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1. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

1.1. İletişim Bilgileri  

 

Kalite Güvence ve Akreditasyon Birim Temsilcisi : Doç. Dr. Meryem SEFERİNOĞLU-Müdür V. 

Kalite Güvence ve Akreditasyon Birim Temsilcisi Yrd. : Öğr. Gör. İsmail Umut DURAN -Md.Yrd. 

Kalite Güvence ve Akreditasyon Birim Temsilcisi Yrd. : Bayram Demirel-Yüksekokul Sekreteri 

 

Adres     : Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000 / Sinop  

Tel  : 0368 271 57 38-39 

Faks                  : 0368 271 57 40 

E-posta : mseferinoglu@sinop.edu.tr , iduran@sinop.edu.tr , bdemirel@sinop.edu.tr 

 

 

1.2. Tarihsel Gelişimi  

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 02.11.2001 Tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Kararı ile 

kurulan Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 

sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5662 sayılı Kanunla kurulmuş olan Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne 

bağlanmıştır.  Meslek Yüksekokulu eğitim - öğretim faaliyetlerini; 24 Eylül 2002 - 15 Eylül 2009 

tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen hizmet binasında, 2009-2018 yılları 

arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen Merkez Ordu Köyü İlköğretim Okulunda 

sürdürmüştür. Meslek Yüksekokulumuz, 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılı güz döneminden itibaren 

eğitim – öğretim faaliyetlerini Yeni Kampüs Alanında yapımı tamamlanan hizmet binasında 

sürdürmektedir.  

2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olan Sinop Meslek 

Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü altında Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi 

Uygulamaları Programı, Teknik Programlar Bölümü altında Bilgisayar Programcılığı, Elektrik 

Programı, Cam Ve Seramik Programı ve Makine Programı ile Eğitim-Öğretim  hizmetine başlayıp Cam 

Ve Seramik Programına beklenen sayıda öğrenci gelmemesi sebebiyle Eğitim-Öğretime başlamadan 

pasif hale getirilip açık  programlarla 2007 tarihli ve 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 

sayılı Kanunla kurulmuş olan Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. 

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Elektrik Programı(İÖ), Makine Programı(İÖ), Muhasebe Ve 

Vergi Uygulamaları Programı(İÖ), Bilgisayar Programcılığı(İÖ), Mekatronik Programı ve Mekatronik 

Programı(İÖ) açılmış olup bu Programlardan Mekatronik Programı haricinde olan diğer Programlar  

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kontenjanı dolmadığı için pasif hale getirip, 2019-2020 

Eğitim- öğretim yılında  kapatılmıştır.  

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Su Ürünleri Programı, Su Ürünleri Programı(İÖ), Kültürel 

Miras Ve Turizm Programı, Çocuk Gelişimi Programı, Su Altı Teknolojisi Programı, İş Makinası 

Operatörlüğü Programı, Otomotiv Teknolojisi Programı, Çevre Sağlığı Programı, Sivil Savunma Ve 

İtfaiyecilik Programı, Aşçılık programı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, İklimlendirme Ve 

Soğutma Teknolojisi Programı, Turist rehberliği Programı, Organik Tarım Programı,  Kaynak 

Teknolojisi Programı, Adalet Programı, Uygulamalı İngilizce Ve Çevirmenlik Programları  açılmış olup 

bu programlardan  Kültürel Miras Ve Turizm Programı, Çocuk gelişimi Programı ile Çevre Sağlığı 

Programları 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Su Ürünleri Program(İÖ), İş Makinası Operatörlüğü 

Programı, Otomotiv Teknolojisi Programı, Sivil savunma ve İtfaiyecilik Programı, Turist Rehberliği 

mailto:mseferinoglu@sinop.edu.tr
mailto:iduran@sinop.edu.tr
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Programı, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında   

kapatılmış olup halen Su Altı Teknolojisi Programı aktif olarak Eğitim-Öğretime devam etmektedir. 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Programı, Sağlık 

Kurumları İşletmeciliği Programı, Gıda Teknolojisi Programı açılmış olup bu programlardan Sağlık 

Kurumları İşletmeciliği programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Saç Bakımı ve Güzellik 

Hizmetleri Programı ile Gıda Teknolojisi Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kapatılmıştır.  

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü altında Çevre Sağlığı 

Programı açılmış olup bu Program 2 yıl eğitim hizmeti verdikten sonra 2016-2017 Eğitim-Öğretim 

yılında kapatılmıştır.  

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Güvenlik Programı, Ormancılık ve Orman Ürünleri 

Programları açılmış olup 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kapatılmıştır. 

Bölümlere ve programlara ilişkin YÖK kararları Ek 2’de verilmektedir. 

 

             Yüksekokulumuz Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgisayar Programcılığı 

Programı, Elektrik Programı, Makine Programı, Mekatronik Programı, Su Ürünleri Programı ve Sualtı 

Teknolojisi Programı ile eğitim - öğretimine devam etmektedir. 

             Yüksekokulumuz bünyesinde;  idari personel için (9) çalışma ofisi,  akademik personel için (13) 

çalışma ofisi ve (1) proje/toplantı ofisi, (2) hizmetli odası, (3) arşiv, (20) derslik, (4) amfi, (6) bilgisayar 

laboratuvarı, (4) teknik laboratuvar, (1) CNC atölyesi ve  (1) temel İmalat atölyesi  olmak üzere toplam 

(2) Makine Atölyesi ile (1) adet Karakum dalış merkezi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kullanıma 

sunulan 10 kişinin aynı anda çalışmasına uygun (1) adet proje geliştirme laboratuvarı bulunmaktadır.  

 31.12.2020 tarihi itibariyle 145 kız, 614 erkek olmak üzere toplam 759 öğrenci, 

Yüksekokulumuz fiilen (1) Yüksekokul Müdür Vekili, (2) Yüksekokul Müdür Yardımcısı, (1) 

Yüksekokul Sekreteri, (5) Dr. Öğr. Üyesi,  (3) Öğr. Gör. Dr.,  (15) Öğretim Görevlisi, olmak üzere (26) 

akademik personel ile (13) İdari Personel olmak üzere toplam (39) personel ile hizmet verilmektedir. 

 

Birimin mevcut durumu ile ilgili detaylı bilgiler Tablo 1’de verilmektedir. 

 

 

 

Kanıtlar      

 Bölümlerin Programlara İlişkin YÖK Kararları (Ek-2) 

 Akademik Personel, İdari Personel Sayıları (Tablo-8) 

 

  

http://myo.sinop.edu.tr/tr/sayilarla_yuksekokulumuz/
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1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefler 

 

Misyonu 

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve 

teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve anlayışa sahip, çözümleyici, nitelikli eleman yetiştirmek. 

Vizyonu 

Çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği teknolojik bilgi ve beceriye sahip, 

Uluslararası platformda aranan nitelikli elemanlar yetiştiren;  

Kendini sürekli geliştiren, 

Paylaşımcı ve sanayi ile iş birliği içerisinde olan,  

Mensubu olmaktan gurur duyulan, 

Öncü ve yenilikçi bir eğitim kurumu olmak. 

 

Değerleri 

Meslek Yüksekokulu Sinop Üniversitesi’nin kabul etmiş olduğu değerleri benimsemiştir. 

Adalet: Sinop Üniversitesi faaliyetlerinde adaleti ön planda tutar.  

Demokrasi: Sinop Üniversitesi yönetimde demokratik anlayışı benimser. 

Saygı: Sinop Üniversitesi tüm değerlere saygılıdır.  

Etik İlkeler: Sinop Üniversitesi tüm faaliyetlerinde etik ilkeleri gözetir.  

Şeffaflık: Sinop Üniversitesi işleyişinde şeffaflık esastır. 

Kalite: Sinop Üniversitesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kaliteyi ilke edinir.  

Yenilikçilik: Sinop Üniversitesi yeniliklere açıktır.  

Girişimcilik: Sinop Üniversitesi girişimci ruhuna sahiptir.  

Rekabetçilik: Sinop Üniversitesi rekabetçi anlayışı teşvik eder. 

Hedefleri 

Kurumumuzun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, fiziki altyapı, bölge/topluma hizmet, 

tanınırlık hedefleri kapsamında; 

1.3.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde; 

a.  Her program başına en az 4 öğretim elemanı bulunmasını sağlamak. 

b. Öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik fiziksel ve teknolojik donanımı aşamalı olarak 

iyileştirmek. 

c.  Eğitim kalitesini artırmak için bölüm müfredatını güncelleştirmek. 
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d. Akademik personelin lisansüstü eğitimlerinde ve araştırma, bilimsel yayın gibi faaliyetlerde 

kazandıkları yetkinliklerin, eğitim öğretim sürecine aktarılması ve akademik personelin performansının 

yükseltilmesi. 

 

e. Mevcut öğrenci kapasitesinin artırılması.  

f. Yüksekokulumuzu tercih eden öğrencilere aşamalı olarak diğer yüksekokullardan daha iyi olanaklar 

sağlamak.  

g. Öğrencileri takip ve teşvik ederek lisans programlarına geçişlerini sağlamak. 

h. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin arttırılması. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği 

protokolleri yapılması. 

  

ı.  Özel öğrenci kapsamında bulunan öğrencilerimize daha iyi şartlarda eğitim-öğretim imkanı 

sunabilmek için, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında engelsiz erişim alanında  (TURUNCU BAYRAK) 

sahibi olmak. 

  

1.3.2. Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinde;  

 

a. Birimimizin bulunduğu bölgede, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör firmaları ile işbirliği yaparak, 

öğretim elemanlarının uzmanlık alanları vasıtasıyla çalışmalar yapmak ve Ar-Ge faaliyetlerine katkıda 

bulunmak. 

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

c. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılan donanımların miktarının artırılması.  

d. Araştırma-geliştirme faaliyetlerine teşvik oranlarının artırılması. 

e. Yüksekokulumuzun tanınırlığını sağlayacak araştırma-geliştirme çalışmalarına öncelikli destek 

verilmesi.  

1.3.3. Fiziki Altyapı Faaliyetlerinde;  

a. Barınma olanaklarının sağlandığı,  

b. Enerji tasarruflu, 

c. Yeşillendirilmiş, 

d. Dumansız hava sahalarının bulunduğu, 

e. Engelsiz programların ve engelsiz erişimin sağlandığı kampüs alanının oluşturulması. 

f. Eğitim-öğretimin faaliyetlerinin yürütüldüğü mevcut alanların iyileştirilmesine devam edilmektedir. 

1.3.4. Bölge/Topluma Hizmet Faaliyetlerinde;  

a. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik seminer ve bilimsel etkinliklerin artırılarak halkla bütünleşmenin 

sağlanması.  

b. Öğretim elemanı, dış paydaşları ile işbirliğini geliştirmeye teşvik etmek. 
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c. Yerel yönetimler, STK’lar ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılarak, Yüksekokulumuzu 

daha fazla desteklemesini sağlamak.  

d. Yüksekokul-Sanayi işbirliğini artırarak bölgeye katma değer oluşturacak ortak projelerin yapılmasını 

sağlayarak Üniversitenin sanayi sektörüne olan katkısını artırılması. 

1.3.5. Tanınırlık Faaliyetlerinde;  

a. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası 

toplantılara/kongrelere/fuarlara/tanıtımlara katılımının teşvik edilmesinin sağlanması yoluyla “Tercih 

Edilen Yüksekokul” niteliğine ulaşılması. 

 
b. Yüksekokul tanıtımında yerel ve sosyal medya faaliyetlerinin ön planda tutulması. 

c. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ulusal veya uluslararası camiada saygınlığını sağlayacak 

bilimsel faaliyetlerde bulunmasına teşvik edilmesi. 

