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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI (ANE402) DERSİ
AMACI, UYGULAMA İLKELERİ VE ESASLARI

Bu ilkeler Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin 
spor kulüpleri, okul spor kulüpleri, ihtisas kulüpleri, gençlik ve spor kulüplerinde yapacakları antrenörlük 
uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kural, ilke, amaç, yöntem ve 
tanımları kapsar.

Antrenörlük uygulamasının amacı, antrenör adaylarının antrenörlük becerisi kazandıkları 
uzmanlık alanlarında antrenman bilimlerine ait bilgi birikimlerini planlı bir şekilde uygulamalarını ve 
deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Tanımlar
a) Bölüm Antrenörlük Uygulaması Koordinatörü: Antrenörlük Eğitimi bölümünde 

öğrencilerin Antrenörlük uygulaması ilgili işlerini düzenleyen, ilgili kulüplerle yazışmaları 
takip eden ve bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Rehber Öğretim Elemanı: Antrenörlük Eğitimi bölüm başkanlığı tarafından 
görevlendirilerek öğrencilerin Antrenörlük uygulaması sırasınca takiplerini, denetimlerini ve 
değerlendirmelerini yapacak öğretim elemanını,

c) Uygulama Sorumlusu: Öğrencilerin Antrenörlük uygulamasını yapacakları yerlerde 
öğrencinin devamını takip ederek, öğrenci ile ilgili değerlendirmeyi yapacak ve antrenman 
değerlendirme formunu ve haftalık çalışma raporlarını onaylayacak kişiyi ifade eder.

Genel Esaslar
1. Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin mezun 

olabilmeleri için ders programında yer alan ANE402 kodlu Antrenörlük Uygulaması dersi dahilinde 
antrenörlük uygulamalarını yapmaları zorunludur.

2. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde öğrencilerin antrenörlük uygulaması işlerini yürütmek üzere 
bir koordinatör belirlenir.

3. Antrenörlük uygulaması, öğrencilerin devam ettikleri öğretim programı ile ilgili alanlarda, bilgi 
ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikteki yerlerde yapılır. Bu yerlere çeşitli spor 
kulüpleri dâhildir. Antrenörlük uygulamasının yapılacağı kulüpte, antrenörün ilgili spor branşında da 
antrenörlük belgesine sahip olması gerekmektedir.

4. Bir öğrencinin antrenörlük uygulamasını yapabilmesi için ilgili uzmanlık I ve II derslerini almış 
olması gerekmektedir.

5. Antrenörlük uygulamasının yapılacağı yerler ve zamanı koordinatör ve öğrenci tarafından 
belirlenir Bölüm tarafından belirlenmiş ölçütler doğrultusunda öğrencilerin uygulama yerini belirlemesi 
durumunda, belirlenen yerin koordinatör tarafından onaylanması gerekir. Belirlenen uygulama yerlerine 
resmi yazı ile başvuru yapılır. Antrenörlük uygulaması yeri ölçütlerine uygun yer bulunamadıysa öğrenciler 
uygulama koordinatörünün uygun bulduğu yerde yapabilir. 

6. Öğrenciler uygulama dosyasındaki değerlendirme formlarının uygulama süresince uygulama 
sorumlusu tarafından eksiksiz doldurulması ve uygulama bitiminde tekrar rehber öğretim elemanına 
iletilmesi işlerini takip ederler. Değerlendirme formlarının en geç her akademik yarıyıl için belirlenen 
tarihte kulübün kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde uygulama dosyasına ekleyerek rehber öğretim elemanına 
getirilmesi gerekmektedir.

7. Antrenörlük uygulaması ilgili tüm dokümanlar (uygulama ilkeleri, uygulama süresince dikkat 
edilecek hususlar, uygulama sorumlusu değerlendirme formu, dönem sonu raporu yazım kuralları, haftalık 
raporları ve Antrenörlük uygulaması sırasında cevaplanması gereken sorular) öğrenci tarafından temin 
edilir ve evrakların takibi ve korunmasından öğrenci sorumludur.

8. Öğrencilerin antrenörlük uygulamasının sonunda dönem sonu raporu tutması zorunludur. 
Dönem sonu raporu, rapor yazım kurallarına göre hazırlanır ve ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavları tarih 
aralığında uygulama dosyası ile birlikte rehber öğretim elemanına teslim edilir.

9. Antrenörlük uygulaması süresince öğrenciler uygulama dosyasında bulunmak üzere aşağıda 
belirtilen belgeleri tamamlayarak rehber öğretim elemanına teslim etmek zorundadırlar.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA PROJESİ (ANE407 ve SYÖ308) DERSİ
AMACI, UYGULAMA İLKELERİ VE ESASLARI

Araştırma Projesi dersinin amacı, Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin, eğitimini aldığı meslekle ilgili bilimsel bir konuda 

kuramsal ve uygulama bilgisini yazılı ve sözlü sunma becerisini ölçmektir. Ders, spor bilimleri alanında 

kuramsal, uygulama, deney veya literatür çalışmalarına yönelik bilimsel bir araştırmanın, ilgili danışman 

denetiminde hazırlanmasını, elektronik ortamda ve basılı olarak teslim edilmesini kapsar.

1. Spor Yöneticiliği Bölümü için altıncı yarıyıldan, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için yedinci 

yarıyıldan ders alma hakkını elde etmiş olan öğrenciler, Araştırma Projesi dersini almak 

zorundadır.

2. Araştırma Projesi dersinin her aşaması, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen Spor Bilimleri 

Fakültesi Öğretim Üyeleri danışmanlığında yürütülür.

3. Araştırma Projesi dersinde öğretim üyesinin danışmanlık yapacağı öğrenci sayısı, sınıf 

mevcudunun fakülte öğretim üyesi sayısına oranlanmasıyla belirlenir.

4. Proje danışmanları bölüm başkanları tarafından belirlenir.

5. Araştırma Projesi dersinin uygulanması ve koordinasyonu ilgili bölüm başkanlığının 

belirleyeceği bir koordinatör tarafından yürütülür.

6. Araştırma Projesi dersi, “Bilimsel Araştırma Teknikleri” ve “Bilimsel Etik İlkelerine” bağlı 

olarak yürütülür.

7. Yapılacak çalışmalar, Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Kaynakça bölümlerini içerecek 

şekilde, Sinop Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün belirlediği güncel yazım 

kılavuzuna göre hazırlanır.

8. Öğrenciler, danışman öğretim elemanı denetiminde, proje konularını en az 1 (bir), en çok 3 

(üç) öğrenci arkadaşıyla birlikte hazırlayabilir.

9. Öğrenciler danışmanları ile haftada en az bir kez görüşerek, çalışmalarını sürdürmekle 

yükümlüdürler.

10. Yarıyıl ara sınav notu, hazırlanan araştırma projesi önerisinden oluşur ve değerlendirme 

danışman tarafından gerçekleştirilerek otomasyon sisteminde ilan edilir.

11. Antrenörlük Eğitiminde ve Spor Yöneticiliği Bölümünde Araştırma Projesi dersinin ara sınav 

değerlendirmesinden başarılı olan öğrenciler, yarıyıl sonunda derslerin bitiş tarihine kadar 

araştırmalarını tamamlamak zorundadır.

12. Çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde proje sunumunu gerçekleştirirler. 

İlan edilen tarihlerde çalışmasını sunamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavında başarısız sayılır. 

Yarıyıl sonu sınavındaki süreç, bütünleme sınav takvimi için de tekrarlanır.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

ALAN UYGULAMASI (SYÖ405) DERSİ
AMACI, UYGULAMA İLKELERİ VE ESASLARI

Madde 1: Bu ilkeler, Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin 

işyerlerinde yapacakları Alan Uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel 

kural, ilke, amaç, yöntem ve tanımları kapsar.

Madde 2: Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin mezun 

olabilmeleri için ders programlarında yer alan SYÖ405 kodlu Alan Uygulaması dersini yapmaları 

zorunludur.

Madde 3: Alan Uygulaması Dersinin amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini 

ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak ve işbaşında deneyim kazanmalarına 

imkan vermektir.

Madde 4: Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrencilerin işlerini yürütmek üzere bir Alan Uygulaması 

koordinatörü belirlenir.

