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UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İLE HAYVAN 
DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU 

MİSYON VE VİZYON
1.BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Misyon 

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarına, üniversitelere ve sanayi sektörüne mevcut alt yapımız ile hizmet vermek.

Vizyon 

Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarında bilim ve teknolojinin gelişmesinde 
öncülük eden bir merkez olmak. 

2.ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

Misyon

Çocukların Üniversite ile buluşmalarına fırsat sunarak bilime ve teknolojiye olan 
ilgilerini artırmak; bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun eğlenceli yönleri ile 
tanıştırarak gelecekteki mesleki tercihlerine katkı sağlamak.

Vizyon

Çocukların bilimsel, kültürel ve sosyal açıdan gelişmelerini sağlayan, yenilikçi 
düşünmelerini ve problem çözme becerilerini destekleyen, bilim ve teknolojik 
gelişmeler ışığında topluma faydalı bireyler olmasına katkı sağlayan bir merkez olmak. 

3.ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Misyon

Ulusal ve Uluslararası düzeyde enerji ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, enerji 
alanında bilimsel faaliyetler yürütmek, enerji sektörde çalışan kurum ve kuruluşlarla 
projeler üretmek.

Vizyon

Yaptığı bilimsel faaliyetlerle ve çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan 
bir merkez olmak.
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4.KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Misyon
Kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik haklarında bilinç oluşturmak, kadına şiddet, 
aile içi iletişim, kişisel gelişim, sağlık, psikoloji, din ve felsefe gibi konularda farkındalık 
eğitimleri vermek.

Vizyon

Kadınların, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlenmesine, kadın sorunlarına yönelik 
çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek akademik ve sosyo-kültürel faaliyette 
referans alınan lider bir merkez olmak.

5.MAHMUT KEFEVİ İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ 
Misyon

İlahiyat başta olmak üzere üniversitemiz birimlerinde yapılan eğitim-öğretim 
faaliyetlerine ve bilimsel çalışmalara destek sağlamak; yapılan araştırmaları bilimsel 
ve kültürel etkinlikler yoluyla toplumla buluşturmak.
 
Vizyon

Üniversite ve özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin hayat boyu öğrenen bir nesil 
olarak yetiştirilmesini önceleyen, yaptığı etkinliklerle bilimsel ve kültürel hareketliliği 
artıran ve kendini sürekli geliştiren bir merkez olmak.

6. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ 
Misyon

 İlgili paydaşlarla iş birliği içerisinde bölgemizde ve ülkemizde erken çocukluk 
eğitiminde karşılaşılan sorunların tespit edilmesine ve bu sorunların çözülmesine katkı 
sağlayacak projeler geliştirmek, eğitim programları, kurslar ve bilimsel etkinlikler 
düzenlemek.          

Vizyon 

Bölgemizde ve ülkemizde erken çocukluk eğitimi alanında yetişen ve çalışan 
bireylerin gelişim ihtiyaçlarına yönelik ve uygulamaya dönük eğitim çalışmaları yapan 
ve araştırma faaliyetleri yürüten öncü bir merkez olmak.
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7.SU ALTI ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ  

Misyon

 Su altı yüzey araştırması, su altı kazısı gerçekleştirmek ve su altı arkeolojisi alanında 
sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek.

 Vizyon

Su altı kültür mirasımızın ortaya çıkarılmasını, korunmasını ve gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlayan bir merkez olmak.

8. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Misyon

Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda; akademik programlar 
dışında halkın, özel sektör ve kamunun, ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim-öğretim 
programlarını düzenlemek ve bu programlar aracılığıyla Üniversitenin; toplum, kamu, 
özel sektör ve bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine 
katkıda bulunmak.

Vizyon

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında bilgi toplumu olmaya ve sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlayan, Üniversite-toplum iş birliği ile toplumsal kalkınmayı 
önceleyen bir merkez olmak.

9. TÜRK DEVLETLERİ DOST VE AKRABA TOPLULUKLARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
Misyon

Türk Devletleri dost ve akraba toplulukları ile ilgili kültür, dil, tarih, edebiyat alanlarında 
araştırmalar yapmak ve ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamak.

Vizyon

Türk Devletleri dost ve akraba topluluklara ilişkin değerlerle donatılmış, kültürel 
sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesine destek olan bir merkez olmak.
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10. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Misyon

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dilinde konuşma,  yazma, okuma ve dinleme 
becerilerini geliştirerek kültürel uyumu sağlamak.

Vizyon

Yabancı uyruklu öğrencilere; bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında Türk dilini ve 
kültürünü öğreten bir merkez olmak. 

11. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Misyon

Günümüz iletişim ve bilgi teknolojilerine uygun programlar aracılığıyla 
Üniversitemizdeki örgün eğitim sürecine destek olmak.

Vizyon

Sürdürülebilir eğitim hizmeti veren yenilikçi ve rekabetçi bir merkez olmak.
 
12. ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Misyon

Üniversitemizin eğitim-öğretim süreçlerine, araştırma faaliyetlerine ve gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda uluslararası işbirlikleri 
yapmak.

Vizyon

Uluslararası düzeyde yapılacak özgün ve yenilikçi projeler ve faaliyetlerle öncü ve 
örnek bir merkez olmak.

13. HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU
Misyon

 Sinop Üniversitesi'nde deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırmaların etik 
ilkelere uygun olarak yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapmak, bilimsel araştırma 
önerilerini etik ilkeler doğrultusunda değerlendirmek ve görüş bildirmek.

Vizyon

Sinop Üniversitesi'nde deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırmalarda hayvan 
refahının en üst düzeyde tutulmasını sağlamak.