 

1.4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  

 

 Birimimiz 7 Bölüm ile  Eğitim- Öğretim faaliyeti vermektedir.   

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

Elektrik Bölümü 

Makine Bölümü 

Mekatronik Bölümü 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 

Su Altı Teknolojileri Bölümü 

Su Ürünleri Bölümü 

 

 Birimin eğitim-öğretim hizmeti sunduğu bölüm ve bu bölümlerin altında yer alan programlara 

ilişkin bilgiler Bölümlerimiz adresinde verilmektedir. 

 

1.5. Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri 

Bölüm ve programlarımız, okulumuz bünyesinde bulunan ilgili laboratuvarlarda araştırma 

faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokulumuz Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 

Sualtı Teknolojisi Programı Sinop Karakum Mevkiinde bulunan üniversitemize ait dalış merkezinde 

ders uygulamalarına ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. 

1.6. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

 

Meslek Yüksekokulumuzda iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. Öncelikle engelli 

öğrencilerimizin, okulumuz içinde ve dışında okul hayatlarını kolaylaştırmak için Yüksekokulumuz ve 

çevresinde  düzenlemeler yapılmış olup ayrıca  24.05.2019 tarihinde dış denetim kapsamında ziyaret 

edilmiş olup okulumuzun iyileşmeye açık yönleri tespit edilerek bildirilmiştir. Bu kapsamda atölye ve 

laboratuvarlarımızda iş güvenliği önlemlerinin alınması istenmiş olup, Yüksekokulumuz atölye ve 

laboratuvarlarına uyarı ve ikaz levhaları ile makine kullanma talimatları asılmış ve elektrik panolarına 

uyarıcı levhalar takılmıştır.  
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Kanıtlar 

 Atölye fotoğrafları (sayfa-35) 

 Laboratuvar Fotoğrafları (sayfa-36) 

 Elektrik Panosu Fotoğrafları (sayfa-34) 

 Engelsiz Düzenleme Fotoğrafları (sayfa-36) 

 

 

 

 

2.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 

 Birimin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve topluma katkı şeklinde belirlenen temel faaliyet 

alanlarında; dış ve iç paydaş toplantıları yapılmaktadır. İlgili alanlarda paydaşların beklentilerini 

karşılayacak faaliyetler, imkanlar çerçevesinde icra edilmiştir.  Bölgenin çevre, bilim-teknoloji 

alanlarında sosyal/kültürel/ekonomik kalkınmasını ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü 

yetiştirmeyi önceleyen hedefler ve standartlar, Yüksekokulumuz yetkili kurullarının önerileri 

doğrultusunda, Üniversitemizin Üst Yönetim Kurullarının Kararları ile belirlenmiştir. 

Yüksekokulumuz çağdaş, yenilikçi, ulusal ve bölgesel ihtiyaçları önceleyen, milli ve kültürel 

değerlere saygılı, öncü öğrenci merkezli eğitim-öğretim ilkesini benimsemektedir. Eğitim-öğretim 

sürecindeki beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda programların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ilgili 

Bölüm kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim amaçları ve kazanımları 

kurumsal internet adresinde bulunan Öğrenci Bilgi Paketi ile kamuoyuna ilan edilmektedir. 

Üniversitemiz tarafından Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki yetkinliğinin 

geliştirilmesine yönelik olarak hizmet içi eğitim verilmeye başlanmıştır. Doğru, adil ve tutarlı 

değerlendirmeyi güvence altına almak için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin metotlar öğrenci bilgi 

paketi üzerinden öğrencilere ve dış paydaşlara ilan edilmekte olup bu süreçlerin uygulanması 

yönetmeliklerle güvence altına alınmaktadır. Öğrencilere yönelik sosyal imkânlar artırılıp, daha etkin 

ve efektif bir ortam sağlanmıştır. Eğitimin tüm kademelerinde donanım ihtiyacı karşılanmış ve fiziki 

altyapı geliştirilmiştir. Yüksekokulumuzdaki bölümler tarafından gerçekleştirilen etkinlikler dijital 

ortamlarda paylaşılmış ve aday/diğer yüksekokul öğrencilerinin yüksekokulumuzu tercih etme istekleri 

artırılmıştır. Meslek Yüksekokulunun yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgiler dijital ortamda kamuoyuna 

ve paydaşların erişimine sunulmaktadır. Yüksekokul olarak binamızda öğrencilerin ve çalışanların 

yoğun olduğu noktalara katı atık biriktirme kutuları yerleştirerek atıkların türüne göre ayıran üniteler 

oluşturarak geri dönüşüm sürecine kazandıran Yüksekokulumuz Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan 

kriterleri başarıyla terine getirerek Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu 

süreçte aldığımız geri dönüşler kapsamında yapacağımız iyileştirmeler öncelikli hedefimizdir.  

Yönetim ve İdari Birimler yapısı açısından incelendiğinde; Yüksekokulumuz mevzuata uygun 

şekilde teşkilatlanmış olup, yönetim süreçleri eşgüdüm çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

Yüksekokulumuzda insan kaynakları yönetimi etkinlik ve verimlilik çerçevesinde planlanmakta olup, 

mali kaynaklar ise fayda maliyet analizi göz önünde bulundurularak yönetilmektedir. 

Yüksekokulumuzda bilginin toplanması, derlenmesi ve işlenmesi dijital ortamlarda yapılmakta olup 

Öğrenci Bilgi Sistemi, EBYS, KBS, MYS vb. otomasyon sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. 

 

“Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” çerçevesinde 

Birimimizin, Kalite Güvencesi Sisteminin kurulması ve işletilmesi için Kalite Komisyonunun yetki, 

görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmıştır.  

 

Kanıt 

 Sıfır Atık Ünite Fotoğrafları (sayfa-37) 
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A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ  

 

 

A-1.   Kalite Politikası 

 

Yüksekokulumuzda, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve 

beceriye sahip, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık, çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı, 

ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkıda bulunabilecek, 

nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Birimimizin stratejileri, öncelikleri 

ve tercihleri, misyon, vizyon ve hedeflerimiz kapsamında geliştirilmektedir.  Bu kapsamda belirlenen 

amaçlar ve bu amaçlara yönelik ölçme ve izleme kriterleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

Amaçlar  Ölçme ve İzleme Kriterleri 

Eğitim- Öğretime Yönelik Amaçlar 

Staj imkânlarının artırılması ve üniversite 

sanayi işbirliği kapsamında daha etkin hale 

getirilmesi 

1. Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin sayısı  

2. Staj yapılan yerlerden alınan geri bildirimler  

Öğretimde bilişim teknolojilerinden yeterince 

yararlanılması 

1. Öğrencilerin kullanabileceği internet 

bağlantılı bilgisayar sayısı  

2. Bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülen 

derslerin etkinliğinin artırılması 

Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık 

hizmeti verilmesi 

1. Akademik danışmanlık değerlendirme 

toplantıları 

2. Haftalık danışmanlık saati 

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Hedefler 

İndekse giren yayın sayısının artırılması 1. Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 

Fuar, kongre, sempozyum ve seminerlere 

katılımın artırılması 

1. Öğretim elemanı başına düşen kongre, 

sempozyum ve seminer sayısı 

Bilimsel yayın kalitesinin artırılması 

1. Öğretim elemanı başına düşen yıllık atıf 

sayısı  

2. Dergilere yapılan bilim kurulu, hakemlik ve 

editörlük sayısının artırılması 

Akademik personelin proje yapmaya teşvik 

edilmesi 

1.  Öğretim elemanı başına düşen yıllık proje 

sayısı 

İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri 

Akademik ve idari personelin nitelik ve 

niceliğinin artırılması 

1. Öğrenci anketleri  

2. Eğitici eğitimi alan öğretim üyesi sayısı  

3. Yeni katılan personel sayısı 

 

Kanıtlar 

 Misyon ve Vizyon (sayfa-38) 

 Dış Paydaş Anketi ve Sonuçları (sayfa-39-47) 

 Kurul Kararları(sayfa 48-50) 
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A-2. Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri  

 

Yüksekokul Kalite ve Akreditasyon Temsilcileri belirlenmiş olup, temsilcilerimizin Kalite 

Komisyonunun çalışmalarına katılımı sağlanmıştır. Birim Kalite ve Akreditasyon Temsilcilerinin temel 

görevleri arasında öncelikle personelimizin görev alanıyla ilgili kalite yönetim sürecine katılmalarını 

sağlamaktır. Bu çalışmalar Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesindeki görev 

tanımlarıyla belirlenmektedir. 

 

02/01/2019 tarihli ve 2019/03 nolu Senato Kararı ile onaylanan Sinop Üniversitesi Kalite 

Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin 9. Maddesine alt başlık olarak ''Birim Kalite 

Güvence ve Akreditasyon Teşkilatı'' ve teşkilatın görev tanımı yapılmıştır. Yönergeye istinaden ''Birim 

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Temsilcileri'' belirlenmiştir.  

Birim Kalite ve Akreditasyon Temsilcileri tüm personelin görev alanıyla ilgili kalite yönetim 

sürecine katılmasını sağlamak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalite Yönetim Sisteminin önemini 

belirten yazılar, Yüksekokulun ve Üniversitenin misyon-vizyon kalite politikasına ilişkin yazılar..vb. 

Yüksekokul panolarına, duvarlarına asılarak, web sitesinde de paylaşılmıştır. 

Kalite Güvence Çalışmaları kapsamında Yüksekokulumuzun idari personeline, Meslek 

Yüksekokulu Sekreteri Bayram DEMİREL tarafından Kalite Yönetim Sisteminin önemi, sistemin 

prensipleri, özellikleri ve faydalarının anlatıldığı Hizmet İçi  Eğitim verilmiştir.  

Programların müfredatlarında yer alan derslerin bölüm sorumluları ve öğretim elemanları 

tarafından Öğrenci Bilgi Paketi üzerinde veri girişleri  tamamlanarak, yapılan işlemlere ilişkin  çalışma 

raporları Kalite Yönetim Birimine birim faaliyet izleme tablosu şeklinde gönderilmiştir. 

Bölümlerimizin domain adresleri ve web sitesi panel yöneticileri belirlenerek, 

Yüksekokulumuzun ve bölümlerimizin web sayfalarının aktif kullanılması ve güncel tutulması 

sağlanmıştır.  

İş süreç takvimi oluşturularak, web sitesinde duyurulmuştur. Birimin eğitim-öğretim, araştırma, 

yönetim ve topluma katkı şeklinde belirlenen temel faaliyetlerinin,  ihtiyaç ve beklentilere cevap 

verebilmesi için öğrencilerle online “Dış Paydaş Toplantısı” yapılmıştır.  

Üniversitemizin gelişimini,  hizmet kalitesini artırmak amaçlı idari personele Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından  personel maaş ve sgk işlemleri başlığı altında 

online kurs verilmiştir. 

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla Üniversitemiz 

akademik personeline Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından  verilen 

Öğrenci Merkezli Eğitim Öğretim Sertifika Programına akademik personelimizin katılımı sağlanmıştır.  

 

 

              Eğitim-Öğretim faaliyetleri PUKÖ döngüsü çerçevesinde işletilmektedir. Öğrencilerin 

üniversite ve il ile uyum sağlamaları için faaliyetler yapılmakta, uygulamalı eğitime daha çok zaman ve 

imkan ayırarak öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerinin artırılmaya çalışılmakta, sektör temsilcileri ile 

bir araya getirerek iş ortamına hazırlanmakta, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel etkinliklere 

katılımları (ziyaret, eğitim seminerleri, konferans, teknik gezi vb) teşvik edilmektedir. 2020-2021 

Eğitim Öğretim yılında Covid_19 nedeniyle program ve faaliyet düzenlenememiştir.  
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Toplumsal katkı süreçleri kurumsal PUKÖ döngüsü çerçevesinde işletilmektedir. Kurumun 

toplumsal katkı çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm faaliyetlerinde iç ve dış paydaşların tamamı 

sürece dâhil edilmektedir.  