Madde 5: Öğrencilerin devam ettikleri öğretim programı ile ilgili alanlarda, bilgi ve becerilerini 

uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikteki işyerlerinde yapılır. Bu iş yerlerine kamu ve özel sektöre ait 

spor örgütleri (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı, spor kulüpleri, özel sektöre 

ait spor işletmeleri vb.) ile spor işlevi yürütmekte olan örgütler dahildir.

Madde 6: Bu ilkelerde bahsi geçen;

Fakülte Alan Uygulaması Koordinatörü; Spor Bilimleri Fakültesi’nde bölümlerin Alan Uygulaması Dersi 

ile ilgili işlerini yürüten, takip eden ve fakülte dekanlığı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/öğretim 

elemanını,

Bölüm Alan Uygulaması Koordinatörü; Spor Yöneticiliği bölümünde öğrencilerin Alan Uygulaması dersi 

ilgili işlerini düzenleyen, ilgili kuruluşlarla yazışmaları takip eden ve bölüm başkanlığı tarafından 

görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim elemanını,

Alan Uygulaması Danışmanı; Spor Yöneticiliği bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilerek öğrencilerin 

Alan Uygulaması sırasınca takiplerini, denetimlerini ve değerlendirmelerini yapacak öğretim 

üyesini/öğretim elemanını,

Alan Uygulaması Amiri; öğrencilerin uygulama yapacakları kurumda öğrencinin devamını takip ederek, 

öğrenci ile ilgili değerlendirmeyi yapacak ve staj raporunu onaylayacak kişiyi ifade eder.
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Madde 7: Uygulama yerleri bölüm/öğrenci tarafından belirlenir. Bölüm tarafından belirlenmiş ölçütler 

doğrultusunda öğrencilerin uygulama yerini belirlemesi durumunda, belirlenen yerin bölüm tarafından 

onaylanması gerekir. Belirlenen iş yerlerine resmi yazı ile başvuru yapılır.

Madde 8: Öğrenciler dosyalarını bölüm Alan Uygulaması koordinatörlüğünden alırlar ve uygulama 

yapacakları kurum yetkilisine teslim ederler. Öğrenciler dosyalarındaki değerlendirme formlarının 

uygulama süresince yetkili amirlerce eksiksiz doldurulması ve uygulama bitiminde tekrar Spor Yöneticiliği 

Bölümüne iletilmesi işlerini takip ederler. Dosyalarının en geç her akademik yarıyıl için belirlenen tarihte 

kurumun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde bölüm Alan Uygulaması koordinatörlüğüne getirilmesi   

gerekmektedir.

Madde 9: Alan Uygulaması ilgili tüm dokümanlar (ilkeler, uygulama süresince dikkat edilecek hususlar, 

rapor yazım kuralları, ders içeriği, haftalık uygulama raporu formu vb.) imza karşılığı teslim edilir.  

Öğrenciler evrakların takibi ve korunmasından sorumludur.

Madde 10: Öğrencilerin Alan Uygulaması için bir rapor tutması zorunludur. Alan Uygulaması raporu, 

rapor yazım kurallarına göre hazırlanır ve Alan Uygulaması koordinatörlüğü tarafından duyurulan tarihte 

koordinatörlüğe teslim edilir.

Madde 11: Öğrenciler Uygulama süresince çalışma saatleri değişiklikleri konusunda bölüm Alan 

Uygulaması danışmanına bilgi vermek zorundadır.

Madde 12: Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin yapacağı Alan uygulaması ile ilgili ilkeler şu şekilde 

belirlenmiştir:

a. Öğrenci, Alan Uygulaması dersinin müfredatta belirtildiği ders saati kadar uygulama yapacaktır. 

b. Uygulama aynı dönem içinde olmak üzere öğrencilerin kendilerine uygun herhangi bir zaman 

aralığında dönemlik ders saati kadar yapılır.

c. Mazeretli olarak Alan uygulamasına gidemeyen öğrencilerin, eksik kalan uygulama saatlerini 

telafi etme zorunlulukları vardır. Öğrenciler mazeretlerini yazılı olarak uygulama danışmanına ve 

uygulama amirine bildirmelidirler.

d. Öğrencinin alan uygulamasının tamamlanabilmesi için aynı kurumda belirtilen süreyi 

tamamlaması esastır.

e. Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurumlarda yapacakları çalışma saati ve günü ile ilgili 

değişiklikleri Alan Uygulaması amiri ile belirlenir ve Alan Uygulaması danışmanına bildirilir.

Madde 13: Yatay geçişle bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin daha önce yaptıkları uygulamanın 

geçerliği Bölüm tarafından karara bağlanır.

Madde 14: Öğrencilerin Uygulama yaptıkları kurumlarla olan mali ilişkileri öğrenci ve kurum arasındadır. 

Bu durumla ilgili doğabilecek sorunlarda Sinop Üniversitesi taraf değildir.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (SYÖ406) DERSİ
AMACI, UYGULAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

Bu ilkeler, Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü programında 
zorunlu ders olarak yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yürütülmesinde öğrencilerin, proje 
danışmanlarının, bölüm koordinatörünün görev ve sorumluluklarını, Topluma Hizmet Uygulamaları 
dersinin ilke ve esasları ile çalışmalarını planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme aşamalarına ilişkin 
düzenlemeleri kapsamaktadır.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacı:

1. Öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek,

2. Öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemi esnasında toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 
çözüm üretmeye yönelik projeleri hazırlama, sosyal sorumluluk çerçevesinde bu projelerde 
gönüllü olarak yer alma olanağını sağlamak,

3. Proje uygulamaları ile yönetsel becerileri (planlama, örgütleme, koordinasyon, raporlandırma 
v.b.) geliştirmek 

4. Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını artırmak,

5. Öğrencilerin işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemektir.

Tanımlar:

Bu ilkelerde yer alan,

 Öğretim Programları: 2020-2021 öğretim yılından itibaren yürürlüğe konulan Sinop 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği öğretim programlarını, ifade eder.

 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi: Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Yöneticiliği öğretim programlarında 4. yıl 2. yarıyıl (8. yarıyılda) yer alan; haftada 2 teorik, 2 
uygulama saatinden oluşan Topluma Hizmet Uygulamaları dersini, ifade eder.

 Topluma Hizmet Uygulamaları Projesi: Öğrencilerin Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 
gerçekleştirecekleri etkinlikleri içeren projeyi, ifade eder.

 Hedef Kuruluş/Kitle: Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde gerçekleştirilecek 
etkinliklerin uygulanacağı kurum, kuruluş ve bireyleri, ifade eder. 

 Topluma Hizmet Uygulamaları Bölüm Koordinatörü: Spor Yöneticiliği Bölümünde Topluma 
Hizmet Uygulamaları dersinin uygulama yapılacağı kurum ve kuruluş ile iş birliği sürecinde 
bölüm ile ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanını, ifade eder.

 Proje Danışmanı: Projenin amacına ve kapsamına uygun sayıda öğrenciyi, Topluma Hizmet 
Uygulamaları çalışmalarını yönlendirmek, eşgüdümlemek, uygulamalarını izlemek ve 
değerlendirmelerini yapmakla görevli öğretim elemanını, ifade eder.

 Proje Koordinatörü: Proje çalışma grubunda yer alan ve grup üyeleri arasında eşgüdümü 
sağlayan öğrenciyi, ifade eder. 

 Proje Ekibi: En az bir danışman ile aynı projede yer alan en az dört, en fazla sekiz kişiden 
oluşan öğrenciyi, ifade eder.

 Proje Elemanı: Projedeki etkinliklerden en az birini yerine getirmek üzere görev alan öğrenciyi, 
ifade eder.
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 SNÜ: Sinop Üniversitesi’ni ifade eder.

 SBF: Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni ifade eder.

 SYÖ: Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nü

ifade eder.

