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KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

1. İletişim Bilgileri 

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birim Temsilcisi : Yüksekokul Müdürü Öğr.Gör. Recep 

AYKAN. 

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birim Temsilcisi Yardımcısı : Yüksekokul Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Hacer Kübra SEVİNÇ. 

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birim Temsilcisi Yardımcısı : Umut EKREN-Yüksekokul 

Sekreteri 

Adres : Yalı Mah. Cemil Yıldız Cad. Şehit Fatih Erer Sokak 57400 Ayancık/SİNOP 

Telefon: 0368 613 34 11-36 

Faks : 0368 613 34 12 

E-Posta: raykan@sinop.edu.tr, kkose@sinop.edu.tr, uekren@sinop.edu.tr 

2. Tarihsel Gelişim 

2002 yılında, Yüksekokulumuz 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

5662 sayılı kanunla kurulan Sinop Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim hizmeti 

vermektedir. 

Yüksekokulumuzda “Muhasebe ve Vergi Bölümü” altında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Programı, “Bilgisayar Teknolojileri Bölümü” altında Bilgisayar Programcılığı Programı ve 

İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, “Elektronik ve Otomasyon Bölümü” altında Elektronik 

Teknolojisi Programı ile Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı, “Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri Bölümü” altında Çocuk Gelişimi Programı(I. ve II. Öğretim), “Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü” altında Lojistik Programı, “Ormancılık Bölümü” altında Ormancılık ve 

Orman Ürünleri Programı ve “Dış Ticaret Bölümü” altında Dış Ticaret Programı ile eğitim 

öğretim hizmeti yürütülmektedir. “Tasarım Bölümü” altında İç Mekan Tasarımı Programı ise 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle öğrenci alımı yapmış ve faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

Hizmet binası 2.480,00 m2 taban, 10.660,00 m2 kapalı alana sahiptir. Mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait 11.351,08 m2 arsa üzerine kurulu yeni hizmet binası dört bloktan oluşmaktadır. 

● A Blok Kantin ve Konferans Salonu, 

● B Blok Akademik ve İdari Odalar, Yemekhane, 

● C Blok Bloklar Arası Bağlantı Köprüleri, 

● D Blok Derslikler, Laboratuvarlar, Amfiler. 

● Yeni kurulmakta olan “Tasarım Bölümü, İç Mekan Tasarımı Atölyesi” 

● Yapımı devam etmekte olan futbol sahası çalışmalarımız. 



Hizmet binasında 18 derslik, 7 amfi, 5 bilgisayar laboratuvarı, 4 elektronik laboratuvarı, atölye 

ve diğer derslikler, 49 akademik ve idari personel odası, toplantı odası, mescit, kütüphane, 

kantin, 260 kişilik konferans salonu ve yemekhane bulunmaktadır. 

Öğrenci Sayıları (31.12.2021 itibarıyla) 

BİRİMİN ADI ÖĞRETİM TÜRÜ TOPLAM 

I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM 

AYANCIK MYO 765 207 972 

 Öğretim Elemanı Sayısı 

BÖLÜM Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı 

Muhasebe ve Vergi - 

Yönetim ve Organizasyon 4 

Elektronik ve Otomasyon 3 

Bilgisayar Teknolojileri 4 

Çocuk Bakımı ve Gençlik 
Hizmetleri 

6 

Ormancılık 4 

Dış Ticaret 4 

Tasarım 3* 

TOPLAM 28 

Not: Muhasebe ve Vergi Bölümü ile Dış Ticaret Bölümü öğretim elemanları ortaktır. 

İdari Personel Sayısı 

SINIF SAYISI Atama Durumuna 
Göre 

Açıktan Naklen 

Genel ve İdari Hizmetler 3 2 1 

Sağlık Hizmetleri - - - 

Teknik Hizmetler 1 - 1 

Eğitim-Öğretim Hizmetleri - - - 

Avukatlık Hizmetleri - - - 

Din Hizmetleri - - - 



Yardımcı Hizmetler 1 1 - 

Kalorifer Ateşçisi 1 - - 

Sürekli İşçi 6 - - 

Güvenlik Görevlisi 4 - - 

TOPLAM 16   

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Ayancık Meslek Yüksekokulu Misyonumuz, Sinop Üniversitesi’nin kabul etmiş olduğu 

değerleri benimseyerek; toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve 

paylaşmaya açık, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayan, mesleki ve teknik alanda 

nitelikli insan gücü yetiştirmektir.  

 

Ayancık Meslek Yüksekokulu Vizyonumuz, Paydaşlarıyla bütünleşmiş, Kurumsallaşmış, 

Bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten, Öğrenciler tarafından tercih edilen, 

Kendini sürekli geliştiren Öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmaktır.  

YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı 

A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

Kurumun yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

 

Yüksekokulumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapısı 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kanun 

ve KHK hükümleri uyarınca yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

teşkilatlanmıştır (Teşkilat Şeması) 

 

Meslek Yüksekokulumuzda, ilgili tüm birimlerden, akademik ve idari personelden 

oluşturulmuş komisyon ve kurullar katılımcı bir yaklaşımla yönetim sürecinde görev 

almaktadır (Komisyonlar ve Birim Koordinatörlükler). 

 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

A.1.2. Liderlik 

https://aym.sinop.edu.tr/organizasyon-semalari/
https://aym.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://aym.sinop.edu.tr/birim-koordinatorleri/


Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün 

gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. 

