üniversitemiz ile Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, üniversitede eğitim gören 

öğrencilerimizin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere 

birçok alanda ortak çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. 

 

Dış paydaşlarımızdan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile oortak proje yapılddı. Ortak Noktamız 

Matematik Kulübü bünyesinde Fakültemiz öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK ve 

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TAŞTEPE öncülüğünde paydaşlarımızdan Sinop Gençlik ve Spor İl 
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Müdürlüğü’yle gerçekleştirilen ortak proje kapsamında, Sinop Gençlik Merkezi Binasında ilkokul, 

ortaokul ve lise öğrencilerine hafta sonları öğretmen adayları tarafından matematik dersleri verilmeye 

başlandı. 

 

 

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 yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Okul Öncesi 

Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN başkanlığındaki, EPDAD 

(Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon) ziyaret ekibi Fakültemiz Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Programının Akreditasyon Ön Değerlendirme Ziyaretini online olarak gerçekleştirdi. 

Toplantıda, ekip üyeleriyle tanışma, sanal ziyaret tarihinin belirlenmesi ve sanal ziyaret programının 

gözden geçirilmesi konuları görüşüldü. 

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/
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İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı için EPDAD’a akreditasyon başvuru işlemi 

yapılmıştır. 

 

B.6.2. Mezun İzleme Sistemi 

Yeni başlanan “mezun bilgi takip sistemi” aracılığıyla mezun olan öğrencilerin işe yerleşme oranları, 

işlerindeki pozisyon ve kariyer gelişimlerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Portal üzerinden faaliyet 

gösteren mezun bilgi takip sistemi, mezunlarımızla üniversitemiz arasında bir bağ oluşturmayı ve 
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işverenlerle onları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 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 3149 öğrenci bulunmaktadır. Aşağıda yer alan ekran görüntüsü eğitim 

fakültesi mezun bilgi sisteminden bir kesiti yansıtmaktadır. 

 

 

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 2020 yılı için belirlediği 

performans hedeflerinde belirtilmiştir.  

Fakültenin araştırma hedefleri ve stratejileri fakültenin birim faaliyet raporunda açıkça 

belirtilmeyip üniversitenin araştırma politikası, hedefi ve stratejisine uygun olacak şekilde belirtilmiştir. 

Buna göre, nitelikli proje sayısını artırmak, akademik personelin yayın sayısını ve niteliğini artırmak, 

dış paydaşlar ile üniversitemizdeki araştırmacılar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, lisansüstü 

eğitimde program çeşitliliğini ve öğrenci sayısını artırmak ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere 

katılım ve organizasyonu desteklemek, araştırma ve uygulama merkezlerinin verimlilik ve etkililiğini 

artırmak ve ilgili paydaşlarla işbirliğini artırarak katma değeri yüksek çalışmalar yapmak teşvik 

edilmektedir. Bu kapsamda Fakültemizde bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesine, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasına, takip ve kontrol edilmesine ve 

sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik amaçlar belirlenmiştir.  

https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/2020-Yili-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/2/2021/01/2020-Yili-Birim-Faaliyet-Raporu-.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/01/2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1.pdf
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/01/2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1.pdf
https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/01/arastirma-politikasi-1-birlestirildi.pdf
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Belirlenen araştırma hedefleri akademik personelden her üç ayda bir 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 belirli periyodlarla toplanan performans çizelgeleri toplu bir şekilde 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına tablo olarak sunulmuştur (Bkz. Ek 1.). Bir önceki yıldan farklı 

olarak araştırma hedefleri kapsamında “Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi” kapsamında 

“Araştırma, Geliştirme ve Yenilik” ile “Hayat Boyu Öğrenme” programları tanımlanmış; tanımlanan 

bu programların kapsamları ve performans göstergeleri ifade edilmiştir. Bu göstergeler ise proje, patent 

ve yayınlar ile hayat boyut öğrenme kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.   

 

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 puan, 

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 kurula 

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 ağırlıklı olarak araştırma faaliyetlerini paydaşları olan öğretmenler, 

öğretmen adayları, veliler, öğrenciler ile yürüttüğünden başta gelen araştırma odağı YÖK ve Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, kurum ve kuruluşlardır. Bunun yanı sıra kurum içerisinde de bağlantılı 

olan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

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 

https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/01/2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1.pdf
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-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://www.yok.gov.tr/
https://www.meb.gov.tr/
https://www.meb.gov.tr/
https://bap.sinop.edu.tr/
https://sinokuyam.sinop.edu.tr/
https://sinokuyam.sinop.edu.tr/
https://sucu.sinop.edu.tr/
https://sintomer.sinop.edu.tr/
https://sintomer.sinop.edu.tr/
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karşılaştırmaya yönelik çalışmalar olmuştur.  

Örnekler:  

 Lise Öğrencilerinde Değerler, Sosyal Dışlanma ve Akran Baskısı Arasındaki İlişkilerin 

İncelenmesi 

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Paralelkenar ile Dikdörtgenin Çevre ve Alanını Bulmaya İlişkin 

Düşüncelerinin İncelenmesi 

 Examining the predictive effect of teacher–child relationship on young children’s self-

perception 

 Examining peer relationships of young children in terms of teacher–child relationship 

 Çocukların saldırganlık ve akran şiddetine maruz kalma düzeylerinin akranları tarafından 

sevilme düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi 

 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Bu Ortamlarda 

Kazandırılabilecek Beceriler 

 Bilim Sanat Merkezi yöneticilerinin bağlamsal performansının sosyal ağ analizi yaklaşımı ile 

değerlendirilmesi 

 Eş Anlamlı Kelime Öğretimi Açısından Fakir Baykurt’un Eşekli Kütüphaneci Romanı 

 Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Bulmaca Etkinliklerinin Eş Anlamlı Kelime Öğretimi 

Açısından Değerlendirilmesi 

 

C.2 Araştırma Kaynakları 

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

kütüphane kaynakları zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra Kütüphane ve 

Dökümantasyon Daire Başkanlığı ayrıca istekler doğrultusunda yıl içerisinde de akademik personele 

materyal temini sağlamaktadır. Akademik personel taleplerini ilgili formlar aracılığıyla Kütüphane ve 

Dökümantasyon Daire Başkanlığına iletebilmektedir.  

 

Akademik personel kütüphane hizmetlerinden kampüs dışı erişimle mesai saatleri dışında da 

yararlanabilmektedir. Bunun yanında yapılan araştırmaların ve yönetilen tezlerin özgünlüğünü 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/56075/765189
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/56075/765189
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/54041/728924
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/54041/728924
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2020.1759574
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2020.1759574
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2020.1718671
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/55094/663894
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder/issue/55094/663894
http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2374
http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2374
https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/53550/507287
https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/53550/507287
https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/57221/808484
https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/56890/798925
https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/56890/798925
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/belgeler/
https://kddb.sinop.edu.tr/kampus-disi-erisim/
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sağlamak için akademik personele intihal programlarını kullanabilme imkânı sağlanmaktadır.  

 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire başkanlığı tarafından personelin kullanımına yönelik çeşitli lisanslı 

programlar bulunmaktadır. Özellikle 2020 yılında salgından kaynaklı olarak uzaktan eğitim sistemine 

geçilmesiyle ilgili birim harekete geçerek akademik personelin içerik oluşturması için MOVAVI 

programını lisanslı olarak akademik personelin kullanımına sunmuştur.  

