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BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1. İletişim Bilgileri 

Kalite Birim Temsilcisi  : Öğr.Gör. Volkan ÇAVUŞ - Müdür 
Kalite Birim Temsilcisi Yrd. : Öğr. Gör. İsmail Umut DURAN -Md.Yrd.
Kalite Birim Temsilcisi Yrd. : Bayram Demirel-Yüksekokul Sekreteri

Adres    : Osmaniye Mahallesi Üniversite Caddesi 52L   57000 / Sinop 
Tel : 0368 271 57 38-39
Faks                  : 0368 271 57 40
E-posta : vcavus@sinop.edu.tr , iduran@sinop.edu.tr , bdemirel@sinop.edu.tr

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 ki 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 
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Programı, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 
kapatılmıştır.

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 ve 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.

             Yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı Programı, Elektrik Programı, Makine Programı, 
Mekatronik Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Sualtı Teknolojisi Programı ve Su 
Ürünleri Programı ile Eğitim-Öğretimine devam etmektedir.

             Yüksekokulumuz bünyesinde;  idari ve akademik personel için çalışma ofisi (21) ve 
proje/toplantı ofisi (1), koçluk ofisi (1), hizmetli odası (2), arşiv (2), derslik (20), amfi (4), bilgisayar 
laboratuvarı (5), teknik laboratuvar (4), CNC atölyesi (1)  ve temel imalat atölyesi (1) ile Karakum dalış 
merkezi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kullanıma sunulan 10 kişinin aynı anda çalışmasına uygun 
(1) adet proje geliştirme laboratuvarı bulunmaktadır. 

 31.12.2021 tarihi itibariyle 145 kız, 614 erkek olmak üzere toplam 759 öğrenci, 
Yüksekokulumuz fiilen Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2), Yüksekokul 
Sekreteri, Dr. Öğr. Üyesi (6),  Öğr. Gör. Dr. (5),  Öğretim Görevlisi (17) ve Arş. Gör. Dr. (1) olmak 
üzere 29 akademik personel ve 10 idari personel ile toplam 39 personel ile hizmet verilmektedir.

   

Kanıtlar     

 Bölümlerin Kapatılan Programlarına İlişkin YÖK Kararları (Ek-1)

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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                                 MESLEK YÜKSEKOKULU FİZİKİ ALANLARI

                                                     

                                  MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ALANLARI                           

                           MESLEK YÜKSEKOKULU KANTİN ALANI VE KAPASİTESİ                        

                                     AKADEMİK PERSONEL ÇALIŞMA ALANLARI

                                        
                                        

                                        İDARİ PERSONEL ÇALIŞMA ALANLARI

Kapalı 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)

Açık 
Alan 
(m²)

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

 

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

Amfi 4 1.500.00 450
Sınıf 20 3.000,00 1350
Bilgisayar 
Laboratuvarları 5   900.00 220

Diğer Laboratuvarlar 10 3.403,00 500
Toplam 39 8.803,00 2520

Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m2) Kapasitesi (Kişi)
Kantin 1 220 110
Kafeterya - - -
Toplam 1 220 110

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

Çalışma Odası 13 913,00 29

Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi)
Servis - - -
Çalışma Odası 8    739.00 10

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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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. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Hedefler;

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.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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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.

 2. Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinde Hedefler; 

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. 

3. Fiziki Altyapı Faaliyetlerinde Hedefler; 

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.

4. Bölge/Topluma Hizmet Faaliyetlerinde Hedefler; 

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

b. Öğretim elemanı, dış paydaşları ile işbirliğini geliştirmeye teşvik etmek.
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.

5. Tanınırlık Faaliyetlerinde Hedefler ; 

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.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE
                        
                A.1.  LİDERLİK VE KALİTE
            
             Yüksekokulumuz, kurumsal dönüşümünü sağlayacak yönetim modeline sahip olup, liderlik 
yaklaşımları uygulanan, iç kalite güvence mekanizmalarını oluşturulmuş ve kalite güvence kültürünü 
içselleştirmiştir. 
           Yüksekokul Kalite Temsilcileri belirlenmiş olup, temsilcilerimizin Kalite Komisyonunun 
çalışmalarına katılımı sağlanmıştır. Birim Kalite 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.
            28/06/2021 tarihli ve 2021/104 nolu Senato Kararı ile onaylanan Sinop Üniversitesi Kalite 
Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin 8. Maddesine alt başlık olarak ''Birim Kalite 
Güvence ve Akreditasyon Teşkilatı''nın görev tanımları yapılmıştır. Yönergeye istinaden ''Birim Kalite 
Temsilcileri'' belirlenmiştir. 

Birim Kalite 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. 

Kanıtlar 
            
 Birim Kalite Temsilcileri.
 İş Süreç Takvimi.

    A.1. 1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı

   Yüksekokulumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapısı 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve hükümleri uyarınca yayımlanan 
yönetmelikler çerçevesinde teşkilatlanmıştır.
               Yüksekokulumuzda,  kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan 
ve süreçleriyle uyumlu yönetim modeli ve idari yapılanması belirlenmiştir. Yüksekokulumuz 
yönetiminin çalışma tarzı, yetki ve sorumlulukları, birimimizin akademik camiasıyla iletişimi; yönetim 
tarzının hedeflenen kurum kimliği ile uyumu yerleşmiş ve benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve 
bağlı olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri vardır ve gerçeği yansıtmaktadır; 
ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/kalite-yonetim-ve-akreditasyon-temsilcileri/
https://myo.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
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             Meslek Yüksekokulumuzda, ilgili akademik ve idari personelden oluşturulmuş komisyon ve 
kurullar katılımcı bir yaklaşımla yönetim sürecinde görev almaktadır.