 

Alınan karar, başlatılan uygulamalar, organizasyonlar, eğitimler. vb. konusunda ilgili iç 

paydaşlara EBYS, web sayfası üzerinden bilgilendirme yapılmakta, ayrıca akademik-

idari personel-öğrenci whatsapp, telegram gruplarından ve instagram sayfasından da 

hatırlatma, talep, görüş ve önerileri alınmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi 

Kurumda değişim yönetimi yaklaşımı kurumun geneline yayılmış ve bütüncül olarak 

yürütülmektedir. 

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte 

iyileştirilmektedir. 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

Kanıtlar 

● İş Akış Şemaları 
● Yıllık Birim Faaliyet Raporları 
● İş Süreç Takvimleri 

 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

 

Kurumun kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve 

paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. 

 

Dış paydaş anketleri ve toplantıları düzenli olarak yapılmakta ve anket ve toplantı 

raporları web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

Kanıtlar 

● Anketler ve sonuçları 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

https://aym.sinop.edu.tr/is-akis-semalari/
https://aym.sinop.edu.tr/faaliyet-raporlari/
https://aym.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
https://aym.sinop.edu.tr/anketler/


Kanıtlar 

● Yüksekokulumuz Misyon - Vizyon 

 

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar 

Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

Kanıtlar 

● https://aym.sinop.edu.tr/kyk-mudurlugunden-yuksekokulumuza-ziyaret/ 

● https://aym.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantisi-yapildi-3/ 

 

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler 

Kurum uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek 

gelecek planlarına yansıtılmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

 

A.2.3. Performans yönetimi 

Kurumun geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

A.3. Yönetim Sistemleri 

 

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 

Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

 

Yüksekokulumuzun ve bölümlerimizin İçerik ve Duyuru / Etkinlik Ekleme / Silme / 

Güncelleme Panellerinin etkin faaliyet göstermesi için görev dağılımları yapılmıştır. 

 

Üniversitemizin bilgi sistemleri içerisinde yer alan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, 

Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Kamu Harcama ve Muhasebeleştirme 

Bilişim Sistemi, BAP Otomasyonu, yüksekokulumuzca da kullanılabilmektedir 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı 

süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir. 

 

Meslek Yüksekokulumuza yeni gelen akademik ve idari personele oryantasyon eğitimi 

verilmektedir. İdari personel, ilk atamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55. 

maddesi ve “Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik” doğrultusunda 

https://aym.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://aym.sinop.edu.tr/kyk-mudurlugunden-yuksekokulumuza-ziyaret/
https://aym.sinop.edu.tr/dis-paydas-toplantisi-yapildi-3/


temel eğitime tabi tutulmaktadır. İnsan Kaynakları ile ilgili diğer politikalar Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığı Yönergelerinde belirlenmiştir. Üniversitemizin yöneticilerinin 

liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek izlemek ve geliştirilmesinde faydalanmak 

üzere yıllık olarak personel memnuniyet anketi düzenlenmekte ve sonuçlar 

değerlendirilerek alınması gereken önlemler belirlenmekte, ihtiyaca yönelik hizmet içi 

eğitimler düzenlenmektedir 

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

A.3.3. Finansal yönetim 

Kurumun genelinde finansal kaynakların yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere 

uygun biçimde yürütülmektedir. 

 

Üniversitemiz 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 harcama birimlerinde 

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. Birimler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arasında 3’er aylık 

dönemler halinde taşınır kayıtları üzerinde mutabakat sağlanarak yılsonunda ambar 

sayımları yapılmaktadır. Taşınır envanterleri muhasebe sistemi muhasebe kayıtları ile 

kontrol edilerek, KBS’den yılsonu idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ve 

idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli oluşturularak Maliye Bakanlığına 

gönderilmektedir. Ayrıca Kesin Hesap Kanunu eki cetvellerde yayınlanmaktadır. 

Bununla birlikte Üniversitemiz Kasım 2017 tarihi itibariyle Kamu Bütünleşik Mali 

Yönetim Sistemi’ne dahil edilmiştir. 

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

A.3.4. Süreç yönetimi 

Kurumda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla 

değerlendirilerek iyileştirilmektedir. 

 

Kanıtlar  

● İş Süreç Takvimi – Ayancık Meslek Yüksekokulu (sinop.edu.tr) 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

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


A.4. Paydaş Katılımı 

 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Yerel yönetimle ve diğer kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin 

arttırılması için ortak sosyal-kültürel faaliyetler yapılmakta, ilçe halkı ile Yüksekokul 

arasındaki iletişim arttırılarak daha fazla desteklemesi sağlanmakta; Yüksekokul-

Sanayi işbirliğini artırılarak bölgeye katma değer oluşturacak ortak projelerin 

yapılmasını sağlanmaktadır. Böylece hem bölgenin hem de Meslek Yüksekokulun 

tercih edilebilirliği arttırılmaya çalışılmaktadır 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

Tüm programlarda öğrenci geri bildirimlerinin alınmasına ilişkin uygulamalar 

izlenmekte ve öğrenci katılımına dayalı biçimde iyileştirilmektedir. Geri bildirim 

sonuçları karar alma süreçlerine yansıtılmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 4 

 

Kanıtlar 

● Akademik Danışmanlık toplantı tutanakları 

● Yüksekokulumuz sosyal medya hesapları 

● Birim web sitesinde bulunan dilek istek kutusu 

● Öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılan öğrenci memnuniyet anketler 

● Oryantasyon Eğitimi 

● Söz Öğrencilerimizde Programı 

 

 



 
 

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi 

Kurumdaki programların genelinde mezun izleme sistemi uygulamaları vardır. 

