


 

AKADEMİK BİRİMLERİMİZİN MİSYONU VE VİZYONU 

 

1. Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

Misyon: Ekonomi ve yönetim alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek, eleştirel bakışın hakim 

olduğu, bilimsel araştırmalarla bilgi üreterek; ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine 

katkı sağlamaktır.  

 

Vizyon: Alanında geleceği şekillendirecek nitelikli bireyler yetiştirmeye katkıda bulunan, 

bölgenin tarım, turizm ve sanayi yönünün gelişmesini önceleyen, Eğitim- Öğretim, araştırma, 

yönetim ve sosyal sorumluluk alanlarında paydaş katılımı ve memnuniyetini mümkün olan en 

yükseğe çıkaran bir Fakülte olmaktır. 

 

2. Eğitim Fakültesi 

 

Misyon : Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve ilkeleri ile Sinop Üniversitesi'nin 
kurumsal değerlerini benimsemiş, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeyen, ulusal ve 
uluslararası düzeyde kabul gören öğretmen yeterliklerine sahip, kendini sürekli geliştiren, 
mesleki adanmışlığı yüksek öğretmen, psikolojik danışman ve rehber yetiştirmek. 
 
Vizyon: Ülkemizin gelişimine  hizmet edecek, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören 
öğretmen yeterliklerine sahip, kendini sürekli geliştiren, mesleki adanmışlık düzeyi yüksek 
öğretmenler yetiştirmeye devam etmek; bölgemizdeki ve ülkemizdeki eğitim sorunlarının 
çözümüne ve eğitim alanyazınına katkı sağlayan nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı 
sürdürmek; bilimsellikten, etik değerlerden ve sürekli gelişimden ödün vermeyen, öğrenci 
odaklı, eleştirel düşünmeyi teşvik eden, Türkiye’de ve dünyada saygın ve bölgesinde öncü, 
paydaş görüşlerini dikkate alan, çevreci ve engelsiz bir eğitim fakültesi olmak.  

 

 

3. Fen Edebiyat  Fakültesi 

 

Misyon : Ulusal ve evrensel değerleri koruyarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, eleştirel, 

yenilikçi, yaratıcı ve bağımsız araştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir. 

 

Vizyon: Kalite yönetim ilkelerini benimsemiş, bölgesel kalkınmayı hedefleyen, nitelikli 

araştırmaları, fen ve sosyal alanlardaki kaliteli eğitimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih 

edilen bir Fakülte olmaktır. 

 

4. Güzel Sanatlar Fakültesi 

Misyon :  Eserleri ile ulusal ve uluslararası çapta kabul gören, ülkenin sanatsal ve bilimsel 

gelişimine katkı sağlayan, eleştirel düşünen, etik değerlere saygılı, toplumsal sorunlara 

duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş nitelikli bireyler yetiştirmek ve bu doğrultuda akademik 

çalışmalar üretmektir.  

 

Vizyon: Akademik ve sanatsal faaliyetleri ile kültür ve sanat alanlarında adından söz ettiren, 

mezunlarının kültür dünyasına yön verebilecek görevler üstlendiği, çalışmaları ile ulusal ve 

evrensel değerleri yaşatan bir fakülte olmaktır.  

 



 

5. İlahiyat Fakültesi 

  
Misyon : İlahiyat alanında temel kaynaklara dayalı dini bilgiye sahip ve mesleki açıdan 
yetkin; Farklı inanç ve düşüncelere karşı saygılı, bireysel ve toplumsal dini problemlere 
güncel çözüm üretebilen din görevlisi ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek; alanında 
ulusal ve uluslararası ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak düzeyde araştırma faaliyetlerini 
yürütmek ve bu çerçevede özgün bilgi üretmek. 

  
Vizyon : İlahiyat alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde 

ön sıralarda olan, bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine öncülük etmekle birlikte yaptığı 

araştırmalar ve ürettiği bilgi ile akademik camiada saygınlığını ispatlamış, paydaş 

memnuniyetini ve kalite prensipleri çerçevesinde yapılandırılmış bir yönetim anlayışını tescil 

ettirmiş bir fakülte olmak. 

6. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Misyon: Evrensel değerler çerçevesinde bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgiyi toplumun 

yararına dönüştürmek ve etik değerlere saygılı, çevre bilinci yüksek, yenilikçiliği ilke edinmiş 

mühendis ve mimarlar yetiştirmek. 

Vizyon: Araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen, ekolojik, 

ekonomik ve teknolojik bileşenlere uyumlu, toplum ve sanayiye katkı sağlayan projeler 

geliştiren, çalışmalarında disiplinler arası işbirliğine öncelik veren etik değerlere saygılı 

çağdaş ve yenilikçi bir fakülte olmak. 

7. Spor Bilimleri Fakültesi 

Misyon: Spor bilimleri alanında nitelikli bireyler yetiştirmek, eğitim-öğretim ve bilimsel 

faaliyetleriyle bölgesine ve ülkesine katkı sağlamak. 

Vizyon: Spor bilimleri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, 

yürüttüğü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleriyle alanının gelişimine katkı 

sağlayan bir fakülte olmak. 

8. Su Ürünleri Fakültesi 

Misyon : Su ürünleri alanında uzman, girişimci, yenilikçi, araştırma geliştirmeye önem veren, 

su ürünleri kaynaklarının kullanımında korumacı yaklaşımı benimseyen, etik değerlere 

saygılı, çözüm odaklı düşünen mühendisler yetiştirmek; sucul kaynakların sürdürebilirliğini 

sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak, bölgeye ve 

ülkeye katkı sağlamak. 

Vizyon: Su ürünleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji 

üretimine katkı sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilimsel çalışmalar 

yapan, donanımlı, topluma yararlı ve nitelikli su ürünleri mühendisi yetiştiren, ulusal ve 

uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak. 

 

 

 

 



9. Fen Bilimleri Enstitüsü 

Misyon: Fen Bilimleri alanında, bilim ve teknolojinin ışığında nitelikli araştırmacılar 

yetiştirilmesi için gereken lisansüstü eğitim programlarının yürütülmesini ve eğitimin 

kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak; mevcut programlarda ülkemiz ihtiyaçları ve 

uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve 

organizasyonunu sağlamak. 

Vizyon: Fen Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli bilimsel çalışmalar 

yapan, inovasyonu ön planda tutan ve özgün eserler ortaya koyan nitelikli bilim insanı 

yetiştiren bir kurum olmak. 

10. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Misyon: Bilimsel düşünme becerileri gelişmiş, özgün ve işlevsel bilgi üreten, akademik etik 

değerleri içselleştirmiş nitelikli bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki 

ihtiyaçlarımıza yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vererek bilgiyi toplumsal 

faydaya dönüştürmek. 

Vizyon: Sosyal bilimler alanında akademik çalışmalarıyla bölgenin sosyo-kültürel ve 

ekonomik gelişimine katkıda bulunan, yürütülen akademik faaliyetler ve yayınlar ile ülkemizin 

saygın enstitüleri arasında yer alan, iş birliğine dayalı akademik faaliyetler yürüterek paydaş 

katılımı ve memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştiren bir kurum olmak. 

11. Sağlık Yüksekokulu 

Misyon: Ülkemizin sağlık alanındaki gereksinimlerini karşılayabilen; uygulayıcı, sorunlara 

çözüm üretebilen, araştıran, meslek etiğine bağlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek; ‘’her 

insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti alma ve yaşam hakkı vardır’’ felsefesini özümsemiş,  

yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve ulusal değerlere bağlı uzman yetiştirmek. 

Vizyon: Alanında tercih edilen, bölgesinde lider, yetkin, saygın, ülke ihtiyaçlarını 

karşılayabilen ve iş birliğine açık eğitim ve araştırma kurumu olmak.  

 

12. Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu 

Misyon: Turizm sektöründe bölgenin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak nitelikli eleman 

yetiştirmek ve alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak. 

Vizyon: Alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, mezunları sektörde tercih edilen ve 

turizm sektörüne yön veren marka bir kurum olmak, bölge ve ülke ekonomisinde turizmin itici 

güç olmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. 