Uygulama İlkeleri

Madde 1: “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır, programlanır 
ve yürütülür:

a) Öğrencileri gruplandırma ilkesi: “Topluma Hizmet Uygulamaları” için öğrenciler proje 
gruplarına bölünerek yürütülecektir. 

b) İşbirliği ve koordinasyon ilkesi: “Topluma Hizmet Uygulamaları” kapsamında yapılacak 
etkinlik yeri, süresi ve kapsamı Topluma Hizmet Uygulamaları Bölüm Koordinatörü, dersin 
sorumlu Proje Danışmanı ve Proje Koordinatörü tarafından birlikte karar verilerek, topluma 
hizmet uygulamalarının yapılacağı kurum ve kuruluş yönetimiyle koordinasyon içinde 
yürütülecektir.

c) Kurum ve kuruluş ortamında uygulama ilkesi: Uygulama çalışmaları, kamu ve özel sektöre 
ait; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri (GSİM), Spor 
Federasyonları, Spor Kulüpleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Olimpiyat Gençlik 
Evleri, özel spor salonları v.b resmi ve özel kuruluşlar başta olmak üzere Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO), birleştirilmiş sınıflı köy okulları, 
engellilere yönelik okullar, Belediyeler, sağlık kurumları, Sosyal Hizmetler Yetiştirme Yurtları 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı merkezler, müzeler, galeriler, cezaevleri ve Çocuk Islahevi, 
Huzurevi, Kızılay, İl Halk Kütüphanesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Köy Hizmetleri, meslek odaları, 
TEMA-DOÇEV ve benzeri ulusal ve yerel sivil toplum kurum ve kuruluşlarında yürütülür.

d) Projede ekip çalışmasının özendirilmesi ilkesi: “Topluma Hizmet Uygulaması” dersi için 
üretilecek olan proje ekip olarak oluşturularak takım çalışması şeklinde yürütülür. Projenin bir 
ekip çalışmasıyla üretilmesi öğrencilerin birlikte iş yapabilme, sorumluluk alma gibi becerileri 
işlevsel olarak kazanabilmesi için dersin sorumlu proje danışmanı tarafından teşvik edilir.

e)  Proje ekibinin farklı bölümlerdeki öğrencilerden oluşabilmesi:“Topluma Hizmet 
Uygulaması” dersi için üretilecek olan proje bir ekip tarafından oluşturulacaksa, söz konusu 
ekibe farklı bölümlerdeki öğrenciler de ihtiyaç duyulduğunda katılabilir.

f)  Projede görev alanların görev tanımlarının belirlenmesi ilkesi: “Topluma Hizmet 
Uygulamaları” dersi için proje hazırlamak üzere bir araya gelerek bir ekip oluşturan öğrenciler, 
ekip üyelerinden her birinin projedeki görevini açık ve net olarak “proje önerisi” nde ortaya 
koyarlar.

g)  Projenin gerçekleştirilebilir olması ilkesi: Öğrenciler tarafından dersin gereği olarak üretilen 
projenin uygulanabilir olması gerekir.

h)  Aktif katılma ilkesi: Öğrencilerin, proje kapsamında bir dizi etkinliği yapması, uygulama 
çalışmaları sürecinde, proje ekibiyle birlikte etkili bir biçimde uygulamalara katılması esastır.

i) Uygulama süreci esası: “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi uygulama ağırlıklı olup; proje 
tabanlı etkinliklerden oluşan uygulama bölümü ders saati dışında ve tatil günlerinde 
gerçekleştirilebilir.

j) Uygulamanın yerinde ve denetimli yapılması ilkesi: “Topluma Hizmet Uygulamaları”ndan 
beklenen faydanın sağlanabilmesi, ancak öğrencilerin yapacakları projeleri, sorumlu proje 
danışmanının yakından izleme, rehberlik etme, yanlışlarını düzeltme, eksiklerini tamamlama ve 
değerlendirme çabaları ile mümkündür. Bu nedenle uygulama çalışması, öncelikle fakültenin 
bulunduğu ildeki kurum ve kuruşlarda yapılır.

k) Proje dışında diğer etkinliklere katılma ilkesi: “Topluma Hizmet Uygulamaları” çerçevesinde 
öğrencilerin toplumsal, bilimsel ve mesleki duyarlılığının artırmak için bilimsel etkinliğe 
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(sempozyum, konferans, panel, kongre vb.),  görsel sanat (resim, fotoğraf, heykel sergisi, müze 
vb) ve spor etkinliklerine (yurt içi veya yurt dışı toplumsal spor olayları vb) dinleyici, katılımcı 
veya organizatör olarak katılması önerilir. Öğrenci bu etkinliklere katılmış ise ilgili belgeleri 
dönem sonunda teslim edecekleri “proje raporu” na ekleyerek, yapılmış çalışmalar dönem sonu 
değerlendirme notuna artı puan olarak yansıtılır.

Uygulama Esasları

Madde 2: “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda 
yürütülür:

a. Topluma Hizmet Uygulamaları dersini öğrenciler bireysel veya ekip olarak dersin yer aldığı 
yarıyıllarda, toplam on dört (14) haftalık bir program çerçevesinde yürütür.

b. Öğrenciler, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi uygulama bölümünde, proje konusuyla ilgili 
gözlem ve araştırmalarına ilişkin hazırlamış olduğu dokümanları düzenli olarak bir dosyada 
tutar. Öğrenciler bireysel veya ekip olarak yapacakları proje önerilerini dersin sorumlu öğretim 
elemanı rehberliğinde hazırlar.

c. Öğrencilerin bireysel veya ekip olarak hazırladığı proje önerilerinin bir nüshasını “Topluma 
Hizmet Uygulamaları Dersi Bölüm Koordinatörü ne” bilgi amaçlı verir.

d. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden başarısız olan bir öğrenci önceki yıllarda devam 
koşulunu yerine getirmiş olsa dahi, dersin özellikleri nedeniyle derse devam etmekle 
yükümlüdür.

e. Öğrencilerin uygulama çalışmalarını çeşitli nedenlerle belirlenen kurum veya kuruluşta 
tamamlayamaması halinde, Bölüm Koordinatörü ve Proje Danışmanının bilgisi dahilinde eksik 
kalan kısım başka bir uygulamayla başka bir kurumda tamamlanabilir.

f. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi yarıyıl sonunda hazırlanacak dosyanın şekli ve 
değerlendirme ölçütleri eğitim-öğretim dönemi başında fakülte kurulu tarafından karara bağlanır.

Bölüm Koordinatörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 3: Topluma Hizmet Uygulamaları Bölüm Koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a. Bölüm ile ilgili uygulama çalışmaları konusunda, dersin sorumlu proje danışmanı ile 
koordinasyonu ve iş birliğini sağlar.

b. Her uygulama için proje danışmanının sorumluluğuna verilen öğrencilerin listesini hazırlar.

c. Projelere danışmanlarını belirler.

d. Uygulamanın yapılacağı kurum ve kuruluşlarının seçimine yardım eder.

e. Proje önerilerinin hazırlanması aşamasında proje danışmanları ile proje önerilerinin içeriği 
hakkında toplantı yapar.

Proje danışmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 4: Proje danışmanının görev, yetki ve sorumlulukları:

a. Öğrencileri dönemin ilk haftası, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi hakkında bilgilendirir ve 
dersin gereği olarak bireysel veya grupla hazırlayacakları proje önerisi için rehberlik yapar.

b. Öğrencilerin ekip olarak hazırladığı proje önerilerine ilişkin “proje tanıtım raporu” nu bölüm 
koordinatörüne en geç dönemin 6. haftasına kadar CD olarak iletir.

c. Öğrencilerin proje çalışmalarını Zaman İşlem Çizelgesine göre düzenli olarak izler ve denetler.

d. Proje çalışmasının her aşamasında öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Planında 

yer alan Bitirme Projesi dersi kapsamında hazırlanacak Bitirme Ödevi ile ilgili ilkeleri ve uygulama esaslarını 
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Planında yer alan Bitirme Ödevi ile 

ilgili ilkeleri ve uygulama esaslarını kapsar. Bitirme Ödevi; öğrencinin kayıtlı olduğu program kapsamında 
çalışmak istediği bir konuyu; lisans eğitimi süresince edindiği teorik-uygulamalı bilgilerin sistematik 
kullanımını içerecek şekilde, bilimsel yönteme uygun olarak sunduğu ödev ve/veya sözlü-uygulamalı sanatsal 
projeleri kapsayan, 1 (bir) dönemlik, 2 (iki) saatlik ve toplamda 1 (bir) kredilik zorunlu ders içinde sunduğu bir 
çalışmadır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 3. ve 9. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar, Organlar, Nitelikler

Bitirme Projesi Danışmanı
MADDE 4- (1) Bitirme Projesi Danışmanı; Bitirme Projesi dersini yürütmek üzere öğrenci tercihleri 

göz önünde bulundurularak belirlenen öğretim elemanıdır.