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 2021 yılında “4857 Sayılı iş kanunu, 657 sayılı devlet 
memurları kanunu, temizlik ve hijyen, tasarruf tedbirleri, kalite yönetimi” gibi eğitimler birimimizde 
hizmet içi eğitim olarak verilmiştir. Personelimize Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü tarafından personel maaş ve SGK işlemleri başlığı altında 2021 yılında 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 belirlenmektedir.

Kanıtlar 
            
       

 Organizasyon şeması.
 Görev tanımları.
 İş Akış Süreçleri.
 Komisyonlar. 
 Koordinatörlükler.
 Oryantasyon Eğitim Kartları (Ek-2)
 Hizmet İçi Eğitim Programı ( Ek-3)

   A.1.2. Liderlik

                    Yüksekokulumuzun Yükseköğretim ekosistemindeki değişim, belirsizlik ve karmaşıklığı 
dikkate alan bir kalite güvencesi sistemi ve kültürü oluşturma konusunda sahipliği ve motivasyonu 
yüksektir. Bu süreçler çevik bir liderlik yaklaşımıyla yönetilmektedir. Birimimizde liderlik anlayışı ve 
koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Yüksekokulumuz değerleri ve hedefleri doğrultusunda stratejilerinin 
yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, kurumsal motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde 
yönetmektedir. Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. 

 
         A.1.3. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları
                   
                    Yüksekokulumuzda PUKÖ döngüsü itibarı ile bir takvim yılında hangi işlem, süreç ve  
mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış şemaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler 
tanımlanmıştır. Gerçekleşen uygulamalar değerlendirilmektedir. Takvim yılı temelinde tasarlanamayan 
diğer kalite döngülerinin ise tüm katmanları içerdiği kanıtları ile belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar 
değerlendirilmektedir. Kuruma ait kalite güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı 
erişilebilen ve güncellenen Kalite el kitabı bulunmaktadır.
       

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/organizasyon-semasi-2/
https://myo.sinop.edu.tr/gorev-tanimari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/is-akis-semalari/
https://myo.sinop.edu.tr/komisyonlar/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-koordinatorleri/
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        Kanıtlar
 Kalite El Kitabı
 İş Süreç Takvimi
 Görev Tanımları

          A.1.4. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

                   Yüksekokulumuz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ilkesi benimsenmiştir, hangi 
kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmış, erişilebilir olarak ilan edilmiştir. Tüm bilgilendirme adımları 
sistematik olarak atılmaktadır. Birim web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi 
vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. İçe ve dışa hesap verme yöntemleri 
kurgulanmıştır ve uygulanmaktadır. Sistematiktir, ilan edilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilir, 
sorumluları nettir. Yüksekokulumuzun öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısı ile idari-mali 
ve diğer hizmetlerine ilişkin güncel verilerin bulunduğu faaliyet raporu vb. gibi dokümanlar 
Yüksekokulumuz ve Üniversitemizin web sayfasından, haber bülteninden, yazılı, görsel ve sosyal 
medya araçlarından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen sınav tarihleri, başvurular, yatay geçişlerin değerlendirme sonuçları vb. web sitemizin 
duyuru kısmından öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulmaktadır. 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu, 
Yönetim Kurulu Kararları, Kamu Hizmetleri envanter tablosu, memnuniyet anketleri web sitesinde yer 
almaktadır. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik olarak Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2021 yılı proje başvuru takvimi ve değerlendirme sürecine ilişkin 
usul ve esaslar ile desteklenen ve tamamlanan projelere ait bilgiler Üniversitemiz BAP web sayfasında 
erişime açılmaktadır. 
   
  Kanıtlar

 Birim Faaliyet Raporları
 Mali Tablolar
 BAP 

                                                                       

A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR

          Yüksekokulumuzun ; vizyon, misyon ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Üniversitemizin 
politikaları doğrultusunda oluşturduğu stratejik amaçlarını ve hedeflerini planlayarak uygulayıp, 
performans yönetimi kapsamında sonuçlarını izleyerek değerlendirmeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

   

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar  

         Yüksekokulumuzun Misyon ve Vizyon ifadeleri tanımlanmıştır, Yüksekokulumuz  çalışanlarınca 
bilinir ve paylaşılır. Birimimize özeldir, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol göstericidir. 
Üniversitemizin Kalite güvencesi politikası vardır, paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. Politika 
kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır. Politika belgesi yalın, somut, gerçekçidir. Sürdürülebilir kalite 
güvencesi sistemini ana hatlarıyla tarif etmektedir. Kalite güvencesinin yönetim şekli, yapılanması, 
temel mekanizmaları, merkezi kurgu ve birimlere erişimi açıklanmıştır. Aynı şekilde eğitim ve öğretim 
(uzaktan eğitimi de kapsayacak şekilde), araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi, 
uluslararasılaşma politikaları vardır ve kalite güvencesi politikası için sayılan özellikleri taşır. Bu 
politika ifadelerinin somut sonuçları, uygulamalara yansıyan Yüksekokulumuzda etkileri vardır.   

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2021/03/Kalite-El-Kitabi-1.pdf
https://myo.sinop.edu.tr/is-surec-takvimi/
https://myo.sinop.edu.tr/gorev-tanimari/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari/
https://sgdb.sinop.edu.tr/mali-tablolar-73/
https://bap.sinop.edu.tr/yonergeler/
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 Kanıtlar

 Misyon ve Vizyon
 Kalite Güvence Politikası
 Toplumsal Katkı Politikası 
 Yönetim Sistemi politikası
 Eğitim-Öğretim Politikası
 Araştırma Politikası
 Uluslararasılaşma Poitikası

    A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler 

             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. Üniversitemizin bu 
kapsamda hazırladığı 2018-2022 Stratejik Planı web sayfasından paylaşılmış olup, 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.