 

 

 



13. Ayancık Meslek Yüksekokulu 
 

Misyon: Sinop Üniversitesi’nin kabul etmiş olduğu değerleri benimseyerek; toplumsal 

sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya açık, bölgesel ve ulusal 

gelişmeye katkı sağlayan, mesleki ve teknik alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek. 

Vizyon: Paydaşlarıyla bütünleşmiş, kurumsallaşmış, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje 

üreten, öğrenciler tarafından tercih edilen, kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir 

meslek yüksekokulu olmak. 

14. Boyabat Meslek Yüksekokulu 

 
Misyon : Mesleki eğitim alanında bölge ve ülke ihtiyaçlarına yönelik, meslek ahlâkı ve sosyal 

sorumluluk bilinciyle hareket eden, çalışma hayatında ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak 

amacıyla alanı hakkında gerekli bilgi, beceri ve uygulama yeterliliğine sahip olan nitelikli 

meslek elemanları yetiştirmek. 

Vizyon: Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu, çağın gereksinimleri doğrultusunda kendini 

geliştiren nitelikli meslek elemanları yetiştirilmesine katkı sağlayan, dış paydaşları ile bağları 

güçlü, yenilikçi ve girişimci uygulamaları takip eden, çevreye duyarlı bir meslek yüksekokulu 

olmak. 

15. Durağan Meslek Yüksekokulu 

Misyon: Evrensel bilim ilkeleri ışığında, insan hakları ve etik değerlere saygılı, ülkenin 

gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanı ve tekniker yetiştirmek. 

Vizyon: Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, üst 

düzey mesleki bilgi, deneyim ve sorumluluk bilinci kazandırılmış aranan insan gücü 

yetiştirerek, alanında lider bir meslek yüksekokulu olmak. 

 

16. Gerze Meslek Yüksekokulu 

Misyon: Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak, kalite standartlarında öğrencilerine 

mesleki bilgi ve beceriler kazandırmak, iş dünyası ile iş birliği içinde bölgenin ve ülkenin 

ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmek. 

Vizyon: Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün kalite yaklaşımlarıyla uyumlu 

bir şekilde yetiştirilmesini önceleyen, bünyesindeki programlara ilişkin teknolojik yenilikleri 

takip edip eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanan, faaliyetlerini şekillendirirken dış ve iç 

paydaşlarından gelen talep ve önerileri göz ardı etmeyen, öğrencilerini hayat boyu öğrenme 

yaklaşımını prensip edinmiş bireyler olarak yetiştiren, bölgesinin doğal, toplumsal ve 

ekonomik yapısıyla uyumlu, öncü, yenilikçi, engelsiz, uluslararası geçerliliğe sahip bir Meslek 

Yüksekokulu olmaktır. 

 

 

 

 



17.Meslek Yüksekokulu 

 

Misyon: Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda 

mesleki ve 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, 

paylaşımcı ve sanayi ile iş birliği içerisinde olan, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü ve 

yenilikçi bir eğitim kurumu olmak. 

18. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 

Misyon: Sağlık alanında yaşanan değişimlere cevap verebilecek nitelikte eğitim-öğretim ve 
uygulama faaliyetleriyle donatılmış, bilgi ve teknoloji kullanımında gerekli becerileri kazanan, 
ekip hizmeti anlayışıyla toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, bölgesine ve ülkesine katkı 
sağlayan gelişmeleri yakından takip eden, insan hakları ve etik değerlere bağlı önlisans 
düzeyinde nitelikli sağlık personeli yetiştirmek. 
 
Vizyon: Bölgesel ve ulusal düzeyde, sağlık alanındaki kurum/kuruluşlar tarafından tercih 
edilen sağlık personeli yetiştiren, yaşam boyu eğitim kalitesinin ve dış verimliliğin en üst 
düzeye çıkartılması için paydaşlarla işbirliği yapan, toplum sağlığındaki güncel gelişmeleri ve 
meslek ile ilgili değişimleri sürekli takip ederek ihtiyaç duyulan alanlarda yeni mesleki 
programları zenginleştiren, değişim ve yeniliklere öncülük ederek gereksinimleri karşılayan 
model bir meslek yüksekokulu olmak. 

 

 

 