Bitirme Projesi Danışmanının Belirlenmesi
MADDE 5- (1) Danışman ataması, öğrenci tercihlerini de göz önünde bulundurularak Dekanlık 

tarafından yapılır. Öğrenciler, ilgili derse kayıt yaptırmalarından önceki dönem içinde derslerin bitimine kadar 
“Bitirme Ödevi Danışmanı Tercih Formunu” (EK-1) Bölüm Başkanlığına teslim eder. Bölüm Başkanlığı 
başvuruların uygunluklarını kontrol ederek, tercih edilen öğretim elemanlarının ders yüklerine göre Bitirme 
Projesi Danışmanlarına ilişkin önerisini Dekanlığa sunar. Dekanlık, ilgili öneriler çerçevesinde Bitirme Projesi 
Danışmanlarını belirler. 

Bitirme Ödevi Konusunun Belirlenmesi
MADDE 6- (1) Bitirme Ödevi konusu, ilgili öğrenci ve Proje Danışmanı tarafından belirlenir. Proje 

kapsamında yalnızca bilimsel araştırma ödevi sunulabileceği gibi, performans veya uygulamaya yönelik sanatsal 
sunumlarla birlikte bu sunumlara ilişkin raporlama çalışmaları da yapılabilir. Dersi alan öğrenciler ders kayıt 
dönemi içerisinde Bitirme Ödevi Önerisi Formundan (EK-2) üç kopya hazırlar. Üç kopyadan birisi Bölüm 
Başkanlığına, birisi Proje Danışmanına sunulur, bir kopyası da öğrencide kalır. 

(2) Bitirme ödevi konusu belirlenmiş bir öğrencinin konusunda değişiklik yapılmak zorunda kalınırsa; 
Bitirme Ödevi Konu Belirleme formu bu maddenin 1. fıkrasında belirtildiği gibi gerekçesi belirtilerek yeniden 
hazırlanmalıdır. 

Ödevin Yazımı ve Düzenlenmesi
MADDE 7- (1) Bitirme Projesi dersi kapsamında yapılacak çalışma Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzuna (EK-3) göre hazırlanır.

Bitirme Ödevinin Denetlenmesi, Değerlendirilmesi ve Teslimi
MADDE 8- (1) Bitirme Ödevinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, Bitirme Projesi 

Danışmanının sorumluluğundadır. Öğrenci, Bitirme Projesi Dersinin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notu için 
proje kapsamında yaptığı çalışmaları, ilgili dönemin sınav başlangıç tarihlerinden en az 10 gün öncesine kadar 
birer rapor halinde danışmanına sunar.
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EK-1
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMANI TERCİH FORMU

20… - 20… Eğitim-Öğretim Yılı ……..….Yarıyılında alacağım Bitirme Projesi dersi kapsamında 
talep ettiğim danışman sıralaması aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederim. …/…/20...

1. Tercih:  

2. Tercih:

 Öğrenci Adı Soyadı:…………………………………

  
Öğrenci Numarası :…………………………………

İmza: 
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EK-2
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ ÖNERİSİ FORMU

Öğrencinin Bölümü/Programı : …………………………………….

Öğrencinin Numarası : …………………………………….

Öğrencinin Adı ve Soyadı : …………………………………….

Bitirme Ödevi Başlığı : …………………………………….

Bitirme Ödevi Verildiği Tarih : …………………………………….

Danışmanının Adı ve Soyadı        : …………………………………….

                                                                                                                         Öğrenci İmzası

Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanır. (Bölüm Başkanlığı, Proje Danışmanı, Öğrenci)
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EK-3

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU

1. GENEL YAZIM KURALLARI
2.
1.1. Kullanılacak Kâğıt ve Yazım
Ödevler A4 boyutlarındaki beyaz kâğıtlara önlü arkalı yazılır.
1.2. Dış ve İç Kapak
Ödevin dış ve iç kapakları aynı olup “Ödev Kapak Örneği ”ne (EK-5) göre hazırlanır.
1.3. Ödevin Yazım Şekli
Bitirme ödevi metninin tamamı Times New Roman (12 punto) veya Arial, Calibri (11 punto) yazı karakteri ile 
yazılır. Koyu harfler başlıklarda kullanılır. Başlıklar haricinde gereksiz koyu (bold) ve eğik (italik) karakter 
kullanımından kaçınılır.
1.4. Sayfa Düzeni
A4 boyutundaki kâğıdın solundan 3 cm, sağından 2 cm, üstünden 2,5 cm ve altından 2,5 cm boşluk 
bırakılmalıdır. Ödev metni ve başlıklar sağ ve sol olmak üzere iki yana yaslanır (justify).
1.5. Satır Aralıkları ve Düzeni
Ödev metni tek (1,0) aralıkla yazılmalıdır. Paragraf başlangıçları 2,5 cm asılı olur.
1.6. Başlıklar
Bölüm başlıkları (Önsöz, İçindekiler, Giriş, Malzeme ve Yöntem, Ekler, Özgeçmiş…) birinci derece başlıklar 
olarak yazılırlar. Birinci derece başlıklardan Önsöz, İçindekiler, Giriş ve Kaynaklar her zaman sayfa başlarında 
yer almalıdır. Tüm başlıklar sağa ve sola dayalı (justify) olarak yazılırlar.
1.7. Sayfa Numaralama
Ödevin dış ve iç kapağı dışındaki tüm sayfaları numaralanır. Bitirme Ödevinin Giriş’ten başlayarak tüm 
sayfaları rakamlar (1 ,2, 3,...) ile sayfanın alt ortasından numaralanır.
1.8. Ciltleme
Ödev son hali ile danışman onayını aldıktan sonra beyaz karton kapakla ciltlenir.

2. İÇERİK BİLGİLERİ
2.1. Genel Bilgiler
Noktalama ve yazım için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna ve Türkçe Sözlüğüne uyulur. Ödevde genellikle 
üçüncü şahıs kullanılmaya özen gösterilir. 
2.2. Bölümlerin İçerikleri

Bölüm Adı İçerik
Önsöz: Bitirme ödevi ile ilgili tanıtıcı kısa bir paragrafı takiben ödevi destekleyen kişi, 

kurum vb. teşekkür edilir.
İçindekiler: Ödevde yer alan bölüm ve alt bölüm başlıklarının ve sayfa numaralarının 

gösterildiği bölümdür. İki yana yaslanmış olarak yazılır.
Giriş: Ödevin tanıtımının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde ödev konusu yöntemi ile 

ödev bölümlerinin içerikleri hakkında bilgi verilir. Sonunda ödevde yapılması 
düşünülen çalışmanın amacı belirtilir.

Genel Kısımlar: Bu bölümde ödev konusu ile ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmalar kurallara 
uyularak açıklanmalıdır.

Materyal ve Yöntem: Araştırmanın metodolojisinin, alanının açıklandığı bölümdür. Çalışmada kullanılan her 
türlü deney aleti, araç, malzeme, teori vb. bu bölümde anlatılır (Bitirme ödevini Sanat 
Eseri Raporu şeklinde hazırlayacak öğrenciler, bu bölümü danışmanının önerisi 
doğrultusunda düzenleyecektir).

Bulgular: Ödev çalışmasının bulguları bu bölümde açıklanır.
Tartışma ve Sonuç: Çalışma bulgularının değerlendirilmesi ile varılan sonuçlar mevcut literatür bilgisi ile 

birlikte yorumlanır. Çalışmanın geliştirilmesi için ileride yapılacak araştırmalara 
yönelik önerilerde bulunulur.