3. 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
 Stratejik Plan

  

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/misyon-vizyon/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sgdb.sinop.edu.tr/2018-2022-stratejik-plan/
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   A.2.3. Performans yönetimi
        
                      Yüksekokulumuzda performans yönetimi 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve yıllık olarak 
izlenmekte olup, kurumun stratejik amaçları doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve geleceğe 
hazırlanmasına yardımcı olur.  Bilişim sistemleriyle desteklenerek performans yönetiminin doğru ve 
güvenilir olması sağlanmaktadır. Kurumun stratejik bakış açısını yansıtan performans yönetimi süreç 
odaklı ve paydaş katılımıyla sürdürülmektedir. Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal performans 
göstergeleri tanımlanmış ve paylaşılmıştır. Performans göstergelerinin iç kalite güvencesi sistemi ile 
nasıl ilişkilendirildiği tanımlanmış ve yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemenin 
sonuçları Üniversitemizin Strateji daire başkanlığı tarafından kurumsal Performans Programı olarak 
yıllık olarak yayınlanmaktadır.

Kanıtlar
 Performans Tabloları  (sayfa)

 A.3. YÖNETİM SİSTEMLERİ

        Yüksekokulumuz, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına almak 
amacıyla mali, beşerî ve bilgi kaynakları ile süreçlerini yönetmek üzere bir sistem oluşturmuştur.

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi 
           
            Yüksekokulumuzun 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)

             Bilgi Sistemleri güvenlik önlemleri yasalar ve üniversitemiz uygulamalarıyla sağlanmaktadır. 
Kurumumuzun tüm faaliyetleri kapsamında toplanan gizlilik gerektiren veriler, yetkili personel 
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. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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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 ve destek sağlayan firmalar ile 
imzalanan sözleşmelerde de söz konusu hususlar belirtilmektedir. 

                 BİLGİ YÖNETİM KAYNAKLARIN DAĞILIMI

                            

                          

    
                                      KULLANILAN PROGRAMLARIN DAĞILIMI

Cinsi Sayısı (Adet) Açıklamalar
Masaüstü Bilgisayar 10 İdari Personelin Kullandığı
Masaüstü Bilgisayar 29 Akademik Personelin Kullandığı
Masaüstü Bilgisayar 180 Bilgisayar Laboratuvarlarında
Masaüstü Bilgisayar 25 Elektronik Laboratuvarında
Masaüstü Bilgisayar 47 Sınıf ve anfilerde
Tasınabilir Bilgisayar 5 Müdür Odasında

Cinsi Sayısı (Adet) Açıklamalar
LUCA 1 Muhasebe Paket Programı
Windows 10 - -
Microsoft Ofis 2010 - -
Deepfreeze 180 Koruma Programı
Netsupport School 47 Sınıf Yönetim Programı

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

           İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kurallar ve süreçler bulunmaktadır. Şeffaf şekilde yürütülen 
bu süreçler kurumda herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, 
yetkinliklerin arttırılması temel hedeftir. Çalışan (akademik-idari) memnuniyet, şikayet ve önerilerini 
belirlemek ve izlemek amacıyla geliştirilmiş olan yöntem ve mekanizmalar uygulanmakta ve sonuçları 
değerlendirilerek iyileştirilmektedir.
            
Kanıtlar

 Akademik Personel
 İdari Personel
 Anketler.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR VE DİĞER KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynaklar Adet

Masaüstü Bilgisayar 291
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 1
Güç Kaynağı                                          7
Diğer 1

TOPLAM 370

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/akademik-personel/
https://myo.sinop.edu.tr/idari-personel/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
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                                                        ADEMİK PERSONEL SAYISI

                               

         

                         AKADEMİK PERSONELİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI

                                                                                                     

                                  
                                       AKADEMİK PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI

                                                

Akademik Personel

Kadroların Doluluk 

Oranına Göre

Kadroların İstihdam 

Şekline Göre

Atama Durumuna 

göre

Dolu Boş Toplam
Tam 

Zamanlı

Yarı 

Zamanlı
Açıktan Naklen

Profesör - - - - - - -

Doçent - - - - - - -

Dr. Öğretim Üyesi - - - 6 - 6 -

Öğretim Görevlisi - - - 18 - 18 -

Öğr.Gör.Dr. - - - 4 - 4 -

Arş.Gör.Dr. - - - 1 - 1 -

TOPLAM 29      29

BÖLÜM Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı

Muhasebe ve Vergi Bölümü 6

Makine  Bölümü 4

Mekatronik Bölümü 4

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 4

Elektrik Bölümü 4

 Su Altı Teknolojisi Bölümü 4

 Su Ürünleri Bölümü 3

TOPLAM 29

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

Kişi Sayısı 2 2 2 11 12 -

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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                                                        İDARİ PERSONEL SAYISI

                         

                                   

                                               İDARİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU

                                        

                                        

                                                   İDARİ PERSONEL YAŞ DAĞILIMI

             
 
                                                                                                    

Atama Durumuna 

GöreSINIF SAYISI

Açıktan Naklen

Genel ve İdari Hizmetler 4 4 -

Sağlık Hizmetleri - - -

Teknik Hizmetler - - -

Eğitim-Öğretim Hizmetleri - - -

Avukatlık Hizmetleri - - -

Din Hizmetleri - - -

Yardımcı Hizmetler - - -

Kalorifer Ateşçisi - - -

Sürekli İşçi 6 6 -

Güvenlik Görevlisi - -

TOPLAM 10 10 -

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü

Kişi Sayısı 1 5 1 3 -

21-25 

yaş

26-30 

yaş

31-35 

yaş

36-40 

yaş
41-50 yaş 51 ve üzeri

Kişi Sayısı - 1 2 2 3 2

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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A.3.3. Finansal yönetim
           
          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.
                                     

2021 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

 Kanıtlar 
 5018 Sayılı Kanun.

A.4. PAYDAŞ KATILIMI

         Yüksekokulumuzda, iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak 
üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri 
oluşturulmuştur.