 

Sinop Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilerimizle daha etkili iletişime 

geçebilmek ve Üniversitemiz ile mezunlarımız arasında bir bağ oluşturmak adına 

“Mezun Bilgi Sistemi” ni oluşturmuştur. Bu sayede hem mezunlarımızın hangi oranda 

istihdam edildiğini takip edebilmek hem de işverenler tarafından gerekli yeterliliğe 

sahip eleman talep edildiğinde mezunlarımız önerilebilmektedir. Yüksekokul olarak ise 

mezunlarımız ile iletişimimiz devam etmektedir. 2021 Yılının pandemi sebebiyle 

uzaktan eğitim ile devam etmesi sebebiyle etkinlikler çevrimiçi yürütülmeye 

çalışılmıştır. Üniversitemiz Mezunlar ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ile iletişim 

halinde etkinlikler planlanmaktadır.  

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 

● Mezun Bilgi Sistemi 

 

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


A.5. Uluslararasılaşma 

 

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi 

Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin 

planlamalar bulunmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 2 

 

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları 

Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte 

fiziki, teknik ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planları bulunmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 2 

 

Kanıtlar 

● Erasmus Birim Koordinatörü 

● Erasmus Bölüm Koordinatörleri 

● Farabi Birim Koordinatörü 

● Farabi Bölüm Koordinatörleri 

● Mevlana Birim Koordinatörü 

● Yabancı Öğrenci Sayıları  

 

Aktif Yabancı Öğrenci Sayısı 

Çocuk Gelişimi Programı 1 

Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) Programı 2 

Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Program 1 

Lojistik Programı 5 

Lojistik Programı(İ.Ö.) 1 

Ormancılık Ve Orman Ürünleri Programı 2 

TOPLAM 12 

 

 

Yüksekokulumuza Kayıtlı Fakat Türkçe Hazırlık Sınıfında Olan Yabancı Öğrenci Sayısı 

Dış Ticaret Programı 1 

Ormancılık Ve Orman Ürünleri Programı 1 

TOPLAM 2 

 

 

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı 

https://aym.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/83/2022/01/Erasmus-Birim-Koordinatoru.pdf
https://aym.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/83/2022/01/Erasmus-Bolum-Koordinatoru.pdf
https://aym.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/83/2021/10/Farabi-Birim-Koordinatoru.pdf
https://aym.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/83/2021/10/Farabi-Bolum-Koordinatoru.pdf
https://aym.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/83/2020/11/MEVLANA-BIRIM-KOORDINATORLUK-UYELERI-FORMU-4.pdf


Kurumda uluslararasılaşma politikasıyla uyumlu faaliyetlere yönelik planlamalar 

bulunmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi: 2 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı  

 

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile 

uyumu belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken 

kurumun misyon- vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri varsa 

ulusal çekirdek programı, varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve 

devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Açılan ve açılması planlanan bölümler 

YÖK’ün mesleki yeterlilik çerçeve programları temel alınarak tasarlanmış olup, dış 

paydaşların (öğrenciler-işverenler) beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 

programların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bazı programların 

tasarımında paydaş görüşleri; birim internet sitesi, resmî yazışmalar ve ziyaretler ile 

uygulanan anketlerle alınmaktadır. Bu anketler Yükseköğretim programlarının hitap 

ettiği iş kollarındaki temsilcileri de kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. Bu görüşler 

de gözönüne alınarak yeni bölümlerin açılmasında bölgenin ekonomik-sosyal 

kalkınmasına katkı sağlayacak, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına katkı sağlayacak, 

ayrıca ülkenin mesleki eğitim ihtiyacını karşılayacak bölümlere öncelik verilmektedir. 

Tanımlı süreçler doğrultusunda; Kurumun genelinde, tasarımı ve onayı gerçekleşen 

programlar, programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir.  

 

Olgunluk Düzeyi: 3  

 

Kanıtlar  

Öğrenci Bilgi Paketi 

 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu-seçmeli ders, alanalan dışı ders dengesini gözetmekte, 

kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık 

ders saati öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve 

işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler yapılmaktadır.  

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar  

• Bölüm Kurul Kararları  

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


• Akademik Danışman Toplantı Tutanakları  

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve 

ders bilgi paketleri ile paylaşılmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi : 3 

 

Kanıtlar  

• Öğrenci Bilgi Paketi - Ders & Program Yeterlilikleri İlişkisi 

 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı  

Programlarda öğrenci iş yükü izlenmekte ve buna göre ders tasarımı 

güncellenmektedir.  

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar  

• Öğrenci Bilgi Paketi 

 

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin periyot, ilke, kural ve 

göstergeler oluşturulmuştur. 

 

Bölümler bölüm öğretim elemanlarından oluşan ve aylık olarak düzenlenen “Bölüm 

Kurul Toplantıları” ile eğitim öğretim sürecinin planlı bir şekilde yürütülmesi ve 

iyileştirilmesi için değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu toplantılara ilişkin karar 

tutanakları sürekli iyileştirme kapsamında Yüksekokul Yönetimiyle paylaşılmaktadır. 