Kaynaklar: Ödevde kullanılan kaynaklar (kitap, makale, bildiri, vb.) belirtilir.
Ekler: Ödev çalışmasında kullanılan hesaplamalar, tablolar, şekiller metin içinde akışı bölecek 

kadar çoksa bu bölümde yer alır.
2.3. Kaynaklar/Atıf
Bilimsel çalışma ilkelerine uygun olarak hazırlanması gereken bitirme ödevlerinde kullanılan kaynaklar veya 
atıfta bulunulan yazarlar net bir şekilde gösterilmelidir. Kaynakça, Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundaki Kaynak Gösterme esaslarına göre düzenlenir.
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EK-4
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı :
Öğrencinin Numarası :
Başlık :
Danışman :
Değerlendirme Tarihi :              

Danışmanın Unvanı, Adı-Soyadı :

İmza :

BİLİMSEL/ SANATSAL YETERLİLİK YETERLİ YETERSİZ

Bitirme ödevinin amaçlarının belirlenmiş olması ve bu amaçlar doğrultusunda 
tasarlanmış olması
Çalışmanın belirlenen amaçlar doğrultusunda incelenmiş olması ve incelenen 
literatürlerin konuyu yansıtması, 

Öğrenim gördüğü programın eğitim amaçlarına uygunluğu

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincini 
yansıtması
Çalışmada uygulanan yöntemlerin bu amaçları başarmak için doğru seçilmiş, 
Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanabilme becerisinin 
kanıtlanmış olması

Sunulan fikirlerin özgün ve yaratıcı düşünceler içermesi

Bölümüyle ilgili temel bilgileri kullanarak problemi saptama, tanımlama ve 
model kurma becerisi

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlama ve tartışma becerisi

ŞEKLİ YETERLİLİK

Yazım kılavuzuna uygunluğu ve yazım şekli

Kaynak kullanım doğruluğu

SANATSAL UYGULAMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Teknik beceri düzeyi 

Sanatsal ifade ve yorumlama becerisi

Uygulamanın belirlenen amaçlara uygunluğu

SONUÇ BAŞARILI ☐ BAŞARISIZ ☐
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EK-5

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ

ÖDEVİN KONUSU

KONUNUN ALINDIĞI ANABİLİM/ANASANAT DALI

Hazırlayan
Öğrencinin Adı, Soyadı

Numarası

Danışman
(Unvanı, Adı-Soyadı) 
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesinde lisans düzeyinde 
öğrenim gören Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin meslek derslerinde almış oldukları teorik bilgileri, uygulama 
alanlarında yürütebilmeleri için, öğretim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin ve görev yapan öğretim elemanlarının;

a) Hemşirelik Esasları, 
b) İç Hastalıkları Hemşireliği, 
c) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 
d) Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 
e) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 
f) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 
g) Halk Sağlığı Hemşireliği,
h) Hemşirelikte Yönetim

dersleri için, uygulama yapacakları yerleri ve buralardaki sorumluluklarını, uygulama kıyafetlerini ve uygulamanın 
değerlendirilmesindeki esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Bölüm Başkanı: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanını,
b) Dekan: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Sağlık Bilimleri Fakültesini,
d) Uygulamanın Değerlendirilmesi: Öğrencilerin uygulama yaptıkları resmi/özel, kurum/ kuruluşlardaki 
çalışmaları ile ilgili öğretim elemanları tarafından yapılan değerlendirmeyi,
e) Uygulamalı Ders: Yarıyıl içinde klinik, laboratuvar ve ders içeriğine uygun resmi/özel, kurum/ kuruluşlardaki 
yürütülmesi zorunlu olan derslerini,
f) Uygulama Süresi: Başlangıç ve bitiş tarihleri uygulama yaptıran öğretim elemanı ve bölüm başkanının önerisi 
ile dekan tarafından, akademik takvime bağlı olarak belirlenen süreyi,
g) Uygulama Yeri: Ders içeriğine uygun olarak uygulamanın yapılacağı resmi/özel, kurum/ kuruluşları,
h) Uygulama Yürütücüsü: Uygulama ile ilgili görevlendirilen öğretim elemanı ve yardımcılarını,
i) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler

Madde 5- (1) Fakültemizin Hemşirelik Bölümü dört yıllık öğretim planında belirtilen uygulamalı derslerle ilgili 
olarak;
a) Öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre, uygulamalar için birden fazla öğretim elemanı 
görevlendirilebilir.
b) Temel meslek derslerinin yıl içi laboratuvar ve uygulamaları, öğretim planındaki toplam ders saatini kapsamak 
koşuluyla, dönem başında ilgili öğretim elemanının önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile ders ve uygulama saatleri 
birleştirilebilir. Birleştirilmesi düşünülen uygulamalı derslerin önce toplam teorik/laboratuvar ders saatleri, daha 
sonra ise hastane/alan uygulama saatleri birleştirilebilir.
Laboratuvar ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu
Madde 6- (1) Öğrenciler, uygulamalı dersin %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı çalışmaların 
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(laboratuvar, klinik ve alan uygulamaları vb.) %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler, devamsızlıktan 
dolayı o dersten başarısız sayılırlar. İlgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılamazlar. Ancak devamsızlık nedeniyle 
sınavlara katılamayan öğrenciler ilgili dersin uygulamasına devam etmek zorundadırlar.

Uygulamanın Yapılacağı Yerler
Madde 7- (1) Öğrenciler, uygulamalarını Fakülte Dekanlığı tarafından uygun görülen resmi/özel, kurum/ 
kuruluşları (sağlık kurumları, sosyal hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları vb.) yaparlar.

Teorik ve Uygulamalı Derslere Devam
Madde 8- (1) Öğrencilerin I. Sınıfta almış oldukları “Hemşirelik Esasları” dersi ön koşullu derstir. Bu dersten 
başarılı olamayan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, üst sınıflardan hiçbir uygulamalı meslek 
dersini alamaz. Bu ön koşullu dersten başarı ve devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci II. Yıl ve sonraki 
tekrarlarında daima teorik ve uygulamaya devam zorunluluğunu yerine getirmesi gereklidir.
(2) Öğrenciler, mesleki uygulamalı (İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği) derslerden devam zorunluluğunu yerine getirmeyip devamsızlıktan kalmış 
ise, tekrar ilgili dersleri almak, teorik ve uygulamasına devam etmek ve sınavlarına girmek zorundadır.

Uygulama Kıyafeti
Madde 9- (1) Uygulamalı meslek derslerinde uygulama yerinde yapılan çalışmalar sırasında öğrencilerin hemşire 
forması giymeleri zorunludur. Ancak, öğrenci hemşire üniforması yerine beyaz önlük ya da uygulamaya gidilen 
kurumun çalışma ortamına ve prensiplerine uygun başka bir kıyafeti dersin öğretim elemanın uygun görüşüyle 
giyebilir.
(2)  Öğrenci Forması aşağıdaki özellikleri taşır:
a)  Öğrenci hemşire forması, Yönetim Kurulunun belirlediği renk ve modelde, pantolon, üst (tunik/ceket) ve tıbbi 
asepsi kurallarına uygun olmalıdır.
b)  Öğrenci, formaya uygun ayakkabı giymelidir.

Uygulamaların Değerlendirilmesi
Madde 10- (1) Uygulamalı derslerin değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır.
a) Uygulamalı derslerin başarı notunun hesaplanmasında, Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
b) Başarı notu, 100 (yüz) tam puan üzerinden hesaplanır. Başarı notu, ara sınav puanının %40’ı ile yarıyıl sonu 
veya bütünleme sınavı puanının %60’ının toplamından oluşur.
c) Ara sınav notu, uygulamalı derse ilişkin teorik sınav puanının %50’si ile dersin uygulama değerlendirme 
puanının %50’sinin toplamından oluşur.
d) Uygulamalı bir dersin uygulama değerlendirme puanı, 0 ile 49 arasında olan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu 
ve/veya bütünleme sınavlarına katılamazlar. Bu şekilde başarısız olunan ders, açıldığı dönemde uygulama ve teorik 
kısımlarına devam zorunluluğunu yerine getirilerek tekrar edilir.
e) Uygulamalı bir dersin uygulama değerlendirme puanı 50 ile 100 arasında olan öğrenciler, o dersin yarıyıl sonu 
ve/veya bütünleme sınavlarına katılarak başarısız olmaları durumunda, dersi açıldığı dönemde tekrar ederler. Ancak 
tekrar edilen bu dersin uygulama ve teorik kısımlarına devam zorunluluğu bulunmaz. Bu durumdaki öğrenciler için 
uygulamalı dersin başarı notunun hesabında bir önceki eğitim-öğretim yılının uygulama puanı kullanılır. 
Başarısızlığın devam etmesi durumunda bu istisna sonraki yıllarda da uygulanır.
f) Hemşirelik Esasları dersinden başarısız olan öğrenciler için bu maddenin (e) bendinde yer alan devam 
zorunluluğu muafiyeti bu yönergenin 8’inci maddesi hükümleri gereğince uygulanmaz.