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı
 
             Yüksekokulumuzun İç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme süreçlerine 
katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği 
irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş 
katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir.

Ödenek Türü Ödenek Tutarı 
(TL)

Harcama 
Tutarı (TL)

Gerçekleşme 
Oranı

01.1 Personel Giderleri 3.449.700,00 ₺ 3.449.670,94₺ 100,00
02.1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 482.630,00 ₺ 482.626,65₺ 100,00
02.4 Geçici Personel 8.800,00 ₺ 6.769,82₺ 76,93
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 184.600,00 ₺ 182.505,96₺ 98,87
03.3 Yolluklar 2.420,00 ₺ 1.098,15₺ 45,38
03.5 Hizmet Alımları 2.700,00 ₺ 1.580,00₺ 58,52
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım 
Giderleri 2.200,00 ₺ 0,00₺ 0,00

TOPLAM 4.133.050,00 ₺ 4.124.251,52₺ 99,79

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/kanunlar/
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               Yüksekokulumuzun Misyon, Vizyon ve Üniversite Kalite Politikası göz önüne alınarak 
kurumsal öncelikler belirlenmiştir. İç paydaş olarak kurumun personel (akademik ve idari), dış paydaş 
olarak öğrenciler ile 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.
           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 ile Web sayfası üzerinden bilgilendirme yapılmakta olup ayrıca akademik-idari 
personel-öğrenci sosyal medya sayfalarından da hatırlatma, talep, görüş ve önerileri alınmaktadır.

Kanıtlar 
 Paydaş Listesi
 Paydaş katılım Anketleri
 İç ve Dış Paydaş Raporları

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

         Yüksekokulumuz öğrencileri  görüş ve önerileri, akademik danışmanlık toplantılarında,  sistematik 
olarak ve çeşitli yollarla (Web sayfasındaki dilek istek kutusu, dilekçe, Rektörlüğün düzenlemiş olduğu  
(Söz Öğrencilerimizde) öğrenci buluşmaları ile alınmakta, etkin kullanılmakta ve sonuçları 
paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve güvenilir olması, verilerin tutarlı ve temsil eder 
olması sağlanmıştır. Alınan görüş/öneri ve şikayetler değerlendirilip, önemli olanlar ilgili birimlere 
bildirilir. Talep edilen görüş/öneri ve şikayetlerin çözümü ile Web sayfamızda  bulunan  İLETİŞİM butonu 
altındaki Geri Bildirim hanesinde yayınlanır.

 Kanıtlar 
 Geri Bildirim
 Öğrenci Buluşması

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

       Yüksekokulumuz mezunlarının işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ mezun 
memnuniyeti gibi istihdam bilgileri Üniversitemizin Kariyer Geliştirme Mezunlar Koordinatörlüğünce 
sistematik ve kapsamlı olarak toplanmakta, değerlendirilmekte, kurum gelişme stratejilerinde 
kullanılmaktadır.

Kanıtlar
 Kariyer Geliştirme Mezunlar Koordinatörlüğü

          

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://kalite.sinop.edu.tr/referans-tablolari/
https://myo.sinop.edu.tr/anketler/
https://myo.sinop.edu.tr/diger-raporlar/
https://myo.sinop.edu.tr/geri-bildirimler/
https://sinop.edu.tr/soz-ogrencilerimizde-programi-devam-ediyor/
https://mezun.sinop.edu.tr/
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A.5. ULUSLARARASILAŞMA
   
       A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi 
                  
                Yüksekokulumuzda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci olup Uluslararasılaşma süreçlerinin 
yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumun uluslararasılaşma politikası ile uyumludur. Üniversitemizde 
yükseköğretimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerimizin sosyal uyumunu desteklemek, hak ve 
yükümlülükler konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla Üniversitemiz ile Sinop İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü tarafından “Uluslararası Öğrencilerle Buluşma” programı düzenlenmiştir.

Yüksekokulumuzda aktif olan yabancı uyruklu öğrencilerin listesi

Program Öğrenim Durumu Sayısı Arşiv Durumu

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Aktif 3 Aktif

ELEKTRİK PROGRAMI Aktif 1 Aktif

MEKATRONİK PROGRAMI Aktif 3 Aktif

SU ALTI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Aktif 1 Aktif

Yüksekokulumuza kayıt yenilemeyen ve Türkçe Dil Hazırlık sınıfında olan öğrencilerin listesi

Program Öğrenim Durumu Sayısı Arşiv Durumu

SU ALTI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Aktif 1 Pasif

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI Türkçe Dil Hazırlık 1 Pasif

                                                                                                     
Kanıtlar

 Uluslararası Öğrencilerle Buluşma Programı
 Erasmus Birim Koordinatörleri
 Erasmus Bölüm Koordinatörleri
 Farabi Birim Koordinatörleri
 Farabi Bölüm Koordinatörleri
 Mevlana Birim Koordinatörleri

 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://sinop.edu.tr/universitemizde-uluslararasi-ogrenci-bulusmasi/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-koordinatorleri/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-koordinatorleri/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-koordinatorleri/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-koordinatorleri/
https://myo.sinop.edu.tr/birim-koordinatorleri/
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B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

            

               B.1. PROGRAM TASARIMI, DEĞERLENDİRMESİ ve GÜNCELLEMESİ

                      Yüksekokulumuz, öğretim programlarını Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi 
ile uyumlu; öğretim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak tasarlayıp, öğrencilerin ve 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için periyodik olarak değerlendirme yapmaktadır.