 

Fakültede görevli öğretim üyeleri araştırmaları için kullanacakları mali destek için üniversite 

bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP), TUBİTAK ve diğer 

kuruluşlara başvurabilir. Kurum içi kaynaklardan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü kurum 

akademisyenlerinin araştırmalarını yönetmelik ve yönergesinde belirttiği üzere şartları karşılıyorsa 

17500 Türk Lirasına kadar desteklemektedir.  

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

2020 yılında Fakültemizden BAP’a yeni proje başvurusu yapılmamıştır. Ancak daha önceden 

başvurulup kabul edilen projelerin desteklenmesine 2020 yılında da devam edilmiştir. Bu bağlamda 

Eğitim Fakültesine mensup akademik personelin 2020 yılında iç kaynaklarla desteklenen ve devam 

eden projeleri ve araştırmalarına 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 

 Kendi Robotumuzu Kodluyoruz: Robotik Uygulamaların Üniversite Öğrencilerinin 21. 

Yüzyıl Yeterliklerine Etkisi 

 Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavram Yanılgısı/Zorluğu 

Temelli Mikro-öğretimlerinin İncelenmesi 

 

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 17500 Türk Lirasına kadar destekleyebilmektedir.  

https://kddb.sinop.edu.tr/veri-tabanlari/
https://bidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/108/2021/02/birim_faaliyet_raporu_2020_1.pdf
https://bidb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/108/2021/02/birim_faaliyet_raporu_2020_1.pdf
https://bap.sinop.edu.tr/
https://tubitak.gov.tr/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200716-3.htm
https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2020/02/1-B%C4%B0L%C4%B0MSEL-ARA%C5%9ETIRMA-PROJELER%C4%B0-US%C3%9CL-VE-ESASLARI.docx
https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2020/03/31.12.2019-TAR%C4%B0H%C4%B0-%C4%B0T%C4%B0BAR%C4%B0YLE-DEVAM-EDEN-B%C4%B0L%C4%B0MSEL-ARA%C5%9ETIRMA-PROJELER%C4%B0.pdf
https://bap.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/124/2021/01/Bilimsel-Arastirma-Projeleri-Uygulama-Yonergesi.pdf
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
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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. Bu kapsamda Fakültemiz akademik 

personelinin 2020 yılında yeni başvurusu bulunmamaktadır. 

 

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

Eğitim Fakültesi bünyesinde doktora programı bulunmadığından dolayı akademik personel Sinop 

Üniversitesi adına diğer üniversitelerde doktora eğitimine ilgili mevzuata dayalı olarak devam 

edebilmektedir. Bu mevzuata göre 2019 yılında doktora eğitimini Sinop Üniversitesi adına diğer 

üniversitelerde tamamlayan (2) ve devam eden (6) 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 yetkinliğinin geliştirilmesi 

Sinop Üniversitesi Kalite Politikası çerçevesinde araştırma faaliyetleri için bölgesel, ulusal ve 

uluslararası ihtiyaçlara odaklı bir araştırma politikası benimsemiştir. 

Araştırma kadrosunun yetkinliği, 21/11/2018 tarihli Senato kararı ile kabul edilen, 30/12/2019 tarihli 

Senato kararı ile son şekli verilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27/03/2020 tarihli yazısı ile 

uygun görülen Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 

vasıtasıyla ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Kurumumuzdaki hizmet içi eğitim faaliyetleri Sinop 

Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımız, 

Yurtiçi/Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı’na başvuru formu ile 

başvurularını yapabilmektedirler. Üniversitemiz Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine paydaşların 

katılımı, üniversitemizin KOSGEB-TEKMER Koordinasyon Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi, Doğal 

Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile gerçekleştirilmektedir. KOSGEB-TEKMER 

Koordinasyon Birimi, KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen, alınan destekler çerçevesinde 

üniversitemiz bünyesinde bulunan öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübelerine ulaşmak isteyen ve 

girişimcilik eğitimleri faaliyetlerine katılmak isteyen herkes için bir köprü görevindedir. Teknoloji 

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://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/02/Sinop-%C3%9Cniversitesi-Politikalar%C4%B1-Hedefleri-Performans-G%C3%B6stergeleri.pdf
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://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2019/12/SinopUniversitesiHizmetIciEgitimYonergesi-1.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/aka_bel-2-bilimsel_etkinlikleri_destekleme_programi_basvuru_formu.docx
https://ktkb.sinop.edu.tr/kurul-tanitim/
https://ktkb.sinop.edu.tr/kurul-tanitim/
https://tto.sinop.edu.tr/genel-bilgiler/
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Transfer Ofisi, 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. Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi ise doğal ürünlerle ilgili üniversitemizin 

bölümleri, diğer üniversiteler, araştırma merkezleri ile üniversite-sanayi iş birliği kapsamında araştırma 

ve geliştirme çalışmaları yaparak Sinop ilinin ve ülkemizin bu alanda uluslararası düzeyde tanınmasına 

ve gelişmesine katkı sağlayan bir araştırma merkezi olmayı amaçlamaktadır. 

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 Edilen Projeler ve Sonuçlanan Projeler hakkında detaylı bilgiler ilgili sayfalardan 

edinilebilmektedir. İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, Sinop Üniversitesi çatısı altında araştırma yapan 

tüm çalışan ve öğrencilerin insan katılımcılarla yapacakları araştırmaların sağlık, güvenlik, insan 

hakları, ulusal ve uluslararası mevcut mevzuat hükümleri, hukukun genel ilkeleri ve etik açıdan 

değerlendirip, araştırmaların bütünlüğünü ve bilime katkısını göz önünde tutarak katılımcıların bireysel 

haklarını ve iyiliğini korumaya yardımcı ve öncü olmayı amaçlamaktadır. 

 

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

eğitimleri verilmekte olup aynı zamanda proje iş birliği çalışmaları yürütülmektedir. 

Örnek kanıtlar: 

 Tübitak Araştırma Destek Programları Bilgilendirme Etkinliği 

 Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Fon Programları Semineri 

 Üniversitemiz “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi”ne Dahil Oldu 

 Karadeniz’in Sağlıklı ve Dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin Gelişimi İçin Araştırma 

ve İnovasyon (BRIDGE-BS) Projesi 

 

https://tto.sinop.edu.tr/genel-bilgiler/
https://sudam.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://bap.sinop.edu.tr/kabul-edilen-projeler/
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/tubitak-arastirma-destek-programlari-bilgilendirme-etkinligi/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-teknoloji-transfer-mekanizmalari-ve-fon-programlari-semineri/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-yuksekogretimde-dijital-donusum-projesine-dahil-oldu/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-dev-projenin-ortaklari-arasinda/
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C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

 

Paydaşımız Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında 16.11.2020 tarihinde Eğitimde 

İş Birliği yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. Kurumumuzun araştırma-geliştirme faaliyetlerine 

ilişkin dış paydaş analiz sonuçları, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2020-2021 Dış Paydaş Analiz 

Raporu’nda yayınlanmıştır. Kurumumuzdaki Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, Üniversitemiz 

bünyesinde kurulan çeşitli birimler vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu birimlere aşağıdaki bağlantılardan 

ulaşılabilir: 

 

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) 