Uygulama Sorumluları ve Görevleri
Madde 11- (1) Fakülte uygulama organizasyonundan Fakülte Dekanına karşı Hemşirelik Bölüm Başkanı 
sorumludur.

Bölüm Başkanının Görevleri
Madde 12- (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:
a) Uygulama eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, akademik takvime bağlı olarak 
uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini Fakülte Dekanlığına önermek,
b) Uygulama yerlerinin kriterlerini, uygulama ünitelerini ve çalışma sürelerini belirlemek, uygulama 
yürütücüsünün hazırladığı öğrencilerin uygulama listesini Fakülte Dekanlığına önermek,
c) Uygulamaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan problemleri çözmek ve gerektiğinde 
Fakülte Dekanlığına iletmek.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölümü lisans programında yer alan İSG412 Bitirme Çalışması dersi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü lisans 
programında yer alan Bitirme Çalışması ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Bitirme Çalışması: Öğretim planlarında yer alan derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir şekilde 
kullanılmasını sağlayan, öğrencinin mesleki bilgisini ve yeteneğini artıracak, öğrencinin tek başına 
gerçekleştirdiği bir bitirme çalışmasını,
b) Bölüm Başkanı: Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanını,
c) Danışman: Öğrencinin sadece kendi bölüm öğretim elemanları arasından seçebileceği, Bitirme Çalışmasına 
destek veren ve yol gösteren öğretim elemanını,
d) Dekan: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,
e) Fakülte Kurulu: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulunu,
f) Kurum/Kuruluş: Kamu kurum ve kuruluşları ya da gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeleri,
g) Öğrenci: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencisini,
h) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bitirme Çalışması ile İlgili Esaslar

Bitirme Çalışması Kapsamı 
Madde 5- (1) Bitirme Çalışması, lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından alınması gereken ve mezun 
olabilmek için başarmak zorunda olunan bir çalışmadır. Öğrencilerin Bitirme Çalışmaları, Sinop Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü müfredatı doğrultusunda yürütülür. 

Bitirme Çalışması Alma Yarıyılı 
Madde 6- (1) Öğrenci, Bitirme Çalışmasını ilgili bölüm müfredatında belirlenen yarıyılda alır.

Temel Esaslar 
Madde 7- (1) 
a) Bitirme Çalışması, danışman tarafından uygun görülmesi halinde birden fazla öğrenci tarafından ortaklaşa 
yapılabilir. 
b) Bitirme Çalışması, öğrencinin/öğrencilerin talebi ve danışmanın uygun görmesi hâlinde derleme ya da 
araştırma şeklinde yapılabilir. 
c) Araştırma formatında yapılacak olan Bitirme Çalışması için, Danışmanın gerekli görmesi hâlinde etik kurul 
izni alınır. Etik ihlali kapsamında müteakip dönemde yaşanacak olası idari ve hukuki sorunlardan başta 
Danışman olmak üzere öğrenci de sorumludur. 
ç) Araştırma formatında yapılacak Bitirme Çalışmasının, araştırmasının uygulanması için, Sinop Üniversitesi 
dâhil tüm kurum ve kuruluşlardan resmî yazı ile kurum izni talep edilmesi hâlinde, etik kurul izni alınması 
zorunludur. 
d) Bitirme Çalışması, intihal oranı %30’u geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 
e) Bitirme Çalışması, dersinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar bölüm başkanlığı tarafından bildirilir.

Devam Zorunluluğu 
Madde 8- (1) Her öğrenci, danışmanlık saatleri içerisinde, danışmanının belirlediği sıklıklarla danışmanı ile 
Bitirme Çalışması hakkında görüşme yapmak zorundadır. 
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EK-1

T.C. 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME ÇALIŞMASI KONU BİLDİRİM FORMU

Öğrencinin Numarası : …………………………………………………………………. 

Öğrencinin Adı ve Soyadı : …………………………………………………………………. 

Bitirme Çalışması Başlığı : …………………………………………………………………. 

Bitirme Çalışması Danışmanının Unvanı Adı-Soyadı: …………………………………………

Tarih 

Öğrencinin İmzası

Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanır. (Bölüm Başkanlığı, Danışman, Öğrenci)

 



SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölümü öğrencilerinin eğitim-öğretim programının zorunlu bir parçası olan yaz stajı faaliyetlerine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümündeki 
öğrencilerinin yaz stajı çalışmasını kapsar. 

Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Bölüm: Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü,
b) Bölüm Başkanı/ Bölüm Staj Komisyonu Başkanı: Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölüm Başkanını,
c) Bölüm Staj Komisyonu: İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başkanı ve en az iki öğretim elemanından oluşan 
komisyonu,
ç) Dekan: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını, 
d) Kurum/Kuruluş: Öğrencilerin staj yapacağı kamu kurum ve kuruluşları ya da gerçek veya tüzel kişilere ait 
işletmeleri, 
e) Öğrenci: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisini, 
f) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini, 
g) Staj Çizelgesi: Yaz staj durumlarını gösterir belgeyi,
h) Staj Defteri: Öğrencinin staj esnasında hazırlaması gereken stajı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları içeren 
dosyayı,
ı) Üniversite: Sinop Üniversitesi’ni,
i) Yaz Stajı: Yılsonu staj uygulamalarını, 
j) Yaz Stajı Yürütücüsü: Yaz stajı uygulamalarını takip eden sorumlu öğretim elemanlarını,
k) Yetkili Amir: Stajın yapıldığı kamu kurum ve kuruluşları ya da gerçek veya tüzel kişiliklere ait 
işletmelerin amirini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Stajın Süresi, Türü ve Zamanı
Madde 5- (1) Bölümde öğrenim gören öğrenciler lisans eğitim-öğretim programları kapsamında pratik bilgi ve 
becerilerini artırmak amacı ile öğrenimlerine uygun yurtiçi veya yurt dışında kamu ve özel kurumlar veya 
kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işlerde en az 60 iş günü yaz stajı yapmak zorundadırlar.

Madde 6- (1) Staj süreleri Yaz Stajı I dersi için 30 iş günü ve Yaz Stajı II dersi için 30 iş günü olarak 
belirlenmiştir. Öğrenciler öğrenimleri süresince 4. yarıyıl sonunda Yaz Stajı I dersi için 30 iş günü (kesintisiz), 6. 
yarıyıl sonunda Yaz Stajı II dersi için 30 iş günü (kesintisiz) olmak üzere toplamda 60 iş günü staj yapmak 
zorundadırlar. Resmi tatil günleri yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Stajlarda bir hafta altı iş gününü 
geçemez. Staj derslerinden başarısız olanlar mezun olamazlar.

Madde 7- (1) Öğrencilerin II. Sınıfta almış oldukları “Yaz Stajı I” dersi ön koşullu derstir. Bu dersten başarılı 
olamayan veya devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, üst sınıftaki “Yaz Stajı II” dersini alamaz. 

Madde 8- (1) Yaz stajı akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan yaz döneminde yapılır.