            
                B.1.1. Programların tasarımı ve onayı
                      
                           Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile 
uyumu belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-
vizyonu ile dış paydaşların (öğrenciler-işverenler) beklentileri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
iyileştirme ve geliştirmeler yapılmaktadır.. Program düzeyinde yeterliliklerin hangi eylemlerle 
kazandırılabileceği (yeterlilik-ders-öğretim yöntemi matrisleri) belirlenmiştir. Programların tasarımında 
fiziksel ve teknolojik olanaklar ile paydaş görüşleri; birim internet sitesi, resmî yazışmalar ve ziyaretler 
ile uygulanan anketlerle dikkate alınmaktadır. Bu anketler Yükseköğretim programlarının hitap ettiği iş 
kollarındaki temsilcileri kapsayacak şekilde uygulanmaktadır. Yeni Bölüm/Program açılmasında 
bölgenin ekonomik-sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak, mesleki eğitim ihtiyacının karşılayacak 
Bölüm/Programlara öncelik verilmektedir.

Yüksekokulumuz çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı, öğrenci merkezli, sorgulayıcı, 
teknolojik gelişmelere açık, birlikte iş yapmayı teşvik eden 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 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 eğitim öğretim  
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.

                                                                                                             

Kanıtlar
 Eğitim Öğretim Programları Tasarımı ve Onayı Yönergesi.
 Anketler

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

http://aym.sinop.edu.tr/dosya/Ayancik_Meslek_Yuksekokulu_websitesi/ayancik_meslek_yuksekokulu/dosyalar/DIS_PAYDAS_ANKETi.pdf
https://myo.sinop.edu.tr/yonergeler/
https://myo.sinop.edu.tr/anketler/
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B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

            Yüksekokulumuz Programlarının ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. 
Öğretim programı (müfredat) yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 
derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati öğrencinin 
akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen 
ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler yapılmaktadır.
            Programlardan sorumlu bölüm başkanları ve öğretim elemanları düzenli olarak öğretim alanları 
ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. 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 kararlarıda 
değerlendirerek imkânlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca bölümlerimizde 
öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleştirilen “Bölüm Kurul Toplantıları” ile eğitim öğretim 
sürecinin planlı bir şekilde yürütülmesi ve iyileştirilmesi için değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu 
toplantılara ilişkin karar tutanakları sürekli iyileştirme kapsamında Yüksekokul Yönetimiyle paylaşılıp 
iyileştirmeler yapılmaktadır

Kanıtlar
 Ders Programları.
 Ders Dağılımı Örnek Karar (Ek-5)

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

            Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış ve 
program çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 
bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 
gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan (genel) 
kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Öğrenci Bilgi Paketinde her bir 
programın ve dersin bilgileri, eğitim amaçları ve kazanımları ilan edilmektedir.

 Kanıtlar
 Öğrenci Bilgi Paketi

 

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 
 

           Yüksekokulumuzun tüm derslerinin  AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, 
öğrenci iş yükü takibi ile doğrulanmaktadır. Yüksekokulumuz öğrencilerinin staj ve mesleğe ait 
uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Gerçekleşen uygulamanın niteliği irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle 
ortaya çıkan çeşitlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. 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.      

                                                                                                             
Kanıtlar

 Öğrenci Bilgi Paketi

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/ders-programlari/
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=001033315388803880034404378403732232194355753667238960
https://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=65&curSunit=652
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B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi
          
            Her program ve ders için (örgün, uzaktan) program amaçlarının ve öğrenme çıktılarının izlenmesi 
planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyişi ve sonuçları paydaşlarla birlikte 
değerlendirilmektedir. Programlardan sorumlu bölüm başkanları ve öğretim elemanları düzenli olarak 
öğretim alanları ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. Öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve dış 
paydaşların da görüşleri alınmaktadır. Bu şekilde programların genel bir değerlendirilmesi 
yapılabilmekte ve güncel tutulabilmektedir. Ayrıca bölümlerimizde öğretim elemanlarının katılımı ile 
gerçekleştirilen “Bölüm Kurul Toplantıları” ile Eğitim- Öğretim sürecinin planlı bir şekilde yürütülmesi 
ve iyileştirilmesi için değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu toplantılara ilişkin karar tutanakları sürekli 
iyileştirme kapsamında Yüksekokul Yönetimiyle paylaşılıp iyileştirmeler yapılmaktadır.

Kanıtlar
 Dış Paydaş Raporları
 İç Paydaş Raporları

 
  
B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi 

              Yüksekokulumuzda eğitim ve öğretim süreci Yüksekokul Yönetimi ve Üst Yönetim 
koordinasyonunda yürütülmekte olup; bu süreçlere ilişkin görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır. 
Eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi 
faaliyetlerine ilişkin kurum genelinde ilke, esaslar Eğitim-Öğretim PUKÖ döngüsü Süreçi ve takvimi 
ile belirlenmiştir. Programlarda öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin 
verilme biçimi (örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu ve 
tüm bu süreçlerin koordinasyonu üst yönetim tarafından takip edilmektedir.

Kanıtlar
 Yüksekokul Kurulları
 Görev Tanımları

 

 B.2. PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİ (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) 
        
         Yüksekokulumuza öğrenci kabulleri, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve 
sertifikalandırılmasına yönelik açık kriterler önceden tanımlanmış ve ilan edilmiş, kuralları tutarlı 
şekilde uygulanmaktadır.
        