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 

https://egitim.sinop.edu.tr/paydasimiz-il-milli-egitim-mudurlugu-ile-universitemiz-arasinda-isbirligi-protokolu/
https://egitim.sinop.edu.tr/paydasimiz-il-milli-egitim-mudurlugu-ile-universitemiz-arasinda-isbirligi-protokolu/
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/2020-2021-Sinop-Universitesi-Egitim-Fakultesi-Dis-Paydas-Analiz-sonuclari-1.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/2020-2021-Sinop-Universitesi-Egitim-Fakultesi-Dis-Paydas-Analiz-sonuclari-1.pdf
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/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
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uygulanan ve Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Tablosu’ndan elde edilen geri 

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

Öte yandan, her bir bölümü temsil edecek şekilde birer öğretim elemanının yer aldığı Bilimsel 

Etkinlikleri İzleme Komisyonu (BETİKOM), Bilimsel Etkinlikleri İzleme Komisyonu Çalışma Usul ve 

Esasları Yönergesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmekte ve öğretim elemalarının performaslarını 

takip etmektedir. BAP kapsamında yürütülmekte olan projeler ise projelerin yürütücülerinden altı ayda 

bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporlar vasıtasıyla değerlendirilmektedir. 

 

2020 yılına ait performansa yönelik tüm veriler 2020 Yılı Performans Programı’nda paylaşılmıştır. Öte 

yandan, Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde tüm personelin yeterliliği ve performansının 

değerlendirmesine ve geliştirilmesine yönelik önlemler alınmaktadır. 30/12/2019 tarihli Senato 

kararıyla kabul edilen Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi, 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 düzenlemektedir.  

 

C.4.2. Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

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

Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Tablosu aracılığıyla, performans göstergelerindeki 

gerçekleşmelere bağlı olarak performans hedefinin gerçekleşme düzeyi analiz edilerek irdelenmektedir. 

Sinop Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı’nda (s.70-73), 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. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) web sayfasında, Üniversitemize ait gösterge 

raporunda geçmiş yıllara ilişkin Anahtar Göstergeler 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. 

Örnek kanıtlar: 

 Öğretim Üyemiz, Ödülünü Cumhurbaşkanımızın Elinden Aldı 

 “Şehir Marka Değerinin Şehir Sakinlerinin Memnuniyetine Etkisi” Adlı Kitap Yayımlandı 

 Rektörümüz, Doç. Dr. Serdar AKBAYRAK’ı Makamında Ağırladı 

 “Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi” Kitabı Yayımlandı 

 Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Serdar AKBAYRAK’a, TÜBA Ödülü 

https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/07/Akademik-Birimler.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://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2020/01/2020-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1.pdf
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/ickontrol-1-icKontrolStandartlari.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/117/2020/07/Akademik-Birimler.xlsx
https://sgdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/117/2019/12/1_2018_2022_stratejik_plan.pdf
https://yokak.gov.tr/raporlar/InstitutionIndicatorReportData?id=1168
https://yokak.gov.tr/raporlar/ExternalReportPublic?uniId=1168&termYear=2018
https://sinop.edu.tr/tuba/
https://sinop.edu.tr/sehir-marka-degerinin-sehir-sakinlerinin-memnuniyetine-etkisi-adli-kitap-yayimlandi/
https://sinop.edu.tr/rektorumuz-doc-dr-serdar-akbayraki-makaminda-agirladi/
https://sinop.edu.tr/malzeme-akis-maliyet-muhasebesi-kitabi-yayimlandi/
https://sinop.edu.tr/ogretim-uyemiz-doc-dr-serdar-akbayraka-tuba-odulu/
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 Öğretim Görevlimizden Çeviribilime Yönelik Önemli Çalışma 

 Üniversitemiz Öğretim Üyesi “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde 

 Üniversitemiz Öğretim Üyesi “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde 

 “Teşekkür Belgesi Takdim Töreni” Sona Erdi 

 Rektörümüz Üniversitemizin Yayın Başarısına Katkı Sunan Akademisyenlerimizle 

Buluşmaya Devam Ediyor 

 Üniversitemizin Yayın Başarısına Katkı Sunan Akademisyenlerimize Teşekkür Belgesi 

 YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’tan Rektörümüze Tebrik Telefonu 

 Üniversitemiz, Dünya Sıralamasında Hızla Yükseliyor 

 Üniversitemizin Bilimsel Başarısı Bir Kez Daha Tescillendi 

 

 Üniversitemiz Uluslararası İndeksli Yayın Sayısıyla Türkiye 5’incisi Oldu 

 Öğretim Üyemiz, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülüne Layık Görüldü 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sinop.edu.tr/24070-2/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-ogretim-uyesi-dunyanin-en-etkili-bilim-insanlari-listesinde/
https://sinop.edu.tr/universitemizde-kalite-yonetim-sistemi-calismalari-kapsaminda-ic-tetkik-gerceklestirildi/
https://sinop.edu.tr/tesekkur-belgesi-takdim-toreni-sona-erdi/
https://sinop.edu.tr/22195-2/
https://sinop.edu.tr/22195-2/
https://sinop.edu.tr/sertifika/
https://sinop.edu.tr/yokak-baskani-prof-dr-muzaffer-elmastan-rektorumuze-tebrik-telefonu/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-dunya-siralamasinda-hizla-yukseliyor/
https://sinop.edu.tr/universitemizin-bilimsel-basarisi-bir-kez-daha-tescillendi/
https://sinop.edu.tr/universitemiz-uluslararasi-indeksli-yayin-sayisiyla-turkiye-5-si-oldu/
https://sinop.edu.tr/ogretim-uyemiz-doc-dr-serdar-akbayrak-bilim-akademisi-genc-bilim-insani-odulune-layik-goruldu/
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D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

Eğitim Fakültesi’nin vizyonu kapsamında yer alan “… Türkiye’de ve dünyada saygın ve bölgesinde 

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

katkıya ilişkindir. Ek olarak fakültedeki bütün lisans programlarında zorunlu ders olarak Topluma 

Hizmet Uygulamaları dersi bulunmaktadır. Bu ders toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal 

sorumluluk kavramlarına ve toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projelerine 

vurgu yapmaktadır. Bu ders güncel toplumsal sorunları belirleme; bu sorunların çözümüne yönelik 

projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; 

çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, 

sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal 

sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirmeyi içermektedir (YÖK, 2018). Fakültenin toplumsal 

katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapılanması incelendiğinde, Topluma Hizmet 

Uygulamaları, bir kurum koordinatöründen ve her bir lisans programından sorumlu anabilim dalı 

sorumlularından oluşmaktadır. Bu dersin uygulama sürecine yönelik fakülte tarafından hazırlanan bir 

kılavuz bulunmaktadır. 2020 yılında eğitim öğretimin bir kısmı yüzyüze bir kısmı da uzaktan eğitim 

yolu ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu ders kapsamında geliştirilen çeşitli sosyal sorumluluk 

projelerinin bir kısmı yüzyüze etkileşim şeklinde iken, bir kısmı çevrimiçi ortamlarda 

gerçekleştirilmiştir. 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.” şeklinde tanımlanmıştır. 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: 

“Paydaşlarımızdan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’yle Ortak Proje”: Topluma Hizmet 

Uygulamaları Dersi kapsamında ve Matematik Kulübü bünyesinde Fakültemiz öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK ve Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TAŞTEPE öncülüğünde paydaşlarımızdan Sinop 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak bir proje yürütülmeye başlanılmıştır. Bu proje yüzyüze eğitim 

devam ederken başlanılan projelerden birisidr. Projenin yaklaşık 3 yıl sürmesi ve projeye her yıl yeni 