Madde 9- (1) Bu yönergede geçen;
a) Yurt içinde Yaz Stajı: Yaz stajı yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Bölüm Başkanlığı, öğrencilerin 
istenilen nitelikte yaz stajı yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için işyerleri ile gerekli her türlü temas ve 
girişimde bulunur. Yaz stajı yapılan yerlerde tam zamanlı çalışan İş Güvenliği Uzmanı bulunmalıdır. 
Öğrencilerin kendi imkânları ile bulacağı ve Bölüm Staj Komisyonlarının da uygun göreceği kamu veya özel 
sektöre ait işletmelerde yaz stajı yapması mümkündür. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede 
Bölüm Staj Komisyonunun onayı olmadan yaz stajı yapamaz. Öğrencilerin sigorta primleri Fakültemize ulaşan 
belgeler doğrultusunda staj başlangıç-bitiş süreleri göz önüne alınarak Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 
ödenir. Bu nedenle primler ödendikten sonra ve/veya staja başladıktan sonra, Bölüm Staj Komisyonunun bilgisi 
ve onayı alınmaksızın staj yeri ve süresinde kesinlikle değişiklik yapılamaz.
b) Yurt dışında Yaz Stajı: Yurt dışında yaz stajı yapmak isteyen öğrenciler stajlarını Hayat Boyu Öğrenme 
(Lifelong Learning Programme=LLP) ERASMUS programı kapsamında gerçekleştirebilecekleri gibi kendi 
girişimleri sonucu buldukları yerlerde Bölüm Staj Komisyonunun yazılı onayı ile yaz stajı yapabilirler. Yurt 
dışında yapılan yaz stajları için staj defterleri ve stajla ilgili tüm belgeler Türkçe veya İngilizce hazırlanmalıdır. 
Bu dillerin dışında bir dilde yazılan staj ile ilgili tüm belgeler öğrenci tarafından ilgili dilin yeminli tercümanı 
tarafından Türkçe’ye tercüme ettirilmelidir. Yurt dışı stajlarda sigorta işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. 
Yurt dışında yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerin staj defterlerinin staj yaptıkları birimdeki İş Güvenliği 
Uzmanı tarafından onaylanıp imzalanmış olması gerekir.

Yazışma ve Belgeler
Madde 10- (1) Öğrencilerin yaz stajı çalışmalarına ilişkin yazışmalar, yaz stajı sırasında öğrencilerin 
sigortalanması ile ilgili kurumlar arası yazışmalar Sağlık Bilimleri Fakültesi Tahakkuk Birimi ve yaz stajı 
uygulamasında kullanılacak belgeler hazırlanarak Fakültemiz internet sayfasında öğrencilerin erişimine sunulur. 

Bölüm Yaz Stajı Komisyonu ve Yaz Stajı Denetimi
Madde 11- (1) Öğrencilerin yaz stajı çalışmalarını düzenlemek, yürütmek, izlemek ve staj defterlerinin 
değerlendirilmek üzere Bölüm Staj Komisyonu oluşturulur. Bölüm Başkanı Bölüm Staj Komisyonu başkanıdır 
ve Bölüm Staj komisyonu bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Bölüm Staj Komisyonu staj defterlerinin 
inceleme ve değerlendirmesini, gerektiğinde bölümün diğer öğretim elemanlarından katkı alarak yaparlar.
(2) Bölüm Staj Komisyonu gerektiğinde değerlendirme süresi içinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilir, staj 
çalışmalarını yerinde denetleyebilirler. Bölüm Staj Komisyonu aynı zamanda Staj Yönergesi ile ilgili gereken 
değişiklik tekliflerini oluşturmak ve bunu Fakülte Kuruluna sunmakla görevlidir.
(3) Bölüm Staj Komisyonu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu’nun onayını alarak öğrencilerin yaz stajı 
yaptıkları yerlerde bulunan üniversitelerle “yerinde denetim yapılması” hususunda karşılıklı yardımlaşma 
anlaşması yapabilirler.

Devam Zorunluluğu ve Çalışma Esasları
Madde 12- (1) Öğrencilerin yaz stajlarına fiilen devam zorunluluğu vardır. Devam edilecek iş günü sayısının 
%80’inden az olamaz. Öğrenci çalıştığı işyerinin yasal ve idari kurallarına uymak zorundadır. Öğrenci staj 
süresince staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak 
zorundadır.

Muafiyet
Madde 13- (1) Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim programında kabul edilmiş stajlarının 
geçerli sayılıp sayılmamasına veya ne kadarının geçerli sayılacağına Bölüm Staj Komisyonunun görüşü alınarak 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kamu ve 
özel kurum veya kuruluşlarında çalışmış ve daha sonra ilgili bölümde lisans öğretimine başlamış olan 
öğrencilerin, bu kurumlardaki çalışma günleri staj konularını içeriyor olsa bile staj olarak kabul edilmez.

Değerlendirme
Madde 14- (1) Yaz Stajı değerlendirmesinde geçerli/geçersiz miktar “iş günü” olarak, genel değerlendirme 
geçerli iş günü miktarının 100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.
(2) Geçerli sayılan kısmın not değeri ders geçme notu ve üzerinde ise sonuç G “Başarılı, Geçer”, geçme notunun 
altında olması durumunda K “Başarısız, Kaldı”, devamsız ise F1 (Başarısız, Devamsız) olarak ilan edilir. 
Yapılan stajın geçerli sayılmayan iş günü miktarı yarıdan çok olursa stajın tamamı başarısız sayılır. Mezun 
olabilmek için stajın tam ve başarılı olması zorunludur.

Yaz Stajı Belgeleri ve Bilgilerin Saklanması 
Madde 15- (1) Öğrencilerin yaz staj durumlarını gösteren Staj Çizelgeleri Bölüm Staj Komisyonu tarafından 
düzenlenerek her yıl bahar dönemi ders bitimlerinden iki hafta önce Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşlerine 
bildirilir.



(2) Bölüm kayıt yaptıran öğrencilerin tümünü kapsayan, numara sırasına göre düzenlenmiş, her öğrencinin 
kimlik bilgileri ve tüm staj çalışmalarına ait öz bilgileri aynı sayfada gösteren, gerektiğinde başvurulmak üzere 
Staj Komisyonları tarafından bir defterde tutulur.

Yaz Stajı Yerleri ve Staj Raporları
Madde 16- (1) Öğrenciler yaz stajı yerini Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bölüm Başkanlığı veya Bölüm Staj 
Komisyonları tarafından belirlenen staj yerlerinden seçer veya kendi imkânları ile bulur. Staj yerini kendi 
imkânları ile bulan öğrencilerin yaz stajı yapacakları yeri staja başlamadan önce Bölüm Staj Komisyonu’na 
bildirmeleri ve komisyonun onayını almaları gerekir.

Madde 17- (1) Staj Defterlerinin incelenmesi sonucunda staj evrakında ve ekli belgelerinde tahrifat yapan veya 
staj yapmadığı halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.

Yaz Stajı Evrakı ve Staj Raporları
Madde 18- (1) Öğrenci Yaz Stajı Değerlendirme Formunu ve Staj Defterini Fakültemiz internet sayfasından 
temin eder.

Madde 19- (1) Öğrenci yaz stajını yapacağı kurum/kuruluş amirine resimli Staj Değerlendirme Formunu ve 
istenen diğer belgeleri staja başladığı gün teslim eder.

Madde 20- (1) Yaz Stajı süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından, süreleri de belirtilerek Staj 
Defterindeki haftalık çalışma çizelgesine okunaklı, yazım kurallarına uygun ve mesleki terminolojiye dikkat 
edilerek elle yazılır. 

Madde 21- (1) Çalışmalar ve hangi günlerde yapıldıkları, ilgili bilgilerin hangi sayfaya yazıldığı haftalık çalışma 
çizelgelerinde belirtilir. Yazılacak bilgilerin veya Staj Defterine konulması gereken belgelerin ilgili sayfalara 
yazılmaması durumunda, her sayfa numaralandırılarak ve hangi çalışmanın belgesi olduğu haftalık çalışma 
çizelgelerinde belirtilerek Staj Defterinin ek belgeleri olarak düzenlenebilir.

Yaz Stajı Defterlerinin Onaylanması ve Değerlendirme Formları
Madde 22- (1) Öğrenci her yaz stajı döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamaları içeren Staj Defterini staj 
yaptığı birimdeki İş Güvenliği Uzmanına kontrol ettirir ve onaylatır. 

Madde 23- (1) Öğrenci yaz stajı çalışmasının sonunda hazırladığı Staj Defterini, Staj Değerlendirme Formunu 
dolduracak olan İş Güvenliği Uzmanı kontrol ettirerek raporunun ilk sayfasını da onaylatıp imzalatır.

Madde 24- (1) Staj Değerlendirme Formu staj yapılan kurum/kuruluşun yetkili amiri tarafından öğrencinin 
devamı, ilgisi, başarısı dikkate alınarak, eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanarak mühürlenir.

Yazışma Adresi
Madde 25- (1) Staj Değerlendirme Formu, yetkili amirce posta yoluyla, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin resmi 
iletişim adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilir ya da kapalı zarfta, zarf üzeri imzalı ve mühürlü olarak stajyer 
öğrenciye verilir. Yazışmanın takibi öğrenci tarafından yapılır.