        B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

                   Üniversitemiz ve Yüksekokulumuzda öğretim yöntemi, öğrenciyi aktif hale getiren ve 
etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün 
doğasına uygun; çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı, öğrenci merkezli, sorgulayıcı, teknolojik 
gelişmelere açık, birlikte iş yapmayı teşvik eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan bir yaklaşıma 
yer verilmektedir. Yüksekokulumuzda örgün eğitim ön lisans öğrencilerini kapsayıp, teknolojinin 
sunduğu olanaklar ve proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir. Öğrencilerinin 
araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin 
uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir.
                                                                                                                          
Kanıtlar

 Eğitim-Öğretim Politikası
 UZEM 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/diger-raporlar/
https://myo.sinop.edu.tr/diger-raporlar/
https://myo.sinop.edu.tr/kurullar-ve-kurul-kararlari/
https://myo.sinop.edu.tr/gorev-tanimari/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sinuzem.sinop.edu.tr/
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B.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

            Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 
öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. Ölçme ve 
değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı klasik, ödev, proje, gibi 
yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine (örgün, uzaktan, karma) uygun 
sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Yüksekokulumuzun öğrencilerine yönelik alan 
yeterlilikleri sınavı yapılmış olup sonuçları paylaşılmıştır.Sınav uygulama ve güvenliği 
(örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) mekanizmaları bulunmaktadır. Ölçme 
ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. 
Kurum, ölçme değerlendirme yaklaşım ve olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı 
biçimde iyileştirmektedir. 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 . Ayrıca Covid-19 tedbirleri sebebi ile online Eğiticilerin 
Eğitimi adı altında sertifika programı düzenlenmiştir.

Kanıtlar
 Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
 Anketler
 Alan Yeterlilikleri Sınav Sonuçları
 Sertifika Programı

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi
  
            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. Bu ilke ve kurallar birbiri ile 
tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle takip edilmektedir. 
Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve 
becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. Uluslararasılaşma politikasına paralel 
hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi 
kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır.

Kanıtlar 
 Uluslararasılaşma Politikası

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

          Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 
tutarlı şekilde tanımlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma işlemleri bu 
tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. 
Yüksekokulumuzda eğitim ve öğretim yönetim sistemine ilişkin uygulamalar Üst Yönetim tarafından 
izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirme yapılmaktadır.

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://myo.sinop.edu.tr/yonetmelikler/
https://kalite.sinop.edu.tr/anketler/
https://myo.sinop.edu.tr/alan-yeterlilikleri-olcme-sinavi-sonuclari/
https://sinop.edu.tr/etkinliktakvimi/egiticilerin-egitimi/
https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
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B.3. ÖĞRENME KAYNAKLARI ve AKADEMİK DESTEK HİZMETLERİ 
      
        Üniversitemiz, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak ve eğitim- öğretim faaliyetlerini 
yürütmek için uygun altyapıya, kaynaklara ve ortamlara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm 
öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almıştır. 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

           Yüksekokulumuza ait sınıf, laboratuvar, atölyeler öğrencilerin kullanımına hazırlanmış, ders 
kitapları, çevrimiçi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar Yüksekokulumuz web sitesinden, 
kütüphane daire başkanlığı ve UZEM web sitesinden uygun nitelik ve nicelikte, erişilebilir bir şekilde 
öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı izlenmekte 
ve iyileştirilmektedir. Yüksekokulumuz öğrencilerinin eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap 
verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik 
geliştirme ayrıca ölçme ve değerlendirme olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 
bulunmaktadır. 

 Kanıtlar
 UZEM 
 Kütüphane Web Sayfası

B.3.2. Akademik destek hizmetleri 

           Yüksekokul öğrencilerinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına 
ve kariyer planlamasına destek olan bir danışman öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğrencilerin 
danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) bulunmaktadır. 
Kurumumuzda psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz yüze ve 
çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Yüksekokulumuz tarafından öğrencilerimize kariyer 
geliştirme ve planlaması adı altında etkinlikler yapılmıştır.
  
Kanıtlar 

 Akademik danışmanlık Yönergesi
 Kariyer Etkinlikleri

B.3.4. Dezavantajlı gruplar 
   
          Yüksekokulumuzda dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, 
göçmen vb.) eğitim olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek 
sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Üniversite yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 
kapsamda Meslek Yüksekokulu olarak bina içinde ve dışında öğrencilerimizin Eğitim-Öğretim 
süreçlerinde bir engelle karşılaşmamaları için yapılan engelsiz düzenlemeler neticesinde 
Yüksekokulumuz YÖK tarafından 2018 yılında başlatılan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “2021 Yılı 
Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında hedeflediği Turuncu Bayrak ödülünü almaya hak 
kazanmıştır.
Kanıtlar

    Turuncu Bayrak

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://sinuzem.sinop.edu.tr/
https://kddb.sinop.edu.tr/
https://oidb.sinop.edu.tr/yonerge/
https://myo.sinop.edu.tr/category/etkinlikler/
https://sinop.edu.tr/yokten-universitemizdeki-3-birime-turuncu-bayrak-odulu/


26

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler
         
           Yüksekokulumuzda öğrencilerine yönelik etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 
yönelik mekân ve rehberlik desteği vardır. Küresel salgın olan Covid-19 sebebi ile 2021 yılında 
Yüksekokulumuz öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yapılamamışır.

B.4. ÖĞRETİM KADROSU

        Yüksekokul öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile 
ilgili tüm süreçlerde adil ve açıktır. Hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla, 
öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli geliştirmek için olanaklar sunmaktadır.
 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

           Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri belirlenmiş ve kamuoyuna 
açıktır. İlgili süreç ve kriterler akademik liyakati gözetip, fırsat eşitliğini sağlayacak niteliktedir. 
Uygulamanın kriterlere uygun olduğu kanıtlanmaktadır. Öğretim elemanı ders yükü ve dağılım dengesi 
şeffaf olarak paylaşılır. Kurumun öğretim üyesinden beklentisi bireylerce bilinir. Kadrolu olmayan 
öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda performanslarının değerlendirilmesi şeffaf, etkin ve adildir; 
kurumda eğitim-öğretim ilkelerine ve kültürüne uyum gözetilmektedir. 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. 

Kanıtlar
 Atanma Yükseltme ve Görevlendirme Mevzuatları

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi
          
            Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 
süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için online  olarak Eğiticilerin Eğitimi Etkinlik Programı ve 
Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri 
artırılmaktadır.  Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 
iyileştirmek için yurt içi/dışı bilimsel etkinliklere teşvik edilmekte ve destek verilmektedir. 