 

Kanıtlar  

 Eğitim Katılım Formu (sayfa-51) 

 İç Kontrol standartları (sayfa 52-57) 

 Birim İç Kontrol Temsilcileri (sayfa-58) 

 Birim Kalite ve Akreditasyon Temsilcileri (sayfa-59) 

 İş Süreç Takvimi (sayfa 60-62) 

 

 

       

 

 A-3.Paydaş Katılımı  

 

        Birimin misyon, vizyon ve kalite politikası göz önüne alınarak kurumsal öncelikler belirlenmiştir. 

İç paydaş olarak kurumun personel (akademik ve idari) ve öğrencileri, dış paydaş olarak ise faaliyet ve 

hizmetlerimizden yararlanan kesimlerin tamamı belirlenmiştir. Kurumun faaliyetlerini etkileyen ve 

faaliyetlerinden etkilenen birinci öncelikli dış paydaşımız olarak öğrenci; kurumsal işleyişi yürüten 

ikinci öncelikli iç paydaş olarak ise idari ve akademik personelimiz kabul edilmiştir. Kurumun öncelikli 

dış paydaşları öğrencilerimiz, örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları başta olmak üzere kamu/özel 

kuruluşları, sanayi işletmeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak kabul edilmiştir. 26.11.2020/ 

30.12.2020 tarihleri arasında dış paydaşımız olan öğrencilerimiz ile (online) olarak toplantı yapılmıştır. 

 

Birim düzenli olarak yaptığı anket çalışmalarıyla, dış paydaşların katılımını ve iç paydaşlarla 

etkileşimi sağlamaktadır. Ayrıca gerektiğinde yapılan toplantılar, kurumda dış paydaşların talep, görüş 

ve önerilerini almak üzere geri bildirim mekanizması olarak kullanılmaktadır.    

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

EBYS, web sayfası üzerinden bilgilendirme yapılmakta olup ayrıca akademik-idari personel-öğrenci 

sosyal medya sayfalarından da hatırlatma, talep, görüş ve önerileri alınmaktadır. 

 

Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi kapsamında “Mezun Bilgi Sisteminden” alınan geri 

bildirimler değerlendirilerek kalite gelişim süreçlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.  

 

Yerel yönetimle ve diğer kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin artırılması 

için ortak sosyal-kültürel faaliyetler yapılmakta, halk ile Yüksekokul arasındaki iletişim artırılarak 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 artırılmaya çalışılmaktadır.  

 

Kanıtlar  
 

 

 Dış Paydaş Toplantı Raporu (sayfa-64) 
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B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

 

B-1. Programların Tasarımı ve Onayı 

 

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 

temsilcileride kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. Bu görüşler de göz önüne alınarak yeni bölümlerin 

açılmasında bölgenin ekonomik-sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak, mesleki eğitim ihtiyacının 

karşılayacak bölümlere öncelik verilmektedir. 

Yüksekokulumuz çağdaş, yenilikçi, ulusal ve bölgesel ihtiyaçları önceleyen, milli ve kültürel 

değerlere saygılı, öncü öğrenci merkezli eğitim-öğretim ilkesini benimsemektedir. Bu ilke 

doğrultusunda Program yeterlilik amaçları yüksekokulumuzun misyon ve vizyonuna uygun olarak 

bölümler tarafından YÖK’ün mesleki yeterlilik çerçeve programları temel alınarak ilgili alanlardaki 

uzmanlar tarafından tasarlanmaktadır. Belirlenen yeterlilikler üniversite AKTS Bilgi Sistemine Program 

Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) olarak girilmekte ve yayınlanmaktadır. Yüksekokulumuzun program bilgileri 

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Paketi Sistemi aracılığıyla internet ortamında tüm iç ve dış paydaşların 

erişimine açık bulunmaktadır.  

Yeni bir bölüm/program açılma sürecinde Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimde bölüm 

program açma ilkeleri çerçevesine göre ilgili başvuru dosyası hazırlandıktan sonra birim  kurulunda 

görüşülüp, kurum eğitim öğretim komisyonunda görüşüldükten sonra  üniversite senatosuna gönderilir. 

Senato tarafından onaylanan bölüm/programlar Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. YÖK tarafından 

onaylanan bölüm/program açılır. 

Mevcut bir bölüm/programda yeni bir ders açmak isteyen öğretim elemanı ders teklifini 

İngilizce ve Türkçe AKTS formlarıyla birlikte Yüksekokula iletir. Bölüm başkanının uygun görmesi 

durumunda ilgili ders açılmak için Yüksekokul kuruluna sunulur. Buradan alınacak onay durumunda 

takip edilen dönemde ders açılır. Öğrenci Bilgi Paketinde her bir programın ve dersin bilgileri, eğitim 

amaçları ve kazanımları ilan edilmektedir. 

 

 

  B-2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

            Programlardan sorumlu bölüm başkanları ve öğretim elemanları düzenli olarak öğretim alanları 

ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. Alanlarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak programlarına 

“Akademik Danışman Yönergesi” uyarınca yeni dersler ekleme ve düzenleme önerisi 

getirebilmektedirler. Ayrıca, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve dış paydaşların da görüşleri 

alınmaktadır. Bu şekilde programların genel bir değerlendirilmesi yapılabilmekte ve güncel 

tutulabilmektedir. Yüksekokul Yönetimi de Akademik Danışman Toplantısında alınan kararlar ve 

imkânlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirir. 

Ayrıca Bölümler, bölüm öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirilen “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 edilmektedir. 

 

http://aym.sinop.edu.tr/dosya/Ayancik_Meslek_Yuksekokulu_websitesi/ayancik_meslek_yuksekokulu/dosyalar/DIS_PAYDAS_ANKETi.pdf
https://myo.sinop.edu.tr/mevzuat/
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B-3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme  

 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), Bologna 

süreci göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve belirlenmektedir. Yüksekokulumuzda staj 

eğitimi bulunmaktadır ve eğitim süreci kapsamına dâhil edilmektedir. 

Öğrencilerin eğitim süreci yönetmeliklerle ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Öğrencinin derse 

devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan 

açık düzenlemeler bulunmaktadır.  

Programların yürütülmesinde öğrencilerin etkinlikler (teknik geziler, uzman konuşmacı 

davetleri gibi) organize ederek aktif rol almaları sağlanmaktadır. Doğru, adil ve tutarlı şekilde 

değerlendirmeyi güvence altına almak için öğretim elemanlarının her yarıyıl başında ders planlarını 

hazırlayarak öğrencileri bilgilendirmesi sağlanacaktır.  

 

Kurumumuzda öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımını benimseyen bir Kalite Politikası 

tanımlanmıştır. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri anketler yoluyla 

tespit edilmektedir. 

 

Üniversitemizde her yarıyıl sonunda elektronik ortamda tüm öğrencilere uygulanan Öğretim 

Elemanı/Ders Değerlendirme Anketi sonuçları öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır. Öğretim 

elemanlarının bu anketten elde edilen sonuçları aktif öğrenme konusunda kendi yeterliklerini 

geliştirmek üzere kullanmaları beklenmektedir . Öğrencilerin kulüpleri birim içi veya birim dışı olarak 

oluşturulmakta olup öğrenci katılımı sağlanmaktadır.  

 

 

B-4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma  

 

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). 

 

Yeni öğrencilerin programa uyumlarının sağlanması için Yüksekokulumuza kayıt yaptırdıkları 

dönem başında bölüm öğretim elemanları tarafından üniversite, yüksekokul ve kayıt yaptırdıkları bölüm 

hakkında oryantasyon eğitimi verilmektedir.2020 yılında okulumuzun ve yerleşkelerimizin tanıtımı 

amaçlı oryantasyon gezisi yüz yüze eğitim yapan su altı programı öğrencilerine  (Meslek Yüksekokulu 

binası, kütüphane) düzenlenmiştir. 

 

Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz web sayfasında başvuru ile ilgili tüm süreçler ilan edilmekte 

ve gerekli güncellemeler duyurulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler öğrenci işleri birimi ve bölüm 

başkanlarının görevlendireceği öğretim elemanı ve ihtiyaç halinde bölüm başkanı ve yüksekokul 

yöneticilerinden bilgi ve yardım alabilmektedirler. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık 

hizmetleri, öğrenci ile danışmanı arasında yürütülen bir süreç olup bu sürece herhangi bir sorunla 

karşılaşılmadığı sürece müdahil olunmamaktadır. 

  

Kanıtlar 

 Su Altı Programı Öğrencileri Oryantasyon Eğitimin Fotoğrafları (sayfa74-75) 
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B-5. Eğitim-Öğretim Kadrosu  

 

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili süreçleri 

Üniversitemiz Atama Yükseltilme Kriterleri belirlemektedir. Başvurular Rektörlüğümüzce 

alınmaktadır.  İşe alımlar, atamalar ve görevde yükseltme ile ilgili süreçler;  Rektör oluru ile Personel 

Daire Başkanlığı Birimi tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulumuza dışarıdan ders vermek 

üzere öğretim elemanı görevlendirmesi yapılmamaktadır. Her öğretim elemanının akademik uzmanlık 

alanına göre uygun olan dersler için görevlendirmeleri yapılmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosunun 

mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için; Öğretim Elemanlarının 

talepleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalar, konferans, kongre ve toplantılara 

katılımları sağlanmaktadır. Öğretim Elemanlarının atama sürelerinin bitiminde akademik çalışmaları ve 

performansları ile ilgili hazırlamış oldukları dosyalar önce bölümünün uygun görmesi ile Meslek 

Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunda görüşülür. Yönetim Kurulunun almış olduğu karar Rektörlük 

Makamının oluruna sunulur. Rektörlük Makamının uygunluğu doğrultusunda tekrar ataması yapılır.  

. 

            Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek 

için yurt içi/dışı bilimsel etkinliklere teşvik edilmekte ve destek verilmektedir. Eğitim-öğretim 

kadrosunun mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim becerilerinin iyileştirilmesine yönelik 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Öğrenci Merkezli Eğitim Öğretim 

Sertifika Programı düzenlenmiştir.  

     

 

 Kanıtlar 

 Akademik Kadro Tabloları ( Tablo -8 ) 

 

B-6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler  

 

Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamlarını; derslik, 

bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, laboratuvar, sergi alanı, 

bireysel çalışma alanı, sualtı dalış merkezi vb. yeterli ve uygun donanıma sahip, eğitim-öğretimin 

etkinliğini artıracak şekilde iç ve dış paydaşların olanaklarından yararlanabilmektedir. Her program 

kendi alanı ile ilgili makine ve teçhizat teknolojileri kullanmakta olup, yüksekokul tarafından programa 

ayrılan bütçe dahilinde alımlar yapılmaktadır.  Yüksekokul bünyesinde, öğrencilerin mesleki gelişim ve 

kariyer planlamasına yönelik seminer ve programlar düzenlenmekte,  öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi 

gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar bulunmaktadır. Öğretim elemanları ve 

bölüm başkanları öğrencilerin işyeri eğitimi/staj firmaları ile iletişime geçip alanla ilgili tecrübelerini 

almakta ve aktarmaktadır. Yüksekokul bünyesinde yemekhane, çalışma alanları ve diğer olanaklar 

merkez kampüste öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. 

Öğrencilerimize yönelik rehberlik ve destek hizmetleri danışman öğretim elemanları ve ilgili 

diğer personeller tarafından sağlanmaktadır. Engelli öğrencilerimiz için “Engelli Öğrenci Birim 

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

Koordinatörlükleri” bulunmaktadır. Öğrencilerin Burs - Beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 

Yüksekokulumuzda komisyon oluşturulmuştur.  