Yüksekokul Yönetimi de öğretim elemanlarıyla yapmış olduğu Akademik 

Değerlendirme Toplantı Karar Tutanaklarını Rektörlük makamına arz etmektedir. 

 

Olgunluk Düzeyi : 2 

 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 

Kurumda eğitim ve öğretim yönetim sistemine ilişkin uygulamalar izlenmekte ve izlem 

sonuçlarına göre iyileştirme yapılmaktadır. 

 

Eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve 

güncellenmesi faaliyetlerine ilişkin kurum genelinde ilke, esaslar ile takvim belirlidir.  

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar 

● Akademik Takvim 

 



B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve 

Değerlendirme) 

Kurum, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla öğrenci merkezli 

ve yetkinlik temelli öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulamalıdır. 

Kurum, öğrenci kabulleri, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve 

sertifikalandırılmasına yönelik açık kriterler belirlemeli; önceden tanımlanmış ve ilan 

edilmiş kuralları tutarlı şekilde uygulamalıdır. 

 

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Öğrenci merkezli uygulamalar izlenmekte ve ilgili iç paydaşların katılımıyla 

iyileştirilmektedir. Üniversitemizde öğrenci merkezli eğitime ilişkin farkındalık 

oluşturmak amacıyla öğretim elemanlarımıza “Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim” 

konulu sertifika eğitimi verilmiştir.  

 

Üniversitemizde her yarıyıl sonunda elektronik ortamda tüm öğrencilere uygulanan 

Öğretim Elemanı/Ders Değerlendirme Anketi sonuçları öğretim elemanları ile 

paylaşılmaktadır. Öğretim elemanlarının bu anketten elde edilen sonuçları aktif 

öğrenme konusunda kendi yeterliklerini geliştirmek üzere kullanmaları beklenmektedir. 

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar 

● Bölüm Kurulu Kararları 

● Öğrenci Bilgi Paketi 

 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme   

Programların genelinde öğrenci merkezli ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme 

uygulamaları bulunmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi : 3 

 

Kanıtlar 

● Yönetim Kurulu Kararları 

● Öğrenci Bilgi Paketi 

 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi*  

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin süreçler 

izlenmekte, iyileştirilmekte ve güncellemeler ilan edilmektedir. 

 

Birimimize 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), yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin yönetmelik, yönerge ve 

senato kararları uygulanmaktadır (Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul 

Yönergesi, Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş 

Yönergesi). Üniversitemizde önceki formal öğrenmelerin tanınması için yönetmelik, 

yönerge ve uygulama ilkeleri gibi tanımlı süreçler bulunmaktadır.  



 

Önceki öğrenmeleri ile ilgili öğrenciler Yüksekokulumuza yazılı başvuruda bulunur ve 

öğrenci öğrenmelerine ait transcript vb eklerini iletir. İlgili kurullarca öğrencinin önceki 

öğrenmeleri değerlendirilir ve uygun derslerden not değerleri ilgili yönetmelikler 

uyarınca belirlenir.  

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar 

● Yatay Geçiş Kabul Komisyonu kararları 

● Yönetim Kurulu kararları 

 

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Uygulamalar izlenmekte ve tanımlı süreçler iyileştirilmektedir. Öğrencilerin akademik 

danışmanlık toplantıları ve ders içi süreçlerde öğretim elemanlarına ilettiği konularda 

sertifika programları açılmakta ve öğrencilerin katılımları sağlanmaktadır.  

 

Yüksekokulumuz öğrencilerinin akademik ve kariyer gelişimi, Üniversitemiz Akademik 

Danışman Yönergesi çerçevesinde izlenmektedir. Mezun olma ve diploma kriterleri ise 

Sinop Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.  

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar 

● Akademik Danışmanlık Toplantı tutanakları 

● KPSS Matematik Kursu (Sürekli Eğitim Merkezi ile düzenlenmiştir.) 

● Python Programlamaya Giriş Eğitimi (Sürekli Eğitim Merkezi ile 

düzenlenmiştir.) 

● Online İçerik Yazarlığı (Sürekli Eğitim Merkezi ile düzenlenmiştir.) 

● İş Hayatında Etkili İletişim ve Müzakere Teknikleri (Sürekli Eğitim Merkezi ile 

düzenlenmiştir.) 

 

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

Kurum, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak ve eğitim- öğretim 

faaliyetlerini yürütmek için uygun altyapıya, kaynaklara ve ortamlara sahip olmalı ve 

öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına 

almalıdır. Kurum öğrencilerin akademik gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik 

destek hizmetleri sağlamalıdır.   

 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

Öğrenme kaynaklarının geliştirilmesine ve kullanımına yönelik izleme ve iyileştirilme 

yapılmaktadır. 

 

Yüksekokulumuz Hizmet binası 2.480,00 m2 taban, 10.660,00 m2 kapalı alana 

sahiptir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 11.351,08 m2 arsa üzerine kurulu yeni hizmet 

binası dört bloktan oluşmaktadır.  



● A Blok Kantin ve Konferans Salonu,  

● B Blok Akademik ve İdari Odalar, Yemekhane,  

● C Blok Bloklar Arası Bağlantı Köprüleri, 

● D Blok Derslikler, Laboratuvarlar, Amfiler.  