Kanıtlar
 Eğiticilerin Eğitimi Etkinlik Programı
 Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı

                                                                                                                          

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://sinop.edu.tr/yonetici-yetkinliklerini-gelistirme-programinin-ikincisi-yapildi/
https://sinop.edu.tr/yonetici-yetkinliklerini-gelistirme-programinin-ikincisi-yapildi/
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B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

           Üniversitemizin başarılı çalışmalar yapan akademik personele yönelik teşvik edici ve ödüllendirici 
mekanizmaları, yönetmelik ve yönergelerle sabitlenerek paylaşılmıştır. Başarılı çalışmalar yapan 
akademik personele kriterleri sağlamak koşulu ile her yıl düzenli olarak akademik teşvik ve ödül 
verilmektedir. 2021 yılı içinde Yüksekokulumuzdan 2 Dr.Öğr. Üyesi başarı belgesi almış olup,  3 
Dr.Öğr.Üyesi  ile 1 Öğr.Gör. Akademik Teşvik başvurusu yapmıştır.

Kanıtlar
 Akademik Teşvik Yönetmeliği
 Ödül Yönergesi

                       
                             
        C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMA KAYNAKLARI 

         Yüksekokulumuz, araştırma faaliyetlerini Üniversitemizin Stratejik Planı çerçevesinde belirlenen 
akademik öncelikleri ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, değer üretebilen ve 
toplumsal faydaya dönüştürülebilen biçimde yönetmektedir. Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve 
mali kaynaklarla desteklenmekte olup ve bunların etkin şekilde kullanmaktadır.

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi 

 Bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusuna katkı sağlayacak araştırma projeleri 
desteklenmektedir. Bu yönde öğretim elemanları, üniversitemiz araştırma ve geliştirme merkezlerine 
yönlendirilmektedir. Bu konuda bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Araştırma süreçlerin yönetimine 
ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon ve yönlendirme işlevinin nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun 
vadeli hedeflerin net ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları 
belirlenmiştir; uygulamalar, Üniversitemizin tercihleri yönünde geliştirilmektedir. Kurumsal olarak 
Bilimsel Araştırma yönetiminin etkinliği ve başarısı belirli periyotlarla izlenmekte, paylaşılmakta ve 
iyileştirilme faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Kanıtlar
 BAP Yönergesi
 BAP Koordinatörlüğü Faaliyet Sayısı

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/
https://bap.sinop.edu.tr/yonergeler/
https://bap.sinop.edu.tr/kabul-edilen-projeler/
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C.1.2. İç ve dış kaynaklar 

                 Kurumun fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle uyumlu 
ve yeterlidir. Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve iyileştirilmekte olup tasarruf 
tedbirlerine de riayet edilmektedir.  Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere (proje, konferansa katılım 
vb.) faaliyetler ile motivasyonu arttırmak üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Üniversite 
içi kaynakların yıllar içindeki değişimi; bu imkanların etkinliği, yeterliliği, gelişime açık yanları, 
beklentileri karşılama düzeyi değerlendirilmektedir. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı 
kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu amaçla çalışan destek birimleri ve yöntemleri tanımlıdır ve 
araştırmacılarca iyi bilinir. Birimin araştırma faaliyetleri ve kaynakları kapsamında merkez kütüphane 
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. 
  
Kanıtlar

 Başarılı Araştırmacılara Başarı Belgesi Etkinliği

C.2. ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİ, İŞ BİRLİKLERİ VE DESTEKLER

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

           Üniversitemizde işe alınan/atanan araştırma personelinin araştırma yetkinliği; Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenen kriterlere göre belirlenmektedir. Üniversitemizde araştırma kadrosunun 
yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesine yönelik olarak akademik teşvik sistemi ve bilimsel 
araştırma proje desteği ve gibi imkânlar sunulmaktadır.             
           Yüksekokulumuzda görevli öğretim elemanlarından üçer aylık periyotlar halinde, performans 
değerlendirmeleri alınmakta ve izlenmektedir. Üniversitemizde araştırma kadromuzun çalışma 
alanlarına yönelik Araştırmacı veri Tabanı  Rektörlüğümüzce oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.

Kanıtlar
 Akademik Personel Uzmanlık Alanları Kataloğu
 BAP

                       
                                          
 C.3. ARAŞTIRMA PERFORMANSI

           Yüksekokulumuzun araştırma faaliyetleri verilere dayalı olarak ve periyodik olarak ölçmeli, 
değerlendirmeli ve sonuçları Üniversitemiz tarafından yayınlanmaktadır. Elde edilen bulgular, kurumun 
araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilerek ve sürekli iyileştirilmesi için 
kullanılmaktadır.
   
                      

                                                                                     

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://sinop.edu.tr/universitemizin-bilimsel-basarisina-katki-sunan-akademisyenlerimize-basari-belgesi/
https://tto.sinop.edu.tr/belgeler/
https://bap.sinop.edu.tr/
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 C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
              
               Üniversitemiz tarafından üretilen Araştırma Faaliyetleri ile ilgili bilgiler ve Akademik Yayın 
bilgileri Performans Programı,  Strateji Daire Başkanlığı tarafından, BAP ile ilgili Proje bazlı bilgiler 
ise Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.                                    
              Yüksekokulumuz araştırma faaliyetlerini, Üçer aylık periyotlarda, performans tabloları 
şeklinde Strateji Daire Başkanlığına göndermektedir. Kurumun odak alanlarının üniversite içi bilinirliği, 
üniversite dışı bilinirliği; uluslararası görünürlük, uzmanlık iddiası konularının analizi, hedeflerle 
uyumu sistematik olarak analiz edilir. Performans temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları kullanılır. 