 Yıllık bütçenin, öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan desteklerin dağılımı, ilgili mevzuat 

ve yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 
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Kanıtlar 

 Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü Formu (sayfa-64) 

 Farabi Birim Koordinatörlüğü Formu (sayfa-65) 

 Erasmus Birim Koordinatörlüğü Formu (sayfa-66) 

 Mevlana  Birim Koordinatörlüğü Formu (sayfa-67) 

              

 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME    

 

C-1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri  

 

Bölgenin sosyal-ekonomik kültürel dokuya katkı sağlayacak araştırma projeleri 

desteklenmektedir. Bu yönde öğretim elemanları, üniversitemiz araştırma-geliştirme merkezlerine 

yönlendirilmektedir. Bu konuda bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.   

 

C-2. Birimin Araştırma Kaynakları  

 

Birimin araştırma faaliyetleri ve kaynakları kapsamında merkez kütüphanesi arşivi, il 

kütüphanesi arşivi, üniversite kütüphane otomasyonu (LİBRA), laboratuvarlar, derslerde verilen 

araştırma projeleri-ödevler yer almaktadır. Öğrencilerin araştırma faaliyetleri sonuçlarına ilişkin 

değerlendirmeler ders sürecinde yürütülmektedir.  

 

Araştırma-Geliştirme faaliyetleri Üniversitemiz bünyesinde bulunan Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) öncülüğünde devam etmekte olup, 

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan laboratuvarlarımız ve Üniversitemiz bünyesinde yer alan diğer 

laboratuvarlar da aktif olarak kullanılmaktadır. 

 

  C-3.  Birimin Araştırma Kadrosu  

 

Üniversitemizde işe alınan/atanan araştırma personelinin araştırma yetkinliği; Yükseköğretim 

Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır.  

 

Üniversitemizde araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesine yönelik 

olarak akademik teşvik sistemi, bilimsel araştırma proje desteği, bilimsel proje hazırlama eğitimi gibi 

imkânlar sunulmaktadır. Ancak bütçe sıkıntıları nedeniyle öğretim elemanlarına 2017 yılından beri 

ulusal/uluslararası kongre ve konferanslara katılım desteği yeteri kadar sağlanamamaktadır.  

 

Araştırma kadrosunun yetkinliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Ölçütleri Yönergesi ile ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. 2020 sonu itibari ile Üniversitemizin 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi Kalite çalışmaları çerçevesinde 

güncellenmiştir. Ayrıca aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlar halinde performans değerlendirilmesi 

araştırmacılar tarafından iletilen geri bildirimler ile izlenmektedir.  

 

Üniversitemizde araştırma kadromuzun çalışma alanlarına yönelik Akademik Personel 

Uzmanlık Alanları Kataloğu Rektörlüğümüzce hazırlanmıştır. 
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  C-4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi  

 

Üniversitemiz tarafından üretilen araştırma faaliyetleri ile ilgili bilgiler ve Akademik yayın 

bilgileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sayfasında BAP ile ilgili proje bazlı 

bilgiler ise Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Üniversitemizin araştırma faaliyetlerine destek olacak veri tabanı aboneliklerine aşağıdaki 

bağlantılardan ulaşılabilir. Bölge, ülke ve dünya ekonomisine kurumsal katkının ölçülmesi ve yeterliliği 

bağlamında somut değerlendirmeye ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

E. YÖNETİM SİSTEMİ  

 

E-1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı  

 

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 (Organizasyon Şeması) 

Meslek Yüksekokulumuzda, ilgili tüm birimlerden, akademik ve idari personelden oluşturulmuş 

komisyon ve kurullar katılımcı bir yaklaşımla yönetim sürecinde görev almaktadır (Komisyonlar ve 

Koordinatörlükler). 

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 temel eğitime tabi tutulmaktadır. 

İdari personele görev alanlarıyla ilgili “4857 Sayılı iş kanunu, 657 sayılı devlet 

memurları kanunu, temizlik ve hijyen” gibi eğitimler birimimizde hizmet içi eğitim olarak 

verilmektedir. Personelimize Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından  

personel maaş ve sgk işlemleri başlığı altında online kurs verilmiştir. Yüksekokulumuz birim iç 

kontrol yetkilileri bulunmaktadır.    

            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. 

İş süreç takvimi, iş akış şemaları, görev tanım formları web sitemizde yer almaktadır.  

 

 

Kanıtlar  

              

              

 Organizasyon Şeması (Ek-5) 

 Komisyonlar ve Koordinatörlükler (sayfa 68-70) 

 Oryantasyon Eğitim Kartları (sayfa 71-72) 

 Hizmet İçi Eğitim Programı (sayfa-73) 

       

https://myo.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
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 E-2. Kaynakların Yönetimi  

 

Yüksekokulumuzda istihdam edilecek akademik personelimizin unvan ve birimler bazında 

dağılımı (Üniversitemiz Norm Kadro Planlaması ve öğretim elemanları için verilen açıktan atama izin 

sayısı kadar) Rektör ve ilgili kurullar tarafından belirlenir. Akademik personel işlemleri ilgili mevzuat 

çerçevesinde gerçekleştirilir.  

 

Yüksekokulumuzda 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 Yüksekokulumuzun ortak görüşü ile 

sağlanmaktadır.  

  

Mali kaynakların yönetimi KBS (https://www.kbs.gov.tr/Portal/) sistemi üzerinden HYS 

modülü ve Sinop Üniversitesi bünyesinde bulunan Muhasebe Bilgi Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 

Harcama yapılacak kalem baz alınarak mevcut bütçe üzerinden harcamalar gerçekleştirilmektedir. 

 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi KBS (https://www.kbs.gov.tr/Portal/) sistemi 

üzerinden TKYS modülü üzerinden 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmektedir. Yüksekokulumuz  

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, TKYS’den yıl sonu idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap 

cetveli ve idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli oluşturularak bir nushası strateji geliştirme daire 

başkanlığına gönderip, mutabakata varıldıktan sonra kurumda saklanmaktadır. Bununla birlikte 

Üniversitemiz Kasım 2017 tarihi itibariyle Kamu Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi’ne dahil edilmiştir. 

Yüksekokul üzerinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar bulundukları birimlere göre çalışanlar ve ortak 

alan üzerine zimmetlenmektedir. 

 

 

 

E-3. Bilgi Yönetimi Sistemi  

 

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

raporlanması birimler bazında elektronik/basılı ortamda sağlanmaktadır. 

 

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

Panellerinin etkin faaliyet göstermesi için görev dağılımları yapılmıştır. Meslek Yüksekokul bünyesinde 

kullanılan bilgi yönetim sistemleri aşağıda listelenmiştir: 

 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

 Öğrenci Bilgi Sistemi 

 Akademik Personel Bilgi Sistemi 

 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 

 Kamu Bütünleşik Mali Yönetim Sistemi (MYS) 

 

 

Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü kapsamında yapılacak olan öğrencilerin ve 

firma bilgilerinin saklandığı bilgi sistemine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Mezun öğrencilerin 

mezun bilgi sistemine kaydolması sağlanmaktadır.  

 

Bilgi Sistemleri güvenlik önlemleri yasalar ve üniversitemiz uygulamalarıyla sağlanmaktadır. 

Kurumumuzun tüm faaliyetleri kapsamında toplanan gizlilik gerektiren veriler, yetkili personel 
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haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmamakta ve yayımlanmamaktadır. Üniversitemizin kurum dışındaki 

kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşması gereken veriler 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu” kapsamında değerlendirilerek paylaşılmaktadır. 

 

Kurum ağ altyapısı dış erişimlere karşı Ağ Güvenlik Duvarı ve yönetilebilir switchler ile koruma 

altına alınarak gerekli güvenlik önlemleri uygulanmaktadır. Mail sunucusu, mail güvenlik duvarı 

yazılımı ile koruma altına alınarak gerekli güvenlik önlemleri uygulanmaktadır. Tüm sunucular ile ağ 

üzerindeki cihazlara antivirüs programı yüklenerek virüs saldırılarına karşı korunmaktadır. Tüm 

kullanıcıların erişim log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” gereği kayıt altına 

alınmaktadır. Kurum web uygulamalarının güvenliği ise SSL Sertifikası ile sağlanmaktadır.  

 

Yazılım, donanım ve hizmet alımı teminleri 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu 

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

çerçevesinde yürütülmektedir. Yazılım, donanım ve hizmet alımı teminleri için hazırlanan teknik 

şartnamelerde, verilerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması ile ilgili maddeler yer almaktadır. 

Bununla birlikte, gerek yazılım geliştirici firmalar, gerekse bakım-destek sağlayan firmalar ile 

imzalanan sözleşmelerde de söz konusu hususlar belirtilmektedir. Kurumun tüm faaliyetleri kapsamında 

toplanan verilerin güvenilirliği, verinin kaynağından temin edilmesi ile sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

E-4.Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi  

 

Kurum dışından tedarik edilecek hizmetler için satın alma komisyonları kurulmuştur.  Kurum 

dışından alınan mal ve hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi, satın alma komisyonu ve ilgili idari personel 

tarafından kontrol edilmektedir.  

 

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

kapsamında satın alma veya diğer yollarla kurum dışından alınan destek hizmetlerinin tedarik sürecinde 

alınan hizmetin niteliğine göre ölçütler belirlenir. Belirlenen ölçütlere göre teknik şartname ve ihtiyaçlar 

çerçevesinde rekabet unsurunu öne çıkararak kurum dışından idari ve/veya destek hizmetlerinin alımları 

yapılmaktadır. 

 Söz konusu destek hizmeti sağlayıcıların performansları birimler itibariyle kurulan Denetim ve 

Muayene Kabul Komisyonların tarafından denetlenmektedir. 

 

 

 

Kanıtlar  

              

              

 Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu (sayfa-70) 

 

 

 

 

 

https://myo.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-ic-kontrol-temsilcileri/
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E-5.  Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği Kamuoyunu Bilgilendirme  

 

Yüksekokulumuz eğitimde hesap verebilirliği girdilere, süreçlere ve çıktılara ilişkin verilerin 

toplanması ve bu verilerin okulumuzun etkililik ve verimliliklerini belirlemek üzere kullanılması süreci 

olarak düşünmektedir. Hataları bulup cezalandırmak değil, performansı artırmak amaçlanmıştır. 

Yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemek için birim faaliyet raporu, 

anketlerden ve yüz yüze görüşmelerden yararlanılmaktadır. 

 

Yüksekokul genelinde özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli düzeyde yapılan 

görüşmelerde yüksekokulumuz üniversite-sanayii işbirliği yönünden değerlendirilmektedir. 

 

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetler ile ilgili tüm duyuru ve haberler Meslek 

Yüksekokulunun web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Gerektiğinde telefon veya e-posta 

yolu ile iletişime geçilmektedir. 

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Kararları, Kamu Hizmet standartları tablosu, Kamu 

Envanter Tablosu, Memnuniyet Anketleri  web sitesinde yer almaktadır.  

 

             Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik olarak Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2020 yılı proje başvuru takvimi ve değerlendirme sürecine ilişkin 

usul ve esaslar ile desteklenen ve tamamlanan projelere ait bilgiler Üniversitemiz web sayfasında 

erişime açılmaktadır. 

 

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

hizmetlerine ilişkin güncel verilerin bulunduğu faaliyet raporu vb. gibi dokümanlar Üniversitemiz web 

sayfasından, haber bülteninden, yazılı, görsel ve sosyal medya araçlarından kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. 