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://egitim.sinop.edu.tr/paydaslarimizdan-sinop-genclik-ve-spor-il-mudurluguyle-ortak-proje/
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öğrencilerin dâhil edilmesi planlanmaktadır. Projenin amaçları arasında Sinop ilinde ihtiyacı olan 

öğrencilere matematik konusunda yardım edilmesi, matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik 

konusunda deneyim kazanması yer almaktadır. Proje kapsamında matematik öğretmen adayları ilkokul, 

ortaokul ve lise öğrencilerine hafta sonları Sinop Gençlik Merkezi Binasında matematik dersleri 

vermeye başlamıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi sürecinde matematik dersi veren gönüllü öğretmen adayı sayısında azalma olsa da 

çevrimiçi ortamlarda matematik dersi verilmeye devam edilmiştir.  
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Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yüz yüze yürütülen bir başka proje ise  

“Öğrencilerimiz Bektaşağa Atatürk Ortaokulu’na Matematik Koridoru Oluşturdu” projesidir. 

İlköğretim öğrencilerinin matematiğe ilişkin olumsuz yargılarını kırmak ve matematiği eğlendirerek 

öğretmeyi amaçlayan bu proje, Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehtap TAŞTEPE 

öncülüğünde ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2.sınıf öğrencileri tarafından Bektaşağa 

Atatürk Ortaokulu’nda Matematik Koridoru oluşturularak gerçekleştirildi. Öğetmen adaylarımız 

öğretim programını da dikkate alarak Bektaşağa Atatürk Ortaokulu’nun koridoruna çeşitli geometrik 

şekiller ve formüller çizerek, çeşitli zekâ oyunlarının yer aldığı köşeler oluşturmuşlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egitim.sinop.edu.tr/ogrencilerimiz-bektasaga-ataturk-ortaokuluna-matematik-koridoru-olusturdu/
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Fakültemizde gerçekleştirilen bir başka örnek ise yine Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde 

yapılan Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının kan bağışına destek oldukları projedir. Kızılay için kan 

bağışı etkinliği projesi yüz yüze başlamış; fakat pandemiyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesiyle 

projede değişikliğe gidilmek durumunda kalınmıştır. Öğrenciler tarafından uygulamaya başlanan kan 

bağışı toplama projesi pandemi nedeniyle hikâye, afiş, kısa film hazırlanarak tamamlanmıştır. 
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2020 yılı mart ayında pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçiş yapılması ile birlikte, alan 

uzmanları ile canlı yayınlar önem kazanmaya başlamıştır. Canlı yayınlara örnek olarak Fakültemiz 

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanlarından Dr. Osman Hatun, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 

öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Hasan Bacanlı ile “Korona Günlerinin Sosyal Psikolojisi” konulu bir canlı 

yayın gerçekleştirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-korona-gunlerinin-sosyal-psikolojisi-konulu-canli-yayin/
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Canlı yayınlara diğer örnekler; Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanlarından 

Dr. Berkay Özünlü, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerife Işık ile birlikte gerçekleştirdiği 

“Karakter Güçleri ve Okul Psikolojik Danışmanlığı” ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Dr. 

Özlem Haskan Avcı ile “Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Çocuklarda Gelişimi”dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pandemi sürecinde 2020 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminde Üniversitemiz, lisans düzeyinde 

uygulama ağırlıklı dersler içeren lisans programlarında yüzyüze eğitim, diğer lisans programlarında 

uzaktan eğitim kararı almıştır.  Üniversitemizde yüzyüze eğitim gören öğrencilere Fakültemiz Eğitim 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-karakter-gucleri-ve-okul-psikolojik-danismanligi-konulu-canli-yayin/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanindan-toplumsal-cinsiyet-rolleri-ve-cocuklarda-gelisimikonulu-canli-yayin/
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Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. 

Üyesi İbrahim DEMİRCİ tarafından “Üniversiteye Uyum” konferansı verildi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pandemi sürecinde toplumsal katkı boyutunda çevrim içi koferanslar canlı yayın şeklinde önem 

kazanmaya devam etmiştir. Sinop RAM tarafından organize edilen ve online düzenlenen konferansta 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanindan-yuz-yuze-egitim-goren-ogrencilerimize-universiteye-uyum-konferansi/
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Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim 

Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Osman HATUN Sinop’ta görev yapan 200 sınıf öğretmeni ile “Özel 

Öğrenme Güçlüğü” konulu bir canlı yayın gerçekleştirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çevrim içi konferanslardan bir diğer örnek ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim 

Dalı Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DEMİRCİ, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 

tarafından başlatılan “Umudum Öğretmenim Projesi” kapsamında 10 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar 

ilçesinde 106 koordinatör öğretmene hitaben kayıp ve yas psikolojisi konusunda söyleşi 

gerçekleştirmiştir.  

 

 

 Pandemi sürecinde özellikle gündemimizde olan ve 21. yüzyıl becerilerinden birisi medya 

okuryazarlığı ile önem kazanan medya kavramı kapsamında çeşitli söyleşiler de gerçekleştirilmiştir. 

Örnek olarak fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nurhan ÖZTÜRK tarafından verilen OES 111 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-ozel-ogrenme-guclugu-konferansi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-ogretim-elemanlarindan-ozel-ogrenme-guclugu-konferansi/
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kodlu Çocuk ve Medya dersi kapsamında Pepee’nin Yaratıcısı, Düş Yeri Kurucusu, Yazar ve Düş İşleri 

Bakanı Ayşe Şule BİLGİÇ ile “Çocuk ve Medya” söyleşisi gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pepee karakterinin oluşturulma süreci, çocuk kanalları, girişimcilik, yaratıcılık, çocuk ve medya 

bağlamında medyanın kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve çocuk gibi toplumu ilgilendiren birçok konu 

üzerinden soru cevap ile söyleşi tamamlandı. 

Medya kavramına odaklınılan bir diğer söyleşi de Fakültemiz Sınıf Öğretmenliği Programından 

mezun Yeni Nesil Öğretmen Caner SARIOĞLU’nun, Fakültemiz öğretim elemanlarından Doç. Dr. 

Nurhan ÖZTÜRK tarafından yürütülen Genel Kültür Seçmeli Medya Okuryazarlığı dersine “Sosyal 

Medya ve Eğitim” söyleşisi ile katılımıdır.  

 

 Söyleşide sosyal medya kullanımı, medya okuryazarlık bağlamında sosyal medya ve eğitim, 

sosyal medyada içerik paylaşımının kriterleri, sosyal medya paylaşımlarının veli, öğrenci ve öğretmen 

açısından değerlendirilmesi gibi konulara yer verildi.  

https://egitim.sinop.edu.tr/cocuk-ve-medya-soylesisi-gerceklestirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-mezunlarindan-caner-sariogluyla-sosyal-medya-ve-egitim-uzerine-bir-soylesi-gerceklestirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-mezunlarindan-caner-sariogluyla-sosyal-medya-ve-egitim-uzerine-bir-soylesi-gerceklestirildi/
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 Pandemi süreci ile öne çıkan medya kavramı ile birlikte siber kavramı da daha sık duyulmaya 

başlanılmıştır. Bu kapsamda Fakültemizin öğretim elemanlarından Doç. Dr. İbrahim DEMİRCİ, medya 

okuryazarlık dersi kapsamında “Siber Nezaket & Siber Zorbalık” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Söyleşi; siber zorbalığın kapsamı, siber zorbalığın yapıldığı kanallar, medya araçları, siber zorbalığa 

maruz kalan bireylerin hissettikleri, siber sosyal dışlanma, siber zorbalığa maruz kaldığımızda 

yapmamız gerekenler, siber nezaket, siber alemde kullanılacak nezaket ifadeleri gibi konuları 

içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toplumu ilgilendiren önemli konulardan birisi de doğal afetlerdir ve sosyal sorumluluk gerektirir. 