Kanıtlar
 Performans Tablosu   (sayfa)

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 
         
           Yüksekokulumuzun öğretim elemanları araştırma faaliyetlerini, Üçer aylık periyotlarda, 
performans tablolarına işleyerek  Müdürlüğümüze verip, Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığına 
göndermektedir. Üniversitemiz Strateji Daire Başkanlığı Kurumsal  olarak öğretim elemanlarının 
Araştırma Performansını yıl bazında izleyip, değerlendirilir ve kurumsal politikalar doğrultusunda 
kullanılır. Çıktılar şeffaf olarak paylaşılır. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması 
sağlanır. 
 
Kanıtlar

 Performans Programı

                                

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://sgdb.sinop.edu.tr/
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                                D.TOPLUMSAL KATKI

 D.1. TOPLUMSAL KATKI SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ VE TOPLUMSAL KATKI KAYNAKLARI 

         Yüksekokulumuzda toplumsal katkı faaliyetleri Üniversitemizin stratejik amaçları ve hedefleri ile   
toplumsal katkı politikası doğrultusunda yönetilmektedir.  

 
D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

            Yüksekokulumuzda Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı kurumun 
toplumsal katkı politikası ile uyumludur. Toplumsal katkı süreçleri kurumsal PUKÖ döngüsü 
çerçevesinde işletilmektedir. Kurumun toplumsal katkı çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm 
faaliyetlerinde iç ve dış paydaşların tamamı sürece dahil edilmektedir. Toplumsal katkı çerçevesinde 
Meslek Yüksekokulumuzda 2021 yılı içerisinde “2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında 
hedeflediği Turuncu Bayrak ödülü alınmıştır.
                                                                                                                             

 
Kanıtlar

 Toplumsal Katkı Politikası
 Turuncu Bayrak

D.1.2. Kaynaklar 

Yüksekokulumuzun gerçekleştirdiği toplumsal katkı faaliyetlerine ayrılan kaynaklar belirlenip (mali, 
fiziksel, insan gücü) Rektörlük tarafından sağlanmaktadır.

D.2. TOPLUMSAL KATKI PERFORMANSI

       Üniversitemizde, toplumsal katkı politikası doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 
izlenmekte ve sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

           Yüksekokulumuz, Üniversitemizin toplumsal katkı politikası ile uyumlu, eğitim, hizmet, 
araştırma, danışmanlık vb dezavantajlı gruplar dahil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen, 
değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerini 2022 yılında artırarak devam ettirecektir. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

https://kalite.sinop.edu.tr/politikalar/
https://sinop.edu.tr/yokten-universitemizdeki-3-birime-turuncu-bayrak-odulu/
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EKLER

Ek1.Bölümlerin Programlara İlişkin YÖK Kararları

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Ek2.Oryantasyon Eğitim Kartları
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Ek 3. Hizmet içi Eğitim Programı

S.No EĞİTİMİN KONUSU SAATİ TARİH

1 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde Covid-19 
konusunda uyulması gereken tedbirler

2 30.09.2021

2 Takım Çalışması 2 29.09.2021
3 Temizlik ve Hijyen 2 14.10.2021
4 Yazışma Kuralları 2 28.10.2021
5 Nezaket Kuralları 2 04.11.2021
6 Tasarruf Tedbirleri 2 23.11.2021
7 Teknoloji Kullanımı 2 13.12.2021
8 Kalite Yönetimi 2 29.12.2021
9 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2 07.01.2022

10 4857 Sayılı İşçi Kanunu 2 28.01.2022

S.NO EĞİTİMİN KONUSU SAATİ TARİH
1 Tasarruf Tedbirleri 2 2.04.2021
2 Kalite Yönetimi 2 13.04.2021
3 Temizlik ve Hijyen 2 20.04.2021

4 Takım Çalışması 2 29.04.2021

5 Teknoloji Kullanımı 2 4.05.2021

6 Yazışma Kuralları 2 12.05.2021

7 Nezaket Kuralları 2 19.05.2021

8 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun 2 27.05.2021

9 4857 sayılı İşçi Kanunu 2 3.06.2021

10 Covid-19  Kousunda Bilgilendirme 2 9.06.2021

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Ek4. Performans Tablosu

Ocak
Şubat

Mart
I. Üç 
Aylık

Nisan
Mayıs

Haziran
II. Üç 
Aylık

Temmuz
Ağustos

Eylül
III. Üç 
Aylık

Ekim
Kasım

Aralık
IV. Üç 
Aylık

Yılsonu 
Değeri

Aylık
0

0
1

1
1

0
2

3
0

0
1

1
1

0
4

5
10

1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

Ocak
Şubat

Mart
I. Üç 
Aylık

Nisan
Mayıs

Haziran
II. Üç 
Aylık

Temmuz
Ağustos

Eylül
III. Üç 
Aylık

Ekim
Kasım

Aralık
IV. Üç 
Aylık

Yılsonu 
Değeri

Aylık
0

0
1

1
1

1
2

2
2

2
3

3
5

6
7

7
7

1. Üç Aylık

2. Üç Aylık

3. Üç Aylık

4. Üç Aylık

 Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Tablosu (Aylık-Üç Aylık-Yıllık)

Yıl:
2021

Program Adı:
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

Alt Program Adı:
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Alt Program Hedefi:
Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması

Sıra
Gösterge Adı

Ölçü 
Birimi

Veri Giriş 
Sıklığı

Hesaplama Yolu

Gerçekleşme

9
Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın 
sayısı

Sayı
Toplanabilir Değer

Değerlendirme

 Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme Tablosu (Aylık-Üç Aylık-Yıllık)

Yıl:
2021

Program Adı:
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ

Alt Program Adı:
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER

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

Sıra
Gösterge Adı

Ölçü 
Birimi

Veri Giriş 
Sıklığı

Hesaplama Yolu

Gerçekleşme

1
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 
kapsamındaki dergilerde yayımlanan yayın 
sayısı* **

Sayı
Kümülatif

Değerlendirme

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Ek5.Ders Dağılımları

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.