 

TABLOLAR 

 

Tablo 1. 2020 Yılı Fiziki Alanlar 

Kapalı Alan (m²) 

Açık 

Alan 

(m²) 
Eğitim  (m²) 

Beslenme 

(m²) 

Kültür   

(m²) 

Spor     

(m²) 

Akademik 

Personel 

Çalışma 

Ofisi (m²) 

İdari 

Personel 

Çalışma 

Ofisi 

(m²) 

Depo, 

Arşiv, 

Tesis vb. 

(m²) 

Diğer 

Toplam 

Kapalı 

Alan (m²) 

8.103,00 220,00 -  -  913,00 739,00 929,00 1.743.00 12.647,00 0 

  

 

Tablo 2. Eğitim Alanları 

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

Amfi 4 1.500.00 450 

Sınıf 20 3.000,00 1350 

Bilgisayar 
Laboratuvarları 

6   900.00 220 

Diğer Laboratuvarlar 11 3.403,00 500 

Toplam 41 8.803,00 2520 
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 Tablo 3.Sosyal Alanlar 
           

 

            Kantin ve Kafeteryalar 

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

Kantin 1 220 110 

Kafeterya - - - 

Toplam 1 220 110 

            

Toplantı Konferans Salonları 

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

Toplantı Salonu 1 37,00 32 

Konferans Salonu - - - 

   

Tablo 4. Hizmet Alanları 

Akademik Personel Hizmet Alanları 

 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) 

Çalışma Odası 13 913,00 26 

 

             

            

 

            İdari Personel Hizmet Alanları 

 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) 

Servis - - - 

Çalışma Odası 9    739.00 13 

 

             

            

              Ambar,  Arşiv, Atölye Alanları 

 Sayısı (Adet) Alanı (m2) 

Ambar 1 80 

Arşiv 3 149,00 

Atölye 2 700.00 
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Tablo 5. Teşkilat Şeması 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

            Yazılımlar 

Cinsi Sayısı (Adet) Açıklamalar 

LUCA 1 Muhasebe Paket Programı 

Windows 10 - - 

Microsoft Ofis 2010 - - 

Deepfreeze 200 Koruma Programı 

Netsupport School 50 Sınıf Yönetim Programı 

 

Bilgisayarlar 

Cinsi Sayısı (Adet) Açıklamalar 

Masaüstü Bilgisayar 11 İdari Personelin Kullandığı 

Masaüstü Bilgisayar 25 Akademik Personelin Kullandığı 

Masaüstü Bilgisayar 265 Bilgisayar Laboratuvarlarında 

Masaüstü Bilgisayar 5 Elektronik Laboratuvarında 

Masaüstü Bilgisayar 14 Sınıf ve anfilerde 

Tasınabilir 

Bilgisayar 
5 Müdür Odasında 
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Tablo 7.Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar 

Teknolojik Kaynaklar Adet 

Masaüstü Bilgisayar 320 

Dizüstü Bilgisayar 1 

Tablet Bilgisayar  4  

Cep Bilgisayarı 0  

Projeksiyon 25 

Akıllı Tahta 0  

Mikroskoplar 0  

*Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4 

Yazıcı 29 

Fotokopi Makinesi 2 

Tarayıcılar 1 

Faks 1 

Sunucular 0 

Yazılımlar 0 

Tepegöz 0  

Episkop 0  

Baskı Makinesi 0  

Fotoğraf Makinesi 0 

Kameralar 3 

Televizyonlar 2 

Güç Kaynağı 8  

Diğer (3d Yazıcı) 1 

TOPLAM 401 
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Tablo 8. İnsan Kaynakları 

Akademik Personel Sayısı 

Akademik Personel 

 
Kadroların Doluluk 

Oranına Göre 

Kadroların 

İstihdam Şekline 

Göre 

Atama 

Durumuna göre 

Dolu Boş 
Topla

m 

Tam 

Zamanlı 

Yarı 

Zamanlı 

Açıkta

n 
Naklen 

Profesör - - - - - - - 

Doçent - - - - - - - 

Dr. Öğretim Üyesi - - - 5 - 5 - 

Öğretim Görevlisi - - - 17 - 17 - 

Öğr.Gör.Dr. - - - 3 - 3 - 

Arş.Gör.Dr. - - - 1 - 1 - 

-        

-        

TOPLAM    26       26  

 

Akademik Personelin Bölümlere Göre Dağılımı 

BÖLÜM Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı 

Muhasebe ve Vergi Bölümü 6 

Makine  Bölümü 3 

Mekatronik Bölümü 3 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 4 

Elektrik Bölümü 4 

 Su Altı Teknolojisi Bölümü 3 

 Su Ürünleri Bölümü 3 

TOPLAM 26 

Akademik Personelin Yaş itibari ile Dağılımı 

 

 21-25 yaş 26-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 ve üzeri 

Kişi Sayısı - 2 1 11 12 - 
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İdari Personel Sayısı 

SINIF SAYISI 

Atama Durumuna  

Göre 

Açıktan  Naklen 

Genel ve İdari Hizmetler 5 4 1 

Sağlık Hizmetleri - - - 

Teknik Hizmetler - - - 

Eğitim-Öğretim Hizmetleri - - - 

Avukatlık Hizmetleri - - - 

Din Hizmetleri - - - 

Yardımcı Hizmetler - - - 

Kalorifer Ateşçisi 1 1 - 

Sürekli İşçi 7 7 - 

Güvenlik Görevlisi  - - 

TOPLAM 13 12 1 

 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü 

Kişi Sayısı 2 5 1 5 - 

 

İdari Personelin Hizmet Süreleri 

 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 ve üzeri 

Kişi Sayısı 3 1 5 3 1 0 

 

İdari Personelin Yaş Dağılımı  

 21-25 

yaş 

26-30 

yaş 

31-35 

yaş 

36-40 

yaş 
41-50 yaş 51 ve üzeri 

Kişi Sayısı - 1 2 4 4 2 
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Ek3.Atölye, Laboratuvar ve Elektrik Panosu Fotoğrafları 
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17.Mesiek Yüksekokulu 

Misyon: Gelişen teknoloji ile birlikte iş  dünyasını n ihtiyaç duyduğu uluslararası  standartlarda 
mesleki ışıze teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve anlayışa sahip, çözümleyici, nitelikli 
eleman yetiştirmek. 

Vizyon: Çağdaş  mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği teknolojik bilgi ve beceriye sahip, 
uluslararası  platformda aranan nitelikli elemanlar yetiştiren; kendini sürekli geliştiren, 
paylaşımc ı  ve sanayi ile iş  birliği içerisinde olan, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü ve 
yenilikçi bir eğitim kurumu olmak. 



2019-2020 Eğitim Öğretim Yı l ı  Bahar Yarı yı ,' 

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ile ilgili Görüşleri 

Anket Sonuçları  

16 Mart 2020 tarihi itibarı yla Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretime Uzaktan 

Eğitim Sistemi ile eğitime devam edilmiştir. Üniversitede pandemi sürecinde kullan ı lan 

Uzaktan Eğitim Sisteminin değerlendirilmesi amacı yla Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 

"Uzaktan Eğitim Memnuniyet" anketi uygulanmış t ı r. Anket, 12 Haziran 2020 tarihinde 

çevrimiçi olarak uygulamaya konulmuş  olup duyurusu Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 

web sitesi (myo.sinop.edu.tr) üzerinden yapı lm ıştı r. Ankete 170 öğrencinin kat ı l ı m 

göstermiştir. 

Ankete kat ı lan 170 öğrencinin %82,9'u (141) erkek, %17,11 (29) kad ı nd ı r. Anketi 

cevaplayan öğrencilerin cinsiyet dağı l ı m ı  Şekil 1.1de verilmiştir. 

Şekil 1. Ankete Katılan öğrencilerin cinsiyete göre doğılımları  

Ankete katı lanlar ı n %24,11 (41) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, %20,6'sı  (35) 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü, %14,7'si (25) Elektrik ve Enerji Bölümü, %14,11 (24) Makine 

ve Metal Teknolojileri Bölümü, %13,5'u (23) Muhasebe ve Vergi Bölümü, %12,9'u (22) Motorlu 

Araçlar ve Ulaştı rma Teknolojileri Bölümü öğrencileridir. Anketi cevaplayan öğrencilerin 

okuduklar ı  bölümlere göre dağı l ı mlan Şekil 2.'de verilmiştir. 



Bilgisayar Teknoıoplen Bolunıu 
# Elek•.ntr. ve Enerji Bolumu 

- 

Su Urunlen Beiumu 

Şekil 2. Ankete katılan öğrencilerin bölümlere göre dağılım/ar ı  

Ankete kat ı l ı m sağlayan öğrencilerin %55,31ü (94)1. Sı n ıf, %38,2'si (65) 2. Sı n ı f ve %6,51 

(11) eski kayı tl ı  öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. Ankete kat ı l ı m sağlayan öğrencilerin 

sı n ıflara göre dağı l ı mları  Şekil 3.'te verilmiştir. 

S n 

2 o 

E ,J 

Şekil 3. Ankete katılan öğrencilerin sını flara göre dağılımları  

Ankete katı lan öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim yerlerine bak ı ldığı nda %32,9'unun 

(56) il merkezinde, %27,1'inin (46) büyükşehir belediyesi sı n ı rlar ı ndaki ilçelerde, %20,61sı n ı n 

(35) köylerde, %16,5'unun (28) il merkez çevresindeki ilçelerde ve %2,9'unun (5) belde/kasaba 

olduğu görülmektedir. Ankete kat ı l ı m sağlayan öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim yerlerine 

göre dağı l ı mları  şekil 4.'te verilmiştir. 

Buyukşet,• tieleCr,e 	,r:rlar ida<.  Içe 

Tell,eZJ 

iverkez ceyres ndelu ilçe 

Bel4eta.3aba 

Koy 

4-ü 

Şekil 4. Ankete kat ılan öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim yerlerine göre dağılım fon 



2 4 

58 f ea34.1 

44 

Bu soruda öğrencilerin birden fazla seçenek işaretlerime imkân tan ı nmış  olup, 

öğrencilerin %75,9'unun (129) internet eriş imi olan akı ll ı  telefonları ndan, %42,4'ü (72) kişisel 

bilgisayarları ndan, %34,11 (58) ev içinde ortak kullan ı lan bilgisayardan uzaktan eğitim 

sistemine bağland ı kları  tespit edilmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bağlanmak için 

kulland ı kları  cihazlara göre dağı l ı mları  Şekil 5.'te verilmiştir. 

eni el 
ldlefor 

^temel eriş, 	.1 	telefon 

K Ş ;se. trag:sayar pc drzustu 
tblgrsa 

Ev !untae ortak kullan ı lan 
bilgisayar f 

Taoiet 

Şekil 5. Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bağ/anmak için kullandıkları  cihaz/ara göre dağılımlan 

Bu soruda öğrencilerin birden fazla seçenek işaretlerime imkan ı  tan ı nmıştı r. Ankete 

kat ı lan öğrencilerin internete erişim imkanlar ı na bakı ldığı nda %60,6'sı n ı n (103) evde wifi ile 

bağland ığı, %40'ı n ı n (68) evde telefonuyla bağlandığı  %7,6'sı n ı n (13) evinde internet erişimi 

olmad ığı  için yak ı nları n ı n internetini kulland ığı, %6,5'inin (11) evde interneti olmadığı  .için 

bağlanamadığı  tespit edilmiştir. Öğrencilerin internet eriş im olanaklar ı na göre dağı l ı mları  Şekil 

6.'da verilmiştir. 