Bu kapsamda Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından bir afet eğitimi organize edilmiştir. 

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmış ve MEB afet eğitimi projeleri sorumlusu Sayın 

Doç. Dr. Tuba GÖKMENOĞLU tarafından verilen bu iki saatlik eğitimde hem Japonya’dan hem de 

ülkemizden örnekler ile afet önleme eğitimi kapsamında “Uygulama Örnekleriyle Afet Önleme Eğitimi” 

https://egitim.sinop.edu.tr/siber-nezaket-siber-zorbalik-adli-soylesi-gerceklestirildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/afet-egitimi/


81 

 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu etkinlikte okullarda yürütülmesi gereken çalışmalar da ele 

alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fakültemizde, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde sadece bölgesel anlamda yapılan 

etkinliklerle kalınmayıp ulusal boyutta insanların yararına etkinlikler de yapılmaktadır. Bu bağlamda 

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Özcan’ın 

rehberliğinde gerçekleştirmiş oldukları İzmir depremine yardım projesi dikkate değerdir. Öğrenciler, 

İzmir’de meydana gelen depremin ardından hayırsever insanların da desteğini alarak yardım kolileri 

hazırlayıp deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine göndermişlerdir. Bu şekilde öğrencilerimiz hem 

toplumsal bilinç oluşturmada örnek olmuşlar hem de ihtiyaç sahiplerinin bir nebze de olsa yaralarını 

sarma gayreti içerisinde bulunmuşlardır. Ayrıca ekip, sosyal medyada “Topluma Hizmet Köşesi” isimli 

bir platform oluşturmuştur. Bu platformda; çocukların yazım yanlışlarına ilişkin farkındalık oluşturma, 

Türkçe eğitimine yönelik materyaller ve tekerlemeler paylaşılmaktadır.  
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Üniversitemizdeki öğretim elemanlarının, personel ve öğrencilerimizin kaynakları verimli 

kullanmalarıyla birlikte israf önlenebileceği gibi atık oluşumunun da önlenmesi ya da geri kazanımı 

muhtemeldir. Bu sebeple bir atık yönetim felsefesi olan “Sıfır Atık” yönetim felsefesi üniversitemizde 

de öncelenmeye başlanmış bir meseledir. İçerisinde bulunduğumuz şartlarda atıkların bilinçli bir şekilde 

yönetilmesi kaçınılmaz olduğundan, geri dönüşüm ve geri kazanım önemli bir hal almıştır. Atıklar hem 

çevresel boyutta hem de enerji kaynağı kayıpları bağlamında dünyamızı tehdit etmektedir. Bu noktada 

Üniversitemizde, 2019 yılı şubat ayından itibaren “Sıfır Atık Belgesi” ne dahil olarak tüm birimlerinde 

çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatılmıştır. Fakültemiz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır 

Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak 

kazanmıştır. Bu şeklilde az da olsa fakülte öğrencilerimize, alışkanlığa dönüşecek sosyal sorumluluk 

becerileri kazandırılmış olacaktır. 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-sifir-atik-belgesi-aldi/
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 “Fakültemiz engelsiz bir Eğitim Fakültesi olma yolunda hızla ilerlemektedir.” Bu bağlamda özel 

gereksinimli bireyler için Dekanlık girişinde yer alan rampa, öğrenci girişinde yer alan merdiven 

asansörü, iç mekân asansörü, hissedilebilir zemin uygulamaları ve Braille alfabeli yönlendirme 

levhalarına ek olarak kabartma haritalar ve sesli kabartma haritalar (kiosk) da hizmete sunulmuştur. Öte 

yandan tüm Fakülte binamızın mimari krokisini bir panel üzerinde, Latin Alfabesi, Braille alfabesi, 

file:///C:/Users/user/Downloads/Fakültemiz%20engelsiz%20bir%20Eğitim%20Fakültesi%20olma%20yolunda%20hızla%20ilerliyor
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Piktogramlar, Hissedilebilir Yüzey yolları, Duvarlar, Kapılar vb. kabartma işaretlemeler ile gösteren, 

üzerinde kablosuz asistan çağrı butonu, sesli karşılama özelliği bulunan görme yetersizliğinden 

etkilenmiş bireyler için tasarlanmış ama tüm ziyaretçilerin kullanımına olanak sağlayan yardımcı sesli 

haritalar Fakülte binamızın ana girişine yerleştirilmiştir. Haritaların açılı konumu (30-45 derece) 

sayesinde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızın da bu haritalardan istifade etmesine olanak 

sağlanmaktadır. Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireyler için Braille ve Latin Kabartmalı Sesli 

Harita–Kiosk üzerinde bulunan kablosuz çağrı modülü sayesinde ziyaretçiler, karşılama ve yönlendirme 

hizmeti için bu haritaları kullanabilmektedir.  
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 Topluma katkı boyutunda çeşitli projeler geliştirilmekle birlikte, Sinop Üniversitesi ile farklı 

kurumlar arasında da protokoller bulunmaktadır. Bu protokollere örnek olarak Sinop Üniversitesi ile 

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinop Özel Telvin Sanat Akademi Yetenek Kursu verilebilir. Buna 

ilişkin belgeler aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


87 

 

 

 

Belge 1. Üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arasındaki Protokol 

 

Temel Eğitim Bölümünden Öğretim Görevlisi K. Ceren Demiralp, Sinop Özel Telvin Sanat Akademi 

Yetenek Kursu bünyesinde resim dersi ve çocuk resimleri analizi yapmak üzere görevlendirilmiştir. Öğr. 

Gör. Ceren Demiralp, yapmış olduğu analizlerle çocukların ruhundaki gizemi ortaya çıkararak sanat 

noktasında Fakültemiz adına toplumsal katkılarda bulunmuştur. 
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Belge 2. Üniversite ile Sinop Özel Telvin Sanat Akademi Yetenek Kursu Arasındaki Görevlendirme 

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

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü, Ortak Noktamız Matematik Kulübü, Yaşam Dostları 

Öğrenci Kulübü, Gelecek Elimizde Öğrenci Kulübü, Kitap Öğrenci Kulübü’nü bunlar arasında 

sayabiliriz. Bu kulüpler arasından Ortak Noktamız Matematik Kulübünün yapmış olduğu 

“Paydaşlarımızdan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’yle Ortak Proje”, topluma hizmet uygulamaları 

dersi ile destek alınarak katılım sağlanmış ve ilgili projeden yukarıda bahsedilmiştir. 