 

Yüksekokulumuz Hizmet binasında 18 derslik, 7 amfi, 5 bilgisayar laboratuvarı, 4 

elektronik laboratuvarı, atölye ve diğer derslikler, 49 akademik ve idari personel odası, toplantı 

odası, mescit, kütüphane, kantin, 260 kişilik konferans salonu ve yemekhane bulunmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

Kanıtlar 

● Eğitim Alanı Tablosu 

● Kütüphane Kaynakları Tablosu 

Eğitim Alanı Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m2) Kapasitesi 
(Kişi) 

Amfi 7 635,00 435 

Sınıf 22 1.152,00 942 

Bilgisayar Laboratuvarları 5 325,00 210 

Diğer Laboratuvarlar 5 320,00 150 

Toplam 39 2.432,00 1.737 

  

Cinsi Sayısı (Adet) 

Kitap 1.655 

Basılı Periyodik 
Yayın 

- 

Elektronik Yayın - 

 

 

B.3.2. Akademik destek hizmetleri  

Kurumda öğrencilerin akademik gelişimi ve kariyer planlamasına ilişkin uygulamalar 

izlenmekte ve öğrencilerin katılımıyla iyileştirilmektedir. 

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar: 

● https://aym.sinop.edu.tr/nasil-hackleniyoruz-konulu-cevrimici-soylesi-

yapildi/ 

https://aym.sinop.edu.tr/nasil-hackleniyoruz-konulu-cevrimici-soylesi-yapildi/
https://aym.sinop.edu.tr/nasil-hackleniyoruz-konulu-cevrimici-soylesi-yapildi/


● https://aym.sinop.edu.tr/lojistik-bilgi-sistemleri-konulu-online-soylesi-

gerceklestirildi/ 

● https://aym.sinop.edu.tr/lojistik-sektorunun-dunu-bugunu-ve-yarini-

konulu-soylesi-gerceklestirildi/ 

● https://aym.sinop.edu.tr/erp-ve-uyumsoft-soylesisi-gerceklestirildi/ 

● https://aym.sinop.edu.tr/genel-bulut-kullanimi-ve-onemi-kariyer-

planlama-ve-kariyer-gelistirme-microsoft-ile-soylesi/ 

● https://aym.sinop.edu.tr/cv-hazirlama-teknikleri/ 

● https://aym.sinop.edu.tr/online-soylesi-e-ihracatin-gelisimi-ve-gelecegi-

etkinlik-bilgileri/ 

 

 

B.3.3. Tesis ve altyapılar 

Tesis ve altyapının kullanımı izlenmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir. 

 

İlçe sınırlarında öğrencilerin barınması için özel ve kamuya ait yurtlara kız ve erkek 

öğrenci kabul edilmektedir. Kredi yurtlar kurumuna bağlı olan iki adet yurt 

bulunmaktadır. Bu yurtlardan bir tanesi kız öğrenci yurdu, diğer ise erkek öğrenci 

yurdudur, fakat öğrenci kapasitemize göre KYK yurtları yeterli gelmemektedir. Bu 

sebeple kamu ve özel yurtları artırılması konusunda dış paydaşlarımızla 

çalışmalarımız devam etmektedir. Öğrencilerimize yönelik rehberlik ve destek 

hizmetleri danışman öğretim elemanları ve ilgili diğer personeller tarafından 

sağlanmaktadır.  

 

İlçemizde bulunan Gençlik Merkezi ile ortak sosyal-kültürel faaliyetler düzenlenerek, 

tesisler ortak kullanılmakta ve öğrenci katılımı teşvik edilmektedir.  

 

Yüksekokulumuzda Uzaktan Eğitim Stüdyosu bulunmaktadır. Üniversitemiz tarafından 

temin edilen Movavi yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin uzaktan derslerine 

katılım sağlayabilmeleri için kütüphanemiz içerisinde 3 bilgisayar bulunmakta, 

bilgisayar laboratuvarları öğrenci talebi doğrultusunda açılmaktadır.  

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar: 

● Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Yüksekokulumuzu İnceledi 

● Ayancık MYO - Voleybol Etkinliği 

● KYK Öğrenci Yurtları Tablosu 

·         KYK Öğrenci Yurtları Tablosu 

  Sayısı (Adet) Oda Sayısı Kapasitesi (Kişi) 

Kız Öğrenci Yurdu 1 29 110 

Erkek Öğrenci Yurdu 1 19 95 

 

 

B.3.4. Dezavantajlı gruplar 

https://aym.sinop.edu.tr/lojistik-bilgi-sistemleri-konulu-online-soylesi-gerceklestirildi/
https://aym.sinop.edu.tr/lojistik-bilgi-sistemleri-konulu-online-soylesi-gerceklestirildi/
https://aym.sinop.edu.tr/lojistik-sektorunun-dunu-bugunu-ve-yarini-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
https://aym.sinop.edu.tr/lojistik-sektorunun-dunu-bugunu-ve-yarini-konulu-soylesi-gerceklestirildi/
https://aym.sinop.edu.tr/erp-ve-uyumsoft-soylesisi-gerceklestirildi/
https://aym.sinop.edu.tr/genel-bulut-kullanimi-ve-onemi-kariyer-planlama-ve-kariyer-gelistirme-microsoft-ile-soylesi/
https://aym.sinop.edu.tr/genel-bulut-kullanimi-ve-onemi-kariyer-planlama-ve-kariyer-gelistirme-microsoft-ile-soylesi/
https://aym.sinop.edu.tr/cv-hazirlama-teknikleri/
https://aym.sinop.edu.tr/online-soylesi-e-ihracatin-gelisimi-ve-gelecegi-etkinlik-bilgileri/
https://aym.sinop.edu.tr/online-soylesi-e-ihracatin-gelisimi-ve-gelecegi-etkinlik-bilgileri/
https://sinop.edu.tr/bakanlarimiz-ayancik-meslek-yuksekokulunda/
https://www.instagram.com/p/CXjX0RWsElW/?utm_medium=copy_link