Evde 'Metre: eııi ıı rdrı  of ev 
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Evde teleranurna beglanborufn 

Evde wıli ı le bağlanworum. 
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Şekil 6. Ankete katılan öğrencilerin internet erişim olanaklarına göre dağılımları  



Kendi odamda tek başıma 

Diğer Odalarda, tek başıma 

93 Diğer odalarda, evdekderın olduğu 

ortamda 

IŞ  Ev <k ısı  mei anda ı  ınternet cafe vb 

Ak ı ll ı  telefonu ile uzaktan eğitim sistemine bağlanan öğrencilerin ayl ı k internet kotalar ı  

incelendiğinde %28,l'inin (47) 2-5 GB arası nda, %22,8'inin (38) 10 GB'tan fazla, %21,6's ı n ı n 

(36) 7-10 GB arası nda ve %6,6's ı n ı n (11) 2 GB'tan az internet kotası na sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin ayl ı k internet kotaları na ait dağı l ı mları  Şekil 7.'de verilmiştir. 
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Şekil 7. Ankete katılan öğrencilerin aylık internet katolonna göre cloğılımlan 

Ankete katı lan öğrencilerin uzaktan eğitime erişimleri için kullanmış  oldukları  mekanlar 

incelendiğinde %54,l'inin (92) kendi odası nda tek başı na, %25,3'ünün (43) diğer odalarda diğer aile 

bireylerinin olduğu ortamda, %15,9'unun (27) diğer odalarda tek başına ve %4,7'sinin (8) ev d ı Sı  

ortamda uzaktan eğitim sistemini kulland ı kları  tespit edilmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitime erişim 

için kulland ı klar ı  meka'na ait dağı l ı mlar Şekil 8.'de verilmiştir. 

Şekil 8. Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitime erişim için kullandıkları  mekan/ara göre dağı/fm/arı  

Ankete kat ı lan öğrencilerin üniversite taraf ı ndan verilen uzaktan eğitimin kalitesine 

yönelik değerlendirmeleri sonucunda %35,3'unün (60) orta düzeyde kaliteli olduğunu, 



60 

8 (%4,7) 

Şekil 11. Öğrencilerin asenkron derslerin kalitesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı  

As 

%32,4'ünün (55)'inin kaliteli bulduğu, %17,6'sı n ı n (30) çok kaliteli bulduğu görülürken, 

%5,3'ünün (9) verilen uzaktan eğitimi kalitesiz buldukları  tespit edilmiştir. öğrencilerin 

üniversite taraf ı ndan verilen uzaktan eğitim kalitesi ile ilgili görüşlerinin dağı l ı m ı  Şekil 9.'da 

verilmiştir. 

Şekil 9. Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitimin kalitesi ile ilgili görüşlerine göre dağ:anı ları  

Ankete kat ı lan öğrencilerin öğretim elemanlar ı  taraf ı ndan kendilerine verilen desteğin 

kalitesi ile ilgili görüşlerine bakı ldığında %34,l'inin (58) öğretim elemanlar ı  taraf ı ndan 

40 

29 

Şekil 10. Öğrencilerin öğretim elemanları  taraf ından verilen desteğin kalitesi ile ilgili görüşlerinin dağılımı  

kendilerine verilen desteği kaliteli buldukları, %29,4'ünün (50) çok kaliteli, %26,5'inin (45) orta 

düzeyde bulduğu tespit edilmiştir. %4,7 (8) gibi düşük bir oran ı n ise öğretim elemanlar ı  

taraf ı ndan verilen desteğin kalitesini düşük buldukları  görülmektedir. Öğrencilerin öğretim 

elemanları  taraf ı ndan verilen desteğin kalitesi ile ilgili dağı l ı m ı  Şekil 10.'da verilmiştir. 

Ankete kat ı lan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde verilen asenkron (video, ppt, 

word vb.) derslerin kalitesi ile ilgili görüşlerine bak ı ldığı nda %38,8'inin (66) asenkron dersleri 

kaliteli buldukları, %24,1'inin (41) çok kaliteli, %24,7'sinin (42) orta düzeyde bulduğu tespit 

edilmiştir. %4,7 (8) gibi düşük bir oran ı n ise asenkron derslerin kalitesini düşük bulduğu 



görülmektedir. Öğrencilerin asenkron (video, ppt, word vb.) derslerin kalitesi ile ilgili dağı l ı m ı  

Şekil 11.'de verilmiştir. 

Ankete kat ı lan öğrencilerin ders anlat ı m videolar ı n ı n süreleri ile ilgili görüşlerine 

bak ı ldığı nda %40,6'sı n ı n (69) orta düzeyde bulduğu, %30,6'sı n ı n (52) uygun sürede olduğunu, 

%23,5'inin (40) ise ders sürelerini oldukça uygun buldukları  tespit edilmiştir. %2,9 (5) gibi 

düşük bir oran ı n ise ders anlatı m videoları n ı n süresini uygun bulmad ı klar ı  görülmektedir. 

Öğrencilerin ders anlatı m videoları n ı n süreleri ile ilgili görüş lerinin dağı l ı m ı  Şekil 12.'de 

verilmiştir. 
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Şekil 12. Öğrencilerin ders anlatım videolarının süreleri ile ilgili görüşlerinin dağılımı  

Ankete kat ı lan öğrencilerin asenkron sı navlar (ödev, proje, sunum vb.) ile ilgili 

görüşlerine bakı ld ığı nda %34,7'sinin (59) bu sı navlardan oldukça memnun olduklar ı, 

%25,3'ünün (43) memnun olduğunu, %25,9'unun orta düzeyde bulduğu tespit edilmiştir. %4,7 

(8) gibi düşük bir oran ı n ise asenkron sı navlardan (ödev, proje, sunum vb.) memnun olmadığı  

görülmektedir. Öğrencilerin asenkron sı navlar (ödev, proje, sunum vb.) ile ilgili görüş lerinin 

dağı l ı m ı  Şekil 13.'te verilmiştir. 
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Şek113.Öğrencilerin asenkron sınavlar (ödev, proje, sunum vb.) ile ilgili görüşlerinin dağılımı  



Ankete kat ı lan öğrencilerin dersleri takip etmek amac ı yla Uzaktan Eğitim Sistemine 

(ALMS) giriş  sı kl ı kları  ile ilgili görüş lerine bakı ldığında %45,3'ünün (77) haftada en az 1 kere, 

%27,6'sı n ı n (47) her gün, %17,6'sı nin (30) haftada 1 kere girdiği tespit edilmiştir. öğrencilerin 

uzaktan eğitim sistemine giriş  sı kl ı kları  ile ilgili görüş lerinin dağı l ı m ı  Şekil 14.fte verilmiştir. 

11, Her gun 

Haftada en az °. kez 

Haftada 1 kez 

İ 5a haftada ı  
Ayda 1 

Bı r kez gı rmış tim 

41, HIÇ gırmedı m 

42> Hafta da oı rkarş  kez 

1'2 

Şekil le. öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine giriş  sıktıkları  ile ilgili görüşlerinin dağılımı  

Ankete katı lan öğrencilerden derslere kat ı lamama sebeplerinden 2 tanesini 

belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin %55,9'u (95) başka sorumluluklar ı  olduğu için 

katı lamadığı n ı, %43,5'u (74) ise internete erişim sorunu yaşad ığı  için kat ı lamadığı n ı  

belirtmiştir. Bu sorunları  sı rasıyla %22,4 (38) ile derslerin ilgi çekici bulunmaması , %12,9'unun 

(22) teknoloji kullanma konusunda kendisini rahat hissetmemesi, %8,8 (15) ile kendisine ait 

bilgisayar' olmaması  gibi seçenekler takip etmiştir. Öğrencilerin derslere kat ı lamama sebepleri 

ile ilgili görüşlerinin dağı l ı m ı  Şekil 15.fte verilmiştir. 
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Şekil 15. Öğrencilerin derslere katılamama sebepleri ile ilgili görüşlerinin dağılımı  

Ankete katı lan öğrencilerin uzaktan eğitime geçişte yaşad ı kları  en önemli 2 kaygı ları n ı  

belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin %61,2'si (104) uzaktan eğitim ile yeterinde 

öğrenemeyeceklerini düşündüklerini, %35,9'u (61) ders notları nda düşüş  yaşayacağın ı  

düşünmesi olduğunu belirtmiştir. Bu kaygı ları  sı rası yla %37,6 (64) ile staj ve uygulama 

derslerinde sorun yaşayacaklar ı n ı  düşünmeleri, %31,8 (54) ile öğretim elemanları  ile etkileşim 

kuramama düşüncesi; %16,5 (28) ile sı n ı f arkadaş ları  ile iletişim kuramama seçenekten i takip 

etmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitime geçiş  ile birlikte yaşad ı klar ı  kaygı lar ilgili görüşlerinin 

dağı l ı m ı  Şekil 16.1cla verilmiştir. 

E;er E no: ayrı' 	l'eceğını  
Ouşunmem 

Uzatan eğitim ile yeterince 
oğrenemeye . 

Ders kurallar iie ııgdi yaşanan 
değiş  

8:a; ve Uygulama derslerı nde 
sorun -yaşa 

S n f 

 

arkadaş  lar in ile etkileşim 
kurania . 

eiemanler He etkileş im 
kurania . 

 

Ğ ' 	9 

104 <%61 2) 

21 (%12.4) 

28 (ire16 5 

6 	37 6 

54 •-•:3' 

 

    

o 
	

25 	 53 	 75 	 100 	 125 

Şekil 16. Öğrencilerin uzaktan eğitime geçişle birlikte yaşad ıklar ı  kaygılar ilgili görüşlerinin dağılımı  



Öğrencilere uzaktan uzaktan eğitim sistemi ile ilgili sorulan diğer sorularda ise katı l ı mları n en 

yüksek olduğu maddeler ele al ı ndığında anket sonuçlar ı, 62 öğrencinin UZEM web sayfası nda 

yer alan destek hizmetlerini faydal ı  bulduğunu, 66 öğrencinin ihtiyaç duyduğunda akademik 

dan ışman ı  ile rahatl ı kla iletiş im kurabildiğini, 64 öğrencinin yapı lan duyurular ı  yeterli 

bulduğunu, 62 öğrencinin uzaktan eğitim sistemine kolay adaptasyon sağlad ığı n ı, 85 

öğrencinin gerçekleştirmeleri gereken görevler için öğretim elemanları  tarafı ndan yeterli ve 

açı k yönlendirme sağlandığı n ı, 76 öğrencinin öğretim elemanlar ı  taraf ı ndan yeterli sayı da 

öğrenme malzemesi sağland ığı n ı , 50 öğrencinin uzaktan eğitim sistemine erişimde sorun 

yaşad ığı n ı, 62 öğrencinin uzaktan eğitim sistemi ile yaşad ığı  soruna k ı sa sürede cevap 

alabildiğini, 60 öğrencinin derslerde sunulan eğitim materyallerinin öğ renme ihtiyacı n ı  

karşı ladığı n ı, 61 öğrencinin ödev ve proje şeklinde gerçekleştirilen ölçme-değerlendirmenin 

objektif ve adil bir şekilde yürütüldüğünü, 64 öğrencinin uygulama ağı rl ı kl ı  derslerin uzaktan 

eğitim taraf ı ndan yap ı lmas ı n ı  uygun bulmad ı klar ı n ı  , 84 öğrencinin yüz yüze eğitimi uzaktan 

eğitime göre daha yararl ı  bulduğunu, 60 öğrencinin uzaktan öğrenmenin anti-

sosyalleştirdiğini, 82 öğrencinin yüz yüze etkileşim ihtiyacı  hissettiğini, 52 öğrencinin 

ülkemizde uzaktan eğitimin etkili bir şekilde yapı lamayacağı na inand ı kları n ı  göstermektedir. 
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KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 

Kamu İç Kontrol Standartları , idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulması nda, 

izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları  gereken temel yönetim kurallarını  

göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı  ve standart bir kontrol sisteminin 

kurulması nı  ve uygulanmasını  amaçlarnaktadı r. 
Kamu İç Kontrol Standartları , uluslararası  standartlar ve iyi uygulama örnekleri 

çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı , risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ye 

iletişim ile izleme bileşenleri esas alı narak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde 

olmasını  sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir. 