 

D2. Toplumsal Katkı Kaynakları   

Yüzyüze eğitim sürecinde kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun 

nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları oldukça sınırlıdır. 2019 yılında belirtilen araç 

temininin kurum tarafından karşılanmasına, yeterli kaynakların oluşturulmasına yönelik planların 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kurumun toplumsal katkıya yönelik projeler için belirli bir 

bütçesi bulunmalıdır. Böylece projelerin devamlılığı sağlanır ve kamu yararına bir farkındalık ve 

bilinçlilik sağlanmış olur. Ayrıca projelerin niteliği, üniversiteye de saygınlık kazandırması açısından 

önemli olduğu düşünüldüğünde, bütçe için çeşitli kurumlarla anlaşmaların yapılmasına gerek 

duyulmaktadır.  

Pandemi sürecinde toplumsal katkı faaliyetlerin yürütülmesinde çoğunlukla çevrim içi 

konferanslar, seminer için kaynak olarak internet erişimine ve internet hızının yüksek olmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu kapsamda üniversitenin internet hızı açısından ciddi sorunlar bulunmamaktadır. 

D3. Toplumsal Katkı Performansı 

Kurumun toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamalara 

rastlanılmamıştır. Bu sürece ilişkin farklı anabilim dallarından sorumlular ve fakülte koordiatörü bir 

araya gelerek, iş birliği içinde planlama yapmalarına ve projelerin performansını izlemeye ve 

değerlendirmeye yönelik izleme sistemleri kurma girişiminde bulunmalarına gerek duyulmaktadır. 

Ayrıca gerçekleştirilen projeye yönelik katılımcıların yani paydaşların görüşlerine başvuracak şekilde 

anket, ölçek vs gibi veri toplama araçlarının uygulanması da sağlanabilir.    
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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. 

 

 

 

 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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Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporuna https://egitim.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/ 

adresinden erişilebilir. 

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.                                                             

https://egitim.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
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2. Bir fakültede, 1’inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 

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 İlyas Karakaya ve Banu Evren görevlendirilmiştir.  

Yukarıda bahsedilen kapsamlar çerçevesinde Fakültemizde, anabilim dalı, bölüm kurullarının 

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

toplanması sağlanmaktadır. 2020 Yılı anabilim dalı ve bölüm kurulları pandemi dolayısıyla çevrimiçi 

olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların tutanakları ve kurul toplantı raporları dekanlığa iletilmekte 

ve dekanlık tarafından değerlendirilmektedir.  
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Buna ek olarak uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunları ve önerileri değerlendirmek için 

fakültemiz öğretim elemanlarının katılımıyla Dekan Prof. Dr. Savaş BAŞTÜRK başkanlığında iç paydaş 

toplantısı yapılmıştır.  

 

Öğretim elemanlarının yanı sıra Üniversitemiz Önlisans-Lisans Öğrenci Akademik Danışman 

Yönergesi gereğince öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini 

değerlendirilmek için Akademik Danışman Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Her eğitim-öğretim yılında Dış Paydaş, Öğrenci Memnuniyet ve Akademik Personel Memnuniyet 

Anketleri yapılarak sonuçları analiz edilip değerlendirilmektedir. Ancak 2020 yılında yalnızca Dış 

Paydaş Anketi yapılmış ve Dış Paydaş Analiz Raporu başlığıyla Fakülte web sayfasında sunulmuştur. 

Öğrenci Memnuniyet ve Akademik Personel Memnuniyet Anketlerinin ise 2020-2021 Bahar Yarıyılı 

sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egitim.sinop.edu.tr/uzaktan-egitimle-ilgili-fakultemiz-ogretim-elemanlariyla-ic-paydas-toplantisi-yapildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/uzaktan-egitimle-ilgili-fakultemiz-ogretim-elemanlariyla-ic-paydas-toplantisi-yapildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/akademik-danisman-degerlendirme-toplantisi-yapildi/
https://egitim.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/2020-2021-Sinop-Universitesi-Egitim-Fakultesi-Dis-Paydas-Analiz-sonuclari-1.pdf
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01.10.2020 tarihinde Fakültemizde “Öğretmenlik Uygulamaları ve Okul Deneyimi Toplantısı” 

düzenlenmiştir. Toplantıda öğretmenlik uygulamaları ve okul deneyimi derslerinin Covid-19 

kapsamında MEB ve YÖK tarafından belirlenen standartlara göre dijital ortamda nasıl yürütüleceği 

görüşülmüştür. 

 

Ayrıca 09.11.2020 tarihinde Okul Öncesi Eğitim Kurum müdürleriyle düzenlenen toplantıda 

Okul Öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarını dijital ortamda nasıl gerçekleştirileceği 

görüşülmüştür. 
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2020 yılı içinde Fakültemizde göreve yeni başlayan ve görev değişikliği olan akademik ve idari 

personele yönelik oryantasyon eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimlerde kurumun genel tanıtımına, 

çalışacağı bölümün fiziksel tanıtımına, çalışma arkadaşlarının tanıştırılmasına, çalışma başlangıç-bitiş 

zamanlarına, cihazların tanıtımına ve kullanımına, TS EN ISO 9001 hakkında genel bilgilere, kalite 

politikasının ve kalite hedeflerinin anlatılmasına, organizasyon yapısına ve görev tanımına yer 

verilmiştir. 
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Bunlara ek olarak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü tarafından Fakültemiz 

akademik ve idari personeline yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir. 

 

 

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 

https://egitim.sinop.edu.tr/fakultemiz-akademik-idari-personeline-yonelik-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimi-duzenlendi/
https://egitim.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
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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.  

 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 yıl sonunda ambar 

sayımları yapılmaktadır. Taşınır envanterleri muhasebe sistemi muhasebe kayıtları ile kontrol edilerek, 

KBS’den yılsonu idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ve idare taşınır mal yönetim hesabı 

icmal cetveli oluşturularak Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. Ayrıca Kesin Hesap Kanunu eki 

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

toplantılarında bir önceki toplantıda belirtilen hedeflere ne kadar erişildiği, sorunların ne kadarının 

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

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Kalite Güvence Sistemi: Fakültemiz belirlediği misyon ve vizyon çerçevesinde faaliyetler yapmakta 

ve yapılan faaliyetleri web sayfası aracılığıyla paydaşlarına sunmaktadır. Fakültemiz, iç paydaş ve 

dış paydaş toplantıları ve iç paydaş ve/veya dış paydaşlara yönelik faaliyetleri ile paydaş katılımını 

önemseyen bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. Yine iç paydaş ve dış paydaşlara yönelik 

memnuniyet anketleri ile katılımın karşılıklı olarak gerçekleştirilmesine katkı sunulmaktadır. Kalite 

komisyonlarının oluşturulması, kalite güvencesi mekanizmalarının işe koşulması ile kalite 

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/
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politikalarına yönelik yapılan faaliyetlerin belli bir standart doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve 

izlenmesi sağlanmaktadır. Fakültemizin etkinlik ve duyurularının güncel bir şekilde web sayfasında 

yer alması, Fakülte faaliyetlerinin paydaşları tarafından kolaylıkla takip edilmesini sağlamaktadır. 

Bunlara ek olarak; Fakültemiz, uluslararasılaşma kapsamında öğrenci değişim programlarından 

faydalanmaktadır. 