Dezavantajlı grupların eğitim olanaklarına erişimine yönelik uygulamalar izlenmekte ve 

dezavantajlı grupların görüşleri de alınarak iyileştirilmektedir. 

 

Engelli öğrencilerimiz için “Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü”, uluslararası 

öğrenciler için ise “Erasmus” ve “Mevlana”, “Farabi” Birim ve Bölüm Koordinatörlükleri” 

bulunmaktadır. Değişim programları hakkında öğrencilerimizle bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır. Engelli birim temsilcimizin üniversitemizin kurulunda aktif görev alması 

sağlanmıştır. Dış paydaşlarımızdan birisi olan TSD Ayancık Şube ile iletişimimiz 

süreklidir.  

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet mekanizmaları izlenmekte, ihtiyaçlar / talepler 

doğrultusunda faaliyetler çeşitlendirilmekte ve iyileştirilmektedir. 

 

Olgunluk Düzeyi : 4 

 

Kanıtlar: 

● GÖKER ÖZGÜR Halısaha Futbol Turnuvası ve Ödül Töreni 

● Ayancık MYO ve Ayancık Gençlik Merkezinden Örnek Etkinlik 

● Masa Tenisi Turnuvası 

● Voleybol Etkinliği 

● Kartopu Etkinliği 

● Dış Ticaret Bölümü öğrencileri mangal partisi 

● Öğrenci Kulüpleri Tablosu 

  Sayısı (Adet) Açıklamalar 

Öğrenci Topluluğu 1 Tiyatro Topluluğu 

Öğrenci Topluluğu 1 Mekatronik Topluluğu 

Öğrenci Kulübü 1 Lojistik ve Girişimcilik 

Öğrenci Kulübü 1 İnternet Kulübü 

https://aym.sinop.edu.tr/goker-ozgur-halisaha-futbol-turnuvasi-ve-odul-toreni/
https://sinop.edu.tr/ayancik-myo-ve-ayancik-genclik-merkezinden-ornek-etkinlik/
https://www.instagram.com/p/CXjX0RWsElW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CX5pSYXDqJM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXEhLZxIiUv/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B.4. Öğretim Kadrosu 

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders 

görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Hedeflenen nitelikli 

mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim 

yetkinliklerini sürekli geliştirmek için olanaklar sunmalıdır. 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Yüksekokulumuzda Üniversitemiz tarafından belirlenen kriterler kullanılmaktadır 

Olgunluk Düzeyi : 3 

 

Kanıtlar 

● Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 

Yönergesi (30.03.2020 sonrası) 

● Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

 

 

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi  

Yüksekokulumuzda Tüm öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri 

artırılmak üzere hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Bu hizmet içi eğitimler, öğretim 

elemanlarımızın talepleri değerlendirilerek belirlenmektedir.  

 

Olgunluk Düzeyi : 3 

 

Kanıtlar 

● Akademik Personelimize Yönelik “Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları” Konulu 

Hizmetiçi Eğitim Düzenlendi 

 

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının; yetkinlik temelli, adil ve şeffaf biçimde 

oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır 

 

Olgunluk Düzeyi : 2 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYES%C4%B0%20DI%C5%9EINDAK%C4%B0
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYES%C4%B0%20DI%C5%9EINDAK%C4%B0
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYES%C4%B0%20DI%C5%9EINDAK%C4%B0
https://aym.sinop.edu.tr/akademik-personelimize-yonelik-egitimde-web-2-0-uygulamalari-konulu-hizmetici-egitim-duzenlendi/
https://aym.sinop.edu.tr/akademik-personelimize-yonelik-egitimde-web-2-0-uygulamalari-konulu-hizmetici-egitim-duzenlendi/


 

Kanıtlar 

● Sinop Üniversitesi Ödül Yönergesi 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi 

 

Sinop Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Kalite biriminin faaliyetleri ile tam 

entegrasyon durumunda çalışmalarını yürütmekte olup, Üniversitemizin 2020-2023 

Eylem Planında yer alan Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili hedefler doğrultusunda Yüksekokul 

öğretim elemanlarının Teknoloji Transfer Ofisinde ve kurulması planlanan Proje 

ofisinde verilecek olan eğitimlere katılımlarını sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca 

bölgenin sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkı sağlayacak araştırma projeleri 

desteklenmektedir. Bu yönde öğretim elemanları, üniversitemiz araştırma-geliştirme 

merkezlerine yönlendirilmektedir. Bu konuda bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi : 2 

 

C.1.2. İç ve dış kaynaklar 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı 

bulunmamaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi : 1 

 

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

Kurumun doktora programı ve doktora sonrası imkanları bulunmamaktadır. 