I. KONTROL ORTAM' STANDARTLARI 
Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve 

olup, kiş isel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik 

destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı , insan kaynakları  politikaları  ve 

uygulamaları  ile yönetim felsefesi ve iş  yapma tarzı na ilişkin hususlar' kapsar. 

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük 
Personel davranışları n ı  belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi 

sağlanmalıdır. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
1.1. iç kontrol sistemi ve iş leyişi yönetici ve personel tarafı ndan sahiplenilmeli ve 

desteklenmelidir. 
1.2. Idarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulamasında personele örnek 

olmalıdı rlar. 
1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara undmal ı d ı r. 
1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlı k ve hesap verebilirlik sağlanmalıdı r. 

1.5. Idarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranı lmalıdı r. 

1.6. Idarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir 

olmal ı dı r. 

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı  ve görevler 
idarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları  yazı lı  olarak 

belirlenmeli, personele duyurulmalı  ve idarede uygun bir organizasyon yapısı  

oluşturulmalıdı r. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
2.1. Idarenin misyonu yazı lı  olarak belirlenmeli, duyurulmalı  ve personel tarafı ndan 

benimsenmesi sağlanmalıdı r. 
2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince 

yürütülecek görevler yazdı  olarak tammlanmalı  ve duyurulmalıdır. 
2.3. Idare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve 

sorumlulukları nı  kapsayan görev dağı l ı m çizelgesi oluşturulmalı  ve personele bildirilmelidir. 

2.4. Idarenin ve birimlerinin teşkilat şeması  olmalı  ve buna bağlı  olarak fonksiyonel 

görev dağı lı mı  belirlenmelidir. 
2.5, idarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı , temel yetki ve sorumluluk dağı l ımı , 

hesap verebilirlik ve uygun raporlarna ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. 
2.6. Idarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere 

ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdı r. 
2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik 

mekanizmalar oluşturmalıdır. 

Standart: 3. Personelin yeterlillai ve performansı  



İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamak, performansı n 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almal ıdı r. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

3.1. İnsan kaynakları  yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini 

sağlamaya yönelik olmalıdı r. 
3.2. idarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek 

bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 
3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel 

seçilmelidir. 
3.4. Personelin işe alınması  ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine 

uyulmalı  ve bireysel performansı  göz önünde bulundurulmalıdır. 

3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı  belirlenmeli, bu ihtiyacı  giderecek eğitim 

faaliyetleri her yı l planlanarak yikülülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. 

3.6. Personelin yeterliliği ve performansı  bağlı  olduğu yöneticisi tarafından en az 

yı lda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları  personel ile görüşülmelidir. 

3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı  yetersiz bulunan personelin 

performansını  geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel 

için ödüllendirrne mekanizmaları  geliştirilmelidir. 

3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans 

değerlendirmesi, özlük hakları  gibi insan kaynakları  yönetimine ilişkin önemli hususlar yazı l ı  

olarak belirlenmiş  olmalı  ve personele duyurulmal ı dı r. 

Standart: 4. Yetki Devri 
İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları  açıkça belirlenmeli ve yazılı  olarak 

bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate al ı narak yetki devri yapı lmalıdı r. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

4.1. İş  akış  süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele 

duyurulrnalıdır. 
4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafı ndan belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen 

yetkinin sını rlarını  gösterecek şekilde yazılı  olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. 

4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. 

4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip 

olmalıdır. 
4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde 

yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdı r. 

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLAR! 

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin 

tanımlaması , analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir. 

Standart: 5. Planlama ve Programlama 

İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları  gerçekleştirmek için 

ihtiyaç duydukları  kaynakları  içeren plan ve programları n ı  oluşturmalı  ve duyurmak, 

faaliyetlerinin plan ve prograrnlara uygunluğunu sağlamalıdı r. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 

5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını  oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performansları nı  ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katı lımcı  

yöntemlerle stratejik plan hazı rlamalıdı r. 
5.2. İdareler, yürüteeekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı  hazı rlamalıdır. 

5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planları na ve performans programlarına uygun 

olarak hazı rlamalıdı r. 
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5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programı yla 

belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamal ı dı r. 
5.5. Yöneticiler, görev alanları  çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler 

belirlemeli ve personeline duyurrnalidı r. 
5.6. Idarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir,ilgili ve süreli 

Olmalıdı r. 

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini 

eng,elleyebilecek iç ve dış  riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve al ı nacak önlemleri 

belirlemelidir. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 

6.1. İdareler, her yı l sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri 

belirlemelidir. 
6.2. Risklerin gerçekleşme olası lığı  ve muhtemel etkileri yı lda en az bir kez analiz 

edilmelidir. 
6.3. Risklere karşı  alınacak önlemler belirlenerek eylem planları  oluşturulmalıdı r. 

3. KONTROL FAALIYETLERI STANDARTLAR' 
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri 

İdareler, hedeflerine ulaşmayı  amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol 

strateji ve yöntemlerini bel irlemeli ve uygulanıalıdı r. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli 

gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşı laştırma, onaylama, raporlama, 

koordinasyon, doğrı.dama, analiz etme, yetkilendirrne, gözetim, inceleme, izleme vb.) 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 
7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası  

kontrolleri de kapsamalıd ı r. 
7.3. Kontrol faaliyetleri, varlı kları n dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin 

sağlanmasını  kapsamalıdı r. 
7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı  aşmamal ıdı r. 

Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 

İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazı lı  prosedürleri ve bu 

alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamah, güncellemcli ve ilgili personelin eriş imine 

sunmalıdı r. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 

8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkı nda 

yazı lı  prosedürler belirlemelidir. 
8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve iş lemin başlaması, 

uygulanması  ve sonuçlandı rı lması  aşamaları nı  kapsamalıdı r. 

8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı , mevzuata uygun ve ilgili 

personel tarafından anlaşı labilir ve ulaşı labilir olmalıdır. 

Standart: 9. Görevler ayrılığı  
Hata, eksiklik, yanlış lık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler 

ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi 

g6revleri personel arasında paylaştı rdmalıdı r. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 



9.1. Her faaliyet veya mali karar ve iş lemin onaylanması , uygulanması , kaydedilmesi 

ve kontrolü görevleri farkl ı  kiş ilere verilmelidir. 

9.2. Personel sayısı nın yetersizliği nedeniyle görevler ayrı lığı  ilkesinin tam olarak 

uygulanamadığı  idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı  ve gerekli önlemleri 

almalı dı r. 

Standart: 10. Hiyerarşik kontroller 

Yöneticiler, iş  ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol 

etmelidir. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması  için gerekli 

kontrolleri yapmalıdı r. 
10.2. Yöneticiler, personelin iş  ve iş lemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları  vermelidir. 

Standart: it. Faaliyetlerin sürekliliği 

İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdı r. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrı lma, yeni bilgi 

sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi 

faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı  gerekli önlemler alınmalıdı r. 
11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 

11.3. Görevinden ayrı lan personelin, iş  veya istemlerinin durumunu ve gerekli 

belgeleri de içeren bir rapor hazı rlaması  ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi 

yönetici tarafından sağlanmalıdı r. 

Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri 

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli 

kontrol mekanizmaları  geliştirmelidir. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 

12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazı l ı  

olarak belirlenmeli ve uygulanmal ı dı r. 
12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler 

yapı lmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak 

mekanizmalar oluşturulmalıdı r. 
12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. 

4. BILGI VE İLETIŞIM STANDARTLARI 

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir 

formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumlulukları nı  yerine getirmelerine imkan verecek 

bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletiş im ve kayıt sistemini kapsar. 

Standart: 13. Bilgi ve iletişim 

İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansını n izlenebilmesi, karar alma 

siireçIerinin sağlı klı  bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet Stınumunda etkinlik ve memnuniyetin 

sağlanması  amacı yla uygun bir bilgi ve iletiş im sistemine sahip olmalı dı r. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış  iletişimi kapsayan etkili ve sürekli 

bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. 
13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli 

bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. 
13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanış lı  ve anlaşı labilir olmalıdı r. 
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13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı  ve bütçenin uygulanması  ile 

kaynak kullanı mına ilişkin diğer bilgilere zamanı nda erişebilmelidir. 
13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları  

üretebilecek ve analiz yapma imkanı  sunacak şekilde tasarlanmalıdı r. 
13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları  çerçevesinde beklentilerini 

görev ve sorumlulukları  kapsamında personele bildirmelidir. 
13.7. Idarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve 

sorunları nı  iletebilmelerini sağlamalı dı r. 

Standart: 14. Raporlama 
idarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlı k ve hesap 

verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdı r. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
14.1. İdareler, her yı l, amaçları, hedefleri. stratejileri, varlıklar', yükümlülükleri ve 

performans programları n ı  kamuoyuna açı klamalıdı r. 

14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı  aylık uygulama sonuçları , ikinci altı  aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 
14.3. Faaliyet sonuçları  ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve 

duyurulmalıdı r. 
14.4. Faaliyetlerin gtizetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı  yazı l ı  

olarak belirlenmeli. birim ve personel, görevleri ve faalivetleriyle ilgili hazı rlanması  gereken 

raporlar hakk ı nda bilgilendirilmelidir. 

Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi 
İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş  ve işlemlerin kaydedildiği, 

sı nı flandınldığı  ve dosyalandığ'ı  kapsamlı  ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
15.1. Kayı t ve dosyalama sistemi. elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak 

ile idare içi haberleşmeyi kapsamalı d ı r. 
15.2. Kayı t ve dosyalama sistemi kapsamlı  ve güncel olmal ı, yönetici ve personel 

tarafından ulaşı labilir ve izlenebilir olmalıdı r. 
15.3. Kayı t ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunması n ı  

sağlamalıdır. 
15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş  standartlara uygun olmalıdır. 
15.5. Gelen ve giden evrak zaman ı nda kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde 

sı nı flandı rı lmal ı  ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. 
15.6. Idarenin iş  ve işlcmlerinin kayd ı . sı nı tlanclı nlması , korunması  ve erişimini de 

kapsayan, belirlenmiş  standartlara uygun arş iv ve dokümantasyon sistemi oluştuı-ulmal ı d ı r. 

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 

İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini 

sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları n bildirim yöntemleri belirlenmeli ve 

duyurulmal ı dı r. 
16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli 

incelemeyi yapmalıdır. 
16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları  bildiren personele haksız ve ayırı mcı  bir 

muamele yapı lmamalıdır. 

5, IZLEME STANDARTLAR} 
izleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme 

faaliyetlerini kapsar. 



Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi 
İdareler iç kontrol sistemini yı lda en az bir kez değerlendirmelidir. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu 

iki yöntem birlikte kullanı larak değerlendirilmelidir. 
17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması  konusunda süreç ve yöntem 
belirlenmelidir. 

17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katı lı mı  sağlanmal ı d ı r. 
17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış  denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate 
al ı nmalıdı r. 

17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alı nması  gereken önlemler 
belirlenmeli ve bir eylem planı  çerçevesinde uygulanmalıdır. 

Standart: 18. İç denetim 
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 
Bu standart için gerekli genel şartlar: 
18.1. iç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafı ndan belirlenen 

standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. 
18.2. İç denetim sonucunda idare tarafı ndan alı nması  gerekli görülen önlemleri içeren 

eylem plan ı  hazı rlanmak uygulanmalı  ve izlenmelidir. 