Eğitim ve Öğretim: Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2018 yılında YÖK tarafından güncellenen 

öğretmen yetiştirme programları ile eğitim vermekte, YÖK tarafından eğitim fakültelerine verilen 

yetki devri doğrultusunda önümüzdeki akademik yıllarda kendi oluşturduğu programını kullanmak 

için çalışmalara devam etmektedir. Kullanılan programların amaçları ve çıktıları doğrultusunda 

çeşitli iç ve dış paydaşlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bologna süreci doğrultusunda ders ve 

program çıktılarının uyumlu hale getirilmesi konusunda ise fakültemizdeki bölümlerin akreditasyon 

sürecine girmesi ile iyileştirmeler yapılmıştır. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 

öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme kapsamında birçok kanıta dayalı etkinliğin 

gerçekleştirildiği görülmektedir. 21. Yüzyıl becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmede öğretmen 

yetiştiren kurumların öğrenci merkezliliğe ve aktif öğrenmeye daha fazla önem vermeleri 

gerekmektedir. Buna yönelik Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenci merkezli öğrenme, 

öğretme ve değerlendirme etkinliklerinin daha fazla yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla 

üniversitemiz bünyesinde öğrenci merkezli eğitim modeli ve aktif öğrenme konusunda daha fazla 

eğitimler gerçekleştirilebilir. Ayrıca, öğrenci merkezli eğitim ve aktif öğrenme kapsamda 

yapılabilecek uygulamalara ilişkin bir Etkin Öğretim Kılavuzu hazırlanabilir. Son olarak, pandemi 

sürecinde fakültemizde öğretim elemanlarının derslerde ve ders dışında aktif öğrenmeye uygun 

örnek uygulamalar gerçekleştirdiği, fakat bunların kayıt altına alınması, duyurulması ve yayılması 

noktasında destekleyici hizmetlerin olması gerekmektedir. 

 

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. Uzaktan eğitim sürecinde 

de öğretim elemanlarımızın senkron derslerde internet erişimlerinde sorun yaşadığı gözlemlenmiştir. 
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Bu nedenle fakültemizin teknolojik altyapısının ve internet erişiminin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca sınıflarda bulunan bilgisayarların yenilenmesi gerekmekte ve projeksiyon cihazlarının 

yeniden konumlandırılarak sınıflara kullanımı kolay projeksiyon perdelerinin asılması 

gerekmektedir. 

 

Fakültemizde öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci sayımız düşünüldüğünde yeterli değildir. 

Özellikle yüzyüze eğitimde bu konuda geliştirme çalışmalarına ihtiyaç vardır. Uzaktan eğitim 

sürecinde öğrenme ortamı çevrimiçi ortama aktarılmış ve uzaktan eğitim merkezi aracılığıyla 

çalışmalar yürütülmüştür. Uzaktan eğitimle ilgili yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına göre bazı 

iyileştirmeler yapılmıştır. İlerleyen süreçte bu iyileştirmeler devam etmelidir. Sosyal, kültürel, 

sportif faaliyetler diğer faaliyetlerde olduğu gibi çevrimiçi ortama taşınmıştır. Bu bağlamda daha 

fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. Fakültemizdeki öğrenci sayımız düşünüldüğünde tesis ve 

altyapılar yeterli değildir. Yapımı devam eden eğitim fakültesi binası tamamlanması ve 

öğrencilerimizin bir kısmının yeni binada eğitim görmeye başlaması faydalı olacaktır. Engelsiz 

üniversite kapsamında iyileştirmeler yapılmıştır. Psikolojik danışma hizmetleri pandemi nedeniyle 

kesintiye uğramıştır. Ancak 2021 yılı itibariyle çevrimiçi ortamda psikolojik danışma hizmetleri 

verilmeye başlanacaktır. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama 

Merkezi kurulması planlanmaktadır. Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Kordinatörlüğü 

öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, 

Sinop Üniversitesi’nin programları Türkiye’nin kendine özgü öncelikleri ve uluslararası akademik 

öncelikler göz önünde bulundurularak güncellenmektedir. Bu kapsamda iç ve dış paydaşlarla yakın 

bir ilişki içerisinde bulunulmakta, ayrıca akreditasyon çalışmaları ve mezun bilgi sistemi de aktif 

olarak kullanmaktadır. Bundan sonraki hedefler arasında iç ve dış paydaşların memnuniyet ve 

beklenti analizlerinin daha sıklıkla yapılması ve programların güncellenmesinde paydaşların 

görüşlerinin daha fazla dikkate alınması gelmektedir. Akredite edilmiş programların ise düzenli 

anketler, sınıf toplantıları ve odak grupları yoluyla eğitimin amaçlarına ilişkin hedeflerine ne kadar 

ulaştığı, öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerine ne kadar cevap verdiği ölçülüp izlenecektir. 

 

Araştırma ve Geliştirme: Kurumumuzda Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, akademik birimlerimizin 

bünyesinde bulunan araştırma olanakları ile 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 
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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. 2019 yılında kurulan Bilimsel Etkinlikleri İzleme Komisyonu 

(BETİKOM), araştırma faaliyetlerinin daha da etkinleştirilerek paylaşımın artırılması ve tek bir çatı 

altında izlenerek koordine edilebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmekte ve öğretim elemalarının 

performaslarını takip etmektedir. Kurumumuz, araştırma performanslarının doğru değerlendirilerek 

sonuçlara dayalı iyileştirilmesi çalışmalarına önemle yaklaşmakta olup planlanan hedefler 

doğrultusunda Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitenin araştırma 

faaliyetlerine yönelik belirlediği stratejiler ve takip süreçleri yeterlidir. Bu anlamda, Fakültemiz 

akademik personelinin üniversitenin araştırma faaliyetlerine katıldığı gözlenmektedir. 

Üniversitemizin 2020 yılında BAP bütçesini 15000 liradan 17500 liraya yükseltmesi araştırmacılar 

açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak gerek BAP gerekse TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine 

başvuruların artırılması noktasında akademisyenlere gerekli eğitimler ve teşvik edici programlar 

sunulabilir. 

 

Toplumsal Katkı: Kurumun vizyonu ve kalite biriminin politikası dikkate alındığında, toplumsal 

katkı boyutu ön plana çıkmaktadır. Toplumsal katkıya yönelik gerek bütün lisans programlarında 

yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları ve bazı lisans programlarında yer alan Sosyal Proje 

Geliştirme dersi kapsamında, gerekse öğrenci kulüpleri bünyesinde çeşitli projeler yürütülmektedir. 

Pandemi süreci ile eğitim hayatında önemli bir yer edinen çevrim içi konferanslar, seminerler ve 

söyleşiler, sadece belirtilen iki ders ile sınırlı kalmayıp, diğer derslerde de toplumu ilgilendiren 

medya kavramına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 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. Özellikle Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörünün iş birliği 

içerisinde planlama yapmalarına ve projelerin performansını izlemeye ve değerlendirmeye yönelik 

izleme sistemleri kurma faaliyetlerinde bulunmalarına gerek duyulmaktadır. 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. 

 

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

Hükmünde Kararname ile bu kanun ve KHK hükümleri uyarınca yayımlanan yönetmelik hükümleri 
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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.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

 

Form 1: Performans Göstergesi Nitelikleri Formu 

  

Program Adı : YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ 

Alt Program Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ 

Alt Program Hedefi: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi 

Performans Göstergesi:  SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 

Gösterge Değerlendirme 

Dönemi: 
  

Performans Göstergesinin 

Türü Nedir? 