 

Olgunluk Düzeyi : 1 

 

Olgunluk Düzeyi:  

 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler 

Birimin araştırma faaliyetleri ve kaynakları kapsamında yüksekokul kütüphanesi arşivi, 

ilçe kütüphanesi arşivi, üniversite kütüphane otomasyonu (LİBRA), laboratuvarlar, 

derslerde verilen araştırma projeleri ödevler yer almaktadır. Öğrencilerin araştırma 

faaliyetleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler ders sürecinde yürütülmektedir. Bölüm 

https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2020/01/%C3%B6d%C3%BCl-y%C3%B6nergesi.pdf


ve programlarımız, ilgili laboratuvarlarda araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle oluşturulan “Ahşap Oyuncak Atölyesi” 

mevcut Ormancılık bölümü ve bu sene öğrenci alan “Tasarım” bölümü için araştırma 

ve uygulama faaliyetleri için mekan teşkil edecektir. Ayrıca İç Mekan Tasarımı 

programımız atölye faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerleşkemizde bulunan prefabrik 

yapı atölye olarak tahsis edilmiş olup, iç tefrişatı tamamlanmak üzeredir. Bununla 

birlikte, Üniversitemizde Araştırma-Geliştirme faaliyetleri Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) öncülüğünde devam 

etmekte olup, bazı fakülte ve yüksekokullarımız bünyesinde bulunan 

laboratuvarlarımız da aktif olarak kullanılmaktadır. Buna ek ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME olarak Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEAUM), Enerji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜENAR), Kadın Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (SİNKAMER), Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi, Su Altı Arkeolojisi 

Uygulama ve 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), 

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (SİNUZEM) gibi çeşitli merkezlerimizde Araştırma Geliştirme 

faaliyetleri sürdürülmektedir. Yüksekokul öğrencilerinin ve öğretim elemanlarımızın 

üniversitemizin bu birimlerinden yararlanma hakkı vardır. 

 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

Kurumun genelinde öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi ne 

yönelik uygulamalar yürütülmektedir.  

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

Kanıtlar  

● Akademik Personel Sayısı Tablosu 

 

  Akademik Personel Sayısı 

Profesör - 

Doçent - 

Dr. Öğr. Üyesi 5 

Öğretim Görevlisi Dr. 2 

Öğretim Görevlisi 23 

Çevirici - 

Eğitim- Öğretim Planlamacısı - 

Araştırma Görevlisi - 

 



 

 

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

Üniversite içi kaynaklar, Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından yürütülmektedir. Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim programları ve BAP 

koordinatörlüğü çalışmaları devam etmektedir. 

 

Olgunlaşma Düzeyi: 3 

 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, 

kural ve göstergeler bulunmaktadır.  

 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na üç ayda bir performans araştırma 

faaliyetlerini kapsayan performans göstergeleri raporları bildirilmektedir.  

 

Olgunluk Düzeyi: 2 

 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

Kurumda öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesine ve 

değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır. 

 

Sinop Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sistemi ile öğretim elemanları tarafından 

doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi 

gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar. 

Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli 

saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime 

sunar.  

  

Olgunluk Düzeyi: 2 

D. TOPLUMSAL KATKI  

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı 

Kaynakları 

 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliği ile 

ilişkili sonuçlar izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.  

 

https://acikerisim.sinop.edu.tr/xmlui/


Olgunluk Düzeyi: 4 

 

D.1.2. Kaynaklar 

Kurum toplumsal katkı kaynaklarını toplumsal katkı stratejisi ve birimler arası dengeyi 

gözeterek yönetmektedir. Üniversitemizde Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten 

araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer birimler mevcuttur. Bu seçenek Yüksekokul 

düzeyinde ayrıca değerlendirilemez. 

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri 

periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir. 

 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

Kurumun genelinde toplumsal katkı performansını izlenmek ve değerlendirmek üzere 

oluşturulan mekanizmalar kullanılmaktadır.  

 

Olgunluk Düzeyi: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Güçlü Yönler Zayıf Yönler/Sorunlu Alanları Ne Yapılmalı? 

Liderlik, 
Yönetim ve 
Kalite 

 
- Vizyoner ve şeffaf bir yönetim anlayışı 
- Yüksekokul binasının yeterli fiziksel 
özelliklere sahip olması. 
- Bina içerisinde kütüphane bulunması 
- Yüksekokulumuzun dış paydaşları ile 
güçlü iletişimi 
- Genç ve dinamik akademik-idari 
personel sayısı 
- Kütüphane kaynaklarının sayı, içerik ve 
ulaşılabilirliğinin yüksek olması 
- Üniversite genelinde internet erişim 
olanaklarının iyi olması 
- Deniz ve ormanlarla çevrili bir 
yerleşkeye sahip olması 
- Üniversitenin huzurlu ve güvenli bir 
ortama sahip olması. 
- Değişime açık ve yenilikçi bir üniversite 
olması. 
- Deniz ve ormanlarla çevrili 
bir yerleşkeye sahip olması 
- Deneyimli, aynı zamanda genç ve 
dinamik akademik kadro 
- Demokratik ve katılımcı yönetim 
anlayışı 
- Kalite kültürünün yerleşmesi konusuna 
da önemli adımlar atılmış olması 