5? 
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Evrak Tarih ve Sayısı: 19/06/2019-E.16229 

T.C. 
SINOP ÜNİ'VERSİTESI REKTÖRLOĞO 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

sei 
mos 

Sayı  : 87241057-060.09-E. 
Konu : Birim Kalite Güvencesi ve 

Akreditasyon Temsilcilerinin 
Güncellenmesi 

KALITE YÖNETIM BIRIMINE 

İlgi 	: 10/01/2019 tarihli ve 21110611-060.09-E.1090 sayılı  yazınız. 

"1-1\ 	

Oniversitemiz Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslan yönergesine istinaden 
belirlenen "Birim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Temsilcileri" listesi aşağıdaki şekliyle 
güncellenmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

e-imzalıdır 
Doç. Dr. Meryem SEFERINOĞLU 

Müdür V. 

M.Y.O. Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Temsilcileri: 

-Doç. Dr. Meryem SEFERNOĞIU (Müdür V.) 

-Dğr.Gör. İ . Umut DURAN (Müdür Yrd.) 

-Bayram DEMIREL (Yüksekokul Sekreteri) 

17/06/2019 Bilgisayar İsletmeni 	 Sevda KELTEK 
17/06/2019 Yüksekokul Sekreteri 	 Bayram DEMİREL 

Ordu Köyü 57000 / Sinop 	 Bilgi Için :Sevda KELTEK 
E-Posta 	: sinop@sinop.eduir 	 Kep : sinopuniversitesi0shs0 I .kep.ır Unvan :Bilgisayar İsletmeni 
Web 	wwwsinop cdutr 
Telefon 	: O 368 271 57 38 - 39 43 	 Faks : 0 368 271 57 40 	 Dahili 	:6601 

Bu belge 5070 sayılı  Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
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Sİ NOP ÜNIVERSITESI 
İŞ  SÜREÇ TAKVİ Mİ  FORMU 

ı  

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Başlangı ç Tarihi: 01/09/2020 	 İ  Bitiş  Tarihi:, İ  31/01/2021 

Yap ı lacak İş  Say ı sı : 19 

YILLIK IS SÜREÇ TAKVIMI 

1 Yapı lacak İş: AKADEMİ K GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 28/09/2020 

Güz dönemi 1. akademik genel kurul toplantı sı . 

2 Yapı lacak Iş: ORYANTASYON PROGRAMLAR! Tarih: 06/11/2020 

Sualt ı  teknolojileri program ı  öğrencilerine binamız ve ortak kullanım alanları nı n (Kütüphane, 

Spor tesisleri) tanı tımı . 

3 Yapı lacak İş: HIZMET İ Çİ  EĞITIM PROGRAMLARI Tarih: 
10/11/2020 

İ dari personele Tasarruf Tedbirleri konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 

4 Yapı lacak Iş: 
BIRIM KALITE VE AKREDİTASYON 

TEMSILCILERI TOPLANTISI Tarih: 17/11/2020 

Birim kalite aylı k toplant ı sı nı n yapı lması . 

5 Yapı lacak İş: HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMLARI 
Tarih: 23/11/2020 

Idari personele teknoloji kullanım ı 	konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 

6 Yapı lacak Iş: PAYDAŞ  TOPLANTILARI Tarih: 27/11/2020 

İ ç paydaş  toplant ı sı  (İ dari). 

Her y ı lın sonunda akademik birimlerimizin, iş  süreç takviminde ad ı  geçen faaliyetleri hakkında 

kanı tları n da (yazışmalar, görseller vb.) yer aldığı  kapsamlı  bir rapor hazırlayarak Kalite Yönetim 

Birimine göndermesi gerekmektedir. 

KYT-FRM-153/00 
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S İ NOP ÜN İ VERS İ TESİ  
İŞ  SÜREÇ TAKVİ Mİ  FORMU 

7 Yapı lacak Iş: HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMLARI Tarih: 01/12/2020 

idari personele ak ım çalışmas ı  konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 

- 

8 	Yap ı lacak İş: HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMLARI Tarih: 04/12/2020 

Idari personele nezaket kuralları  konusunda hizmet içi eğitim verilmesi 

9 Yapı lacak Iş: PAYDAŞ  TOPLANTILARI Tarih: 
04/12//2020 
08/12/2020 

İç Paydaş  Toplant ı sı  (Akademik) . 

10 Yapı lacak Iş: HIZMET IÇİ  EĞİTİM PROGRAMLARI Tarih: 10/12//2020 

idari personele 657 say ı lı  devlet memurları  kanunu konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 

11 Yapı lacak Iş: HIZMET içi EĞITIM PROGRAMLARI Tarih: 21/12/2020 

Idari personele 4857 sayı lı  işçi kanunu konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 

12 Yapı lacak İş: BIRIM KALİ TE VE AKREDITASYON 
TEMSILCILERI TOPLANTISI 

Tarih: 23/12/2020 

Birim kalite aylı k toplant ı sı n ı n yapı lması . 

13 Yapı lacak Iş: HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMLARI Tarih: 28/12/2020 

Idari personele yazışma kuralları  konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 

Her yı lın sonunda akademik birimlerimizin, iş  süreç takviminde adı  geçen faaliyetleri hakkı nda 

kan ı tların da (yazışmalar, görseller vb.) yer aldığı  kapsamlı  bir rapor hazırlayarak Kalite Yönetim 
Birimine göndermesi gerekmektedir. 

KYT-FRM-153/00 



          

  

SINOP ÜNİVERSİ TESİ  
İŞ  SÜREÇ TAKVİ Mİ  FORMU 

   

     

        

        

        

14 Yapı lacak Iş: PAYDAŞ  TOPLANTILARI Tarih: 30/12/2020 

Dış  paydaş  toplantı s ı  Online (Öğrenci). 

Tarih: 04/01/2021 
15 Yap ı lacak iş: HIZMET IÇI EĞİTIM PROGRAMLARI 

kalite yönetim konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 
Idari personele 

Tarih: 15/01/2021 
HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMLARI 16 Yap ı lacak İş: 

temizlik ve hijyen konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. 
Idari personele 

Tarih: 	19/01/2021 
Yap ı lacak İş: HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMLARI 

17 

Covid-19 konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. idari personele 

BIRIM KALITE VE AKREDITASYON 
TEMSILCILERI TOPLANTISI 

Tarih: 20/01/2021 
18 Yapılacak Iş: 

aylık toplantı sı nı n yap ı lması . Birim kalite 

AKADEMIK GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 02/02/2021 
19 Yapı lacak Iş: 

Güz dönemi 2. akademik genel kurul toplantı sı . 

Her yı lın sonunda akademik birimlerimizin, iş  süreç takviminde adı  geçen faaliyetleri hakk ı nda 

kanı tların da (yazışmalar, görseller vb.) yer aldığı  kapsaml ı  bir rapor hazı rlayarak Kalite Yönetim 

Birimine göndermesi gerekmektedir. 

KYT-FRM-1 53/00 



SINOP ÜNIVERSITESI 

DIŞ  PAYDAŞ  TOPLANTI RAPORU 

  

   

6.2 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

    

Saat: 15:30 Toplantı  No: 

 

Toplantı  Tarihi: 
26/11/2020 
30/12/2020 

  

1 

       

Toplantı  Yeri: 

Toplantı  Başkanı:  

Online (Öğrenci) 

Bölüm Danışmanları  

Raportör: 

 

Bölüm Danışmanları  

 

DIŞ  PAYDAŞ  TOPLANTI MADDELERI 

   

Videoların uzun olması  izlenmesini zorlaştırdığı  ve verimliliği düşürdüğü ifade edildi.15 ya da 

20 dk olması nı n daha rahat izlenmesini sağlayacağı  söylendi. 

Öğrencilerimiz, uzem sistemimde sorunları n olduğu, uzem sistemindeki birkaç video açtı ktan 

sonra donmalann olduğu, ses k ı s ı klığı  olduğu ayrıca not almak ve tekrar dinlemek 

istediklerinde ileri geri yapamadıkları  sebebiyle sorun oluştuğu ve dersleri rahat bir şekilde 

takip edemediklerini ifade ettiler. 

Oğrencilerimiz yüzyüze eğitime geçtiklerinde günün şartlarına uygun şekilde (Kriptoloji, 

yapay zeka, mobil programlama, robotik) gibi seçmeli derslerin eklenmesini talep ettiler. 

Evde bilgisayar ve interneti olmayanlar ın dersleri takip edemediği ve bilgisayar destekli 

çizim derslerine ait uygulamaları  yapamadıklarını  ayrı ca sı nav ödevlerini teslim edememe 

kaygısı  yaşadıklarını  ifade ettiler. 

Uygulamalı  derslerin uygulama eksikliklerinin, yüzyüze eğitime geçildig'inde atölye 

ortamı nda giderilmesi talep edildi. 

Bahar döneminde uzaktan eğitim devam ederse devam zorumluluğu olmamas ı  halinde 

(çalışan öğrenciler için) konuların daha iyi anlaşılmas ı  ve soru sorulabilmesi için,derslerin 

canlı  yapı lmas ı nın daha iyi olacağı  ifade edildi. 

KYT-FRM-109/00 



T.C. 
SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLOĞO 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

    

Sayı  : 45530517-104.99-E. 
Konu : Hizmet içi Eğitim 

06.11.2020 

TÜM IDARI PERSONELE 

Meslek Yüksekokulumuzda aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde hizmet içi eğitimleri 
yapı lacaktı r. Tüm idari peısonelimizin yapı lacak olan eğitimler° katı l ı mı n ı  rica ederim. 

e-imzalıdır 
Doç. Dr. Meryem SEFERINOOLU 

Müdür V. 

Sı ra No Eğitimin Konusu Tarih Saat Yer 
1 Tasarruf Tedbirleri 10.11.2020 15.00-17.00 301 Nolu Sı nı f 
2 Teknoloji Kullanı mı  23.11.2020 15.00-17.00 301 Nolu Sı nıf 
3 Takı m Çalışması  27.11.2020 15.00-17.00 301 Nolu Sı nı f 
4 Nezaket Kuralları  04.12.2020 15.00-17.00 301 Nolu Sı nıf 
5 657 Sayı lı  Kanun 10.12.2020 15.00-17.00 301 Nolu Sı n ı f 
6 4857 Sayı lı  Kanun 21.12.2020 15.00-17.00 301 Nolu Sı nıf 
7 Yazışma Kuralları  28.12.2020 15.00-17.00 301 Nolu S ı nı f 
8 Kalite Yönetimi 04.01.2021 15.00-17.00 301 Nolu Sı nı f 
9 Temizlik ve Hijyen 15.01.2021 15.00-17.00 301 Nolu S ı n ı f 
10 Covid-19 Bilgilendirme 25.01.2021 15.00-17.00 301 Nolu Sını f 

Dağı tım: 
TÜM İ  DARİ  PERSONELE 

05/11/2020 Bilgisayar işleımeni 	 Dilek ÖZTÜRK 
05/11/2020 Yüksekokul Sekreteri 	 Bayram DEMİREL 

Osmaniye Mali Karagül Sok. Fen-Edebiyat Yerleşkesi No:30C 57000 Merkez SINOP 
E-Posta 	: sinuominniusinop.eduir 	 Kep : kinopuniversnesiiidisel.kepir 
Web 	: WWW ıınop.eıtu.ır 
Telefon 	368)271 57 38 -39-43 	 Faks 	36:0271 57 40-42 

Bu belge, güvenli elektronik İ mza ile iınzalanmıştır. 

Bilgi için :Dilek ÖZTÜRK 

tinvan 	•Bilgisayar isletmeni 

Dahili 	:6601 
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