Çıktı, Verimlilik.Üretkenlik. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına 

düşen yayın sayısı 

Göstergeyi 

Etkileyen/Etkileyebilecek 

Dışsal Unsurlar Nelerdir? 

Pandemi sürecinin getirdiği olumsuz koşullar. Uzaktan eğitim süreci. Koronavirüs salgını nedeniyle okulların 

kapalı olmasından kaynaklı olarak öğreci, öğretmen adayı ve öğretmenlerle yürütülen eğitim araştırmalarında veri 

toplanması mümkün olamamaktadır. Hakem değerlendirmesinin uzun sürmesi çalışmaların yayınlanma sürecini 

uzatmaktadır. Ders ve idari görevler kaynaklı yükün fazla olması araştırma için ayrılan süreyi azaltmaktadır.Zaman 

yetersizliği.Performans odaklı öğrenci ödevlerini değerlendirme sürelerinin uzun olması.Saha araştırmalarından 

veri elde edilmesi Covid-19 salgını nedeniyle aksaması ve durması.Nitelikli yayın hazırlama ve yayınlanma 

süreçlerinin uzun sürmesi.Araştrıma sürecinde istenilen sayıda gönüllü katılımcıya ulaşılamaması veri toplama 

sürecinin uzamasına yol açmaktadır.  

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Karşılaşılan 

Sorunlar/Zorluklar nelerdir? 

Pandemi sürecinin getirdiği olumsuz koşullar. Uzaktan eğitim süreci. Nitelikli yayın hazırlama ve yayınlanma 

süreçlerinin uzun sürmesi.Tablonun doldurulmasına yönelik yapılan açıklamaların yetersiz olması gösterge 

verisinin elde edilmesinde zorluklara yol açmıştır. Uluslararası indekslerin hangileri olduğunun açıkça belirtilmesi 

gerekmektedir. Herhangi bir uluslararası indeks mi yoksa doçentlik başvurularında geçerli indeksler mi olduğu 

belirtilmelidir. Öğretim elemanlarının yayın sayılarını bildirmemeleri.Öğretim elemanlarının yayınlarının yer aldığı 

indekslerden emin olamamaları. Öğretim elemanlarının gerekli bilgileri sağlamamaları. 

Öğretim elemanlarının belirtilen kapsamdaki dergilerde yayınlarının bulunmaması nedeniyle geribildirim 

vermemeleri                                                                                                                

Gösterge Verisinin Elde 

Edilmesinde Katlanılan 

Maliyetler Nelerdir? 

Uluslararası yayınların hazırlanmasında çeviri hizmetleri. 

Kıyaslama Kaynakları 

Nelerdir? 

Üç ayda bir alınacak geribildirimlerle, elde edilen SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde 

öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının artmış olup olmaması.                                                               

Education Resources Information Center (ERIC) www.eric.ed.gov kaynağından ülkelere göre elde edilen yayın 

verileri ile kıyaslanması                                                                                                                                          

SCImago Journal & Country Rank https://www.scimagojr.com/countryrank.php kaynağından ülkelere göre elde 

edilen yayın verileri ile kıyaslanması                                                                                                             

ULAKBİM https://cabim.ulakbim.gov.tr/ kaynağından Türkiye'deki diğer üniversitelerin bilimsel yayın verileri ile 

kıyaslanması 

Ölçüm Tarihi 2020  

Sonraki Ölçüm Tarihi 2021  

Ölçüm yapılamadıysa 

gerekçeleri nelerdir? 
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2020

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

Yılsonu 

Değeri

Gerçekleşme 

Oranı

Gerçekleşme 

Durumu

1

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve 

AHCI kapsamındaki dergilerde 

öğretim elemanı başına düşen 

yayın sayısı

Sayı 1 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 9

1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Form 2: Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Formu (Aylık)

Yıl:

Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ

Alt Program Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ

Alt Program Hedefi: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

Sıra Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi

Son Gerçekleşme Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Değerlendirme

Birinci üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan  yayın sayısı Ocak ayında 1,Şubat ayında 3'dür.

İkinci üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan  yayın sayısı Mayıs ayında  1'dir.

Üçüncü üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan  yayın sayısı bulunmamaktadır.

 Dördüncü üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan  yayın sayısı Ekim ayında 3, Kasım ayında 1'dir.

Form 2: Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Formu (Aylık) 

                                            

Yıl: 2020                                       

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK 

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Alt Program 

Hedefi: 
Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması 

                                            

Sıra 
Gösterge 

Adı 

Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme 

Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

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

Yılsonu 

Değeri Gerçekleşme 

Oranı 

Gerçekleşme 

Durumu 

10 

Uluslararası 

endekslerde 

yer alan 

bilimsel 

yayın sayısı 

Sayı         3 4 0 3 4 4 1 2 5 5 3 8 42     

                      

Değerlendirme 

1. Üç 
Aylık 

Birinci üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı Ocak ayında 3,Şubat ayında 4'dür. 

2. Üç 
Aylık 

İkinci üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı Nisan ayında 3, Mayıs ayında 4,Haziran ayında 4'dür. 

3. Üç 
Aylık 

Üçüncü üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı Temmuz ayında 1,Ağustos ayında 2, Eylül ayında 5'dir. 

4. Üç 
Aylık 

Dördüncü üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı Ekim ayında 5, Kasım ayında 3, Aralık ayında 8'dir. 
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Form 3: Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Formu (Üç Aylık) 

                            

Yıl: 2020                       

Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ 

Alt Program Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ 

Alt Program Hedefi: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi 

                            

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme 

Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 

I. Üç 

Aylık 

II. Üç 

Aylık 

III. 

Üç 

Aylık 

IV. 

Üç 

Aylık 

Yılsonu 

Değeri Gerçekleşme 

Oranı 

Gerçekleşme 

Durumu 

1 

SCI, SCI-Expanded, 

SSCI ve AHCI 

kapsamındaki 
dergilerde öğretim 

elemanı başına düşen 

yayın sayısı 

Sayı         0 0 0 4       

              

Değerlendirme 

1. Üç 
Aylık 

Birinci üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde  yayınlanan yayın sayısı 4'dür. 

2. Üç 
Aylık 

İkinci üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde  yayınlanan yayın sayısı 1'dir. 

3. Üç 
Aylık 

Üçüncü üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde  yayınlanan yayın bulunmamaktadır. 

4. Üç 
Aylık 

Dördüncü üç aylık dönemde SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayın sayısı 4'dür. 

 

Form 3: Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Formu (Üç Aylık) 

                            

Yıl: 2020                       

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK 

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Alt Program Hedefi: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması 

                            

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme 

Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 

I. Üç 

Aylık 

II. Üç 

Aylık 

III. 

Üç 

Aylık 

IV. 

Üç 

Aylık 

Yılsonu 

Değeri 
Gerçekleşme 

Oranı 

Gerçekleşme 

Durumu 

10 Uluslararası 
endekslerde yer alan 

bilimsel yayın sayısı 

Sayı         7 11 8 16 42     

              

Değerlendirme 

1. Üç 
Aylık 

Birinci üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı 7'dir. 

2. Üç 
Aylık 

İkinci üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı 11'dir. 

3. Üç 
Aylık 

Üçüncü üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı 8'dir. 

4. Üç 
Aylık 

Dördüncü üç aylık dönemde Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı 16'dır. 