- Tüm ülke genelinde uygulanan tasarruf 
tedbirlerinin yeni kurulan bir üniversitenin 
yatırımları açısından ortaya 
çıkarabileceği olumsuzluklar,  
- Şehrin küçük olmasının getirdiği 
olumsuzluklar  
- İlde bilimsel ve teknolojik gelişime 
yeterli önemin verilmemesi 
- Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci 
yurtlarının ve diğer barınma imkânlarının 
yetersizliği 
- Sivil katkıların yeterli düzeyde 
olmaması 
- Rekabet etmesi gereken çok sayıda 
köklü üniversiteye komşu olması 

- Üniversitemizin genel olarak ulusal 
alanda tanıtım yetersizliği-Tercih 
dönemlerinde sosyal medya 
tanıtımlarının artırılması 
 
 



Eğitim ve 
Öğretim 

- Yüksekokulumuzun genç ve dinamik bir 
akademik kadrosu 
bulunmaktadır. 
- Engelli öğrencilere yönelik mimari 
erişilebilirlik ve iletişim 
olanaklarının yeterli olması. 
- Yerel bağlamda güçlü ve köklü 
kurumsal itibar 
- Sosyal (yurt, kantin, dinlenme alanları 
vb.) ve sportif faaliyet 
imkânları konusunda ilçe kurum ve 
kuruluşları ile sürekli işbirliği içinde 
olması 
-Öğrenci temsilciliği ve 
kulüp faaliyetleri aracılığı 
ile öğrenci talepleri idari 
yapıya iletilmesi. 
- Öğretim kadrosu ve öğrenciler arasında 
güçlü bir iletişimin bulunması 

- Bazı bölümlerdeki Öğretim elemanı 
başına düşen öğrenci sayısının yüksek 
olması nedeniyle öğrencilere yeterli 
danışmanlık hizmeti verilememesi, 
- Yurt içi-yurt dışı eğitim ve öğretim iş 
birliği imkânları 
- Yörenin iklim ve ulaşım şartlarının 
elverişsiz olması. 

-Erasmus - Mevlana - İkili Çoklu İlişkiler 
anlaşmaları kapsamındaki öğrenci ve 
öğretim üyesi değişim programlarının fiilî 
olarak uygulanmasını teşvik edici 
programlar geliştirilmelidir 
- Üniversite-sanayi iş birliğinin 
arttırılması 
- Üniversitemizin üstün olduğu yönlerini 
ortaya koyacak şekilde tanıtımı yapılmalı. 
-Pedagojik araştırmaları, öğrenme ve 
öğretme aktivitelerindeki en iyi 
uygulamaların paylaşılması ve 
yaygınlaştırılması desteklenebilir. 
-Eğitim ve öğretim süreçlerinde güncel 
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanımı 
yaygınlaştırılabilir. 

Araştırma 
ve 
Geliştirme 

- Kütüphane ve bilgiye ulaşım 
kolaylığının sağlanması. 
- Üniversitemizde internet veri 
tabanlarının bulunması ve bunun öğrenci 
ve öğretim elemanları tarafından aktif bir 
şekilde kullanılması. 

- Bütçe olanaklarının yetersizliği 
- Ders yükü ve danışmanlık 
faaliyetlerinin yoğunluğu 
-Akademik personel, ders ve iş yükü 
nedeniyle araştırma faaliyetlerine 
yeterince zaman ayıramamaktadır.  
- İdari görevlerinin yoğunluğu, 
- Diğer üniversitelerle ortak proje 
çalışmalarının yetersiz olması. 
- Kurum dışı kaynakların (TÜBİTAK, 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, AB fonları 
gibi) iş birliğiyle yapılan proje sayısının 
az olması. 

 
- Yabancı dilde yazılan proje ve 
makaleler için profesyonel editörlük 
hizmeti sağlanması, 
- İdari iş yüklerin azaltılması 
- Akademik personelin yabancı dil 
seviyesini artırmaya yönelik Yabancı 
Diller Yüksekokulu bünyesinde uzaktan 
senkron eğitimler verilmeli, personelin 
değişim programlarından daha fazla 
yararlanması sağlanmalı. 
- Akademisyenlerin araştırma-geliştirme 
yetkinlerini güçlendirmek üzere ihtiyaç 



- Öğretim üyelerinin ders yüklerinin fazla 
olması araştırma 
performansını düşürmesi 

duydukları alanlarda (biyoistatistik vb.) 
kurslar düzenlenebilir. 

Toplumsal 
Katkı 

- Girişimcilik konusunda ön lisans 
düzeyinde seçmeli derslerin 
olması 
- Akademik kadronun uzmanlık 
alanlarının çeşitliliği 
- Her türlü kamu (belediye, valilikler 
vb.) ve STK’larla iş birliği imkânları 

- Üniversite-sanayi iş birliğine yönelik 
projelerin ve danışmanlık hizmetinin 
istenilen düzeyde olmaması 
- Bilimsel kültürel, sosyal, sportif ve 
sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesinde 
finansal kaynak yetersizliği, 

- Üniversite sanayi iş birliği faaliyetlerine 
yönelik iş dünyası ile ortak projeler 
geliştirilmeli. 
- Teknoloji Transfer Ofisinin daha aktif 
hale getirilmesi, 
- Sürekli eğitim merkezinin eğitimleri 
yeterli miktarda duyuramaması. 
- Öğretim üyelerinin toplumsal katkı 
sağlayacak etkinliklere katılımlarının 
desteklenmesi ve kolaylaştırılması 

 

 

 