Madde 26- (1) Staj çalışmasını tamamlayan öğrenci ders yılının başlangıcından itibaren 15 gün içinde Staj 
Defterini, eklerini ve varsa kendisine teslim edilmiş olan kapalı zarftaki Staj Değerlendirme Formunu Bölüm 
Staj Komisyonuna iletilmek üzere ilgili Bölüm Başkanlığına imza karşılığında teslim eder. Bu süre sonunda 
evraklarını teslim etmeyen öğrenci staj yapmamış sayılır.

Yaz Stajı Defterlerinin Değerlendirilmesi
Madde 27- (1) Staj Defterleri ve Staj Değerlendirme Formları Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenir. 
İnceleme sonunda yeterli görülmeyen stajlar Bölüm Staj Komisyonu kararıyla başarısız sayılır.

Madde 28- (1) Yaz Stajı başarı notları Madde 26’da belirtildiği şekilde tesliminden itibaren bir ay içerisinde 
Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Sonuçlar öğrencilerin dosyalarına işlenir ve ilan yoluyla 
öğrencilere duyurulur. Ayrıca sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

Madde 29- (1) Öğrencilerin yaz stajı yaptığı kurum veya kuruluştaki staj çalışmasının öğrenim gördüğü bölüme 
uygun bir İş Güvenliği Uzmanı gözetiminde yapması gereklidir. 

Yaz Stajı Uygulaması
Madde 30- (1) Yaz stajı uygulamasında üniversiteyi, işyerini ve öğrenciyi ilgilendiren genel hükümler;
a) Öğrenci yaz stajı yaptığı iş yerinin tüzük, yönetmelik, yönerge ve çalışma kurallarına uymak zorundadır.
b) Öğrenci yaz stajı süresince staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu 
çalışmalara katılmak zorundadır.
c) İşyerine ait özel bilgileri üçüncü şahıslara iletemezler.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
Madde 1 − (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
lisans programında yer alan SHZ 403 Sosyal Hizmet Uygulaması I ve SHZ 404 Sosyal Hizmet Uygulaması II 
dersleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 
Madde 2 − (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü lisans 
programında yer alan Uygulamalı Araştırma dersleri ile ilgili öğrencilerin kurum/kuruluşlara yerleştirilmesi, 
pratik çalışma, danışmanlık ve değerlendirme süreci, tutulacak kayıtların tür ve içerikleri ile uygulama yönetim 
esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 − (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4 − (1) Bu yönergede adı geçen; 
a) Bölüm Başkanı: Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanını,
b) Eğitsel Danışman: Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurum/kuruluş yönetimleri ve kurum danışmanı ile 
işbirliği içerisinde olan, öğrencilerin mesleki uygulamalardan en üst düzeyde yararlanmaları ve bilgi-beceri 
kazanmaları için onlara danışmanlık yapan, öğrenciyi ve uygulama sürecini değerlendiren öğretim elemanını,
c) Kurum Danışmanı: Öğrencinin kurum/kuruluştaki uygulamalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek 
üzere görevlendirilen kurum/kuruluşta tam gün görevli tercihan sosyal hizmet uzmanını/sosyal çalışmacıyı, 
d) Kurum/Kuruluş: Kamu kurum ve kuruluşları ya da gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeleri,
e) Öğrenci: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisini,
f) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni,
g) Uygulama Koordinatörü: Müfredatta yer alan sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin derslerin düzenlenmesi ve 
yürütülmesinde eşgüdümü sağlamak üzere Bölüm Başkanı tarafından iki yıllığına görevlendirilen ve Bölüm 
Başkanı’na karşı sorumlu olan, bölümde tam gün görevli öğretim elemanını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal Hizmet Uygulaması İle İlgili Esaslar

Sosyal Hizmet Uygulaması Kapsamı 
Madde 5- (1) Sosyal Hizmet Uygulaması, Sosyal Hizmet Bölümü lisans programına kayıtlı öğrenciler tarafından 
alınması gereken ve mezun olabilmek için başarmak zorunda olunan iki dersten oluşan bir uygulama bütünüdür. 
Öğrencilerin Sosyal Hizmet Uygulamaları, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
müfredatı doğrultusunda yürütülür. 

Sosyal Hizmet Uygulaması Derslerini Alma Dönemi
Madde 6- (1) Öğrenci, Sosyal Hizmet Uygulaması derslerini ilgili bölüm müfredatında belirlenen yarıyıllarda 
alır.

Temel Esaslar 
Madde 7- (1) 
a) SHZ 403 Sosyal Hizmet Uygulaması I: Bu ders alan uygulaması eğitimini içeren derslerden ilkini oluşturur. 
Ders süresince öğrenciler haftada 24 saat  (3 gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrencilerden, bölümce 
belirlenecek korunma gereksinimi olan çocuklar, suçlu çocuklar, özürlüler, yaşlılar gibi özel ihtiyaç gruplarına 
yönelik bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda belirli bir program 
çerçevesinde katılımcı-gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve 
uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak 
alarak değerlendirmeleri ve böylece sosyal hizmet uygulaması yönünde bilgi, beceri ve iç görü kazanmaları 
beklenir. Ayrıca öğrenci uygulama yapacağı kurum/kuruluş ortamında kurum danışmanının da yardımıyla 
uygulamaları sosyal hizmet açısından değerlendirir ve bizzat uygulamalara katılır. Müracaatçının kabul edilmesi, 
hizmet planı yapılması ve planın yürütülmesi sürecinde kuruluştaki sosyal hizmet uzmanının yanında yer alır. 
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Kurum içi ve dışı faaliyetlere katılır. Yazışmaları ve mesleki rapor yazma esaslarını öğrenir. Uygulama sonunda 
öğrencinin, müracaatçı ile kendi başına yüz yüze gelme, müdahale planı yapma ve uygulama için gerekli 
bilgilerle donatılmış ve bu konuda beceri kazanmış olması beklenir. Uygulama, bir eğitsel danışmanın 
rehberliğinde ve kurum danışmanı ile işbirliği içinde gerçekleştirilir. Öğrenciler, çalışmalarını bir eğitsel 
danışmanın sorumluluğunda gerçekleştirirler.

b) SHZ 404 Sosyal Hizmet Uygulaması II: Sekizinci yarıyıl boyunca haftada üç gün devam eden bu süreçte, 
öğrencinin genelci sosyal hizmet uygulamasını tüm aşamaları ile gerçekleştirmesi beklenir. Kuruluşun bir 
elemanı gibi çalışmasının beklendiği bu süreçte öğrencinin bir sosyal hizmet uzmanı olarak mesleki kişilik 
geliştirmesi ve profesyonel bir uygulayıcı olma becerisini kazanması amaçlanır. Uygulama bir kuruluş 
ortamında, bir eğitsel danışmanın rehberliğinde ve kurum danışmanı ile işbirliği içinde gerçekleştirilir.

Devam Zorunluluğu 
Madde 8- (1) Her öğrenci, eğitsel ve kurum danışmanının belirlediği sıklıklarla danışmanı ile uygulama 
hakkında görüşme yapmak zorundadır.

Uygulama Koordinatörü ve Görevleri 
Madde 9- (1) Sosyal Hizmet Uygulaması Koordinatörü’ nün Bölüm Başkanına karşı sorumlu olarak yerine 
getireceği bazı görevler bulunmaktadır.
a) Öğrencinin uygulama yapacağı alan ve kurumları belirler. 
b) Eğitsel danışmanları ve kurum danışmanlarını belirler. 
c) Kurum / kuruluşlarla iletişim kurarak öğrencileri, ilgi ve tercihlerini de dikkate alarak kurumlara yerleştirir.
ç) Danışmanlar arasında bilgi alışverişini ve eş güdümü sağlamak amacıyla dönem içinde en az bir toplantı 
düzenler. 
d) Farklı kurum / kuruluşlarda uygulama yapan öğrenciler arasında deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamak 
amacıyla dönem içinde en az bir seminer düzenler. 
e) Kurum danışmanlarına yönelik eğitici toplantılar düzenler.

Sosyal Hizmet Uygulaması Danışmanlar Kurulu ve Görevleri
Madde 10- (1) Sosyal hizmet uygulaması danışmanlar kurulu, bölüm başkanı başkanlığında, uygulama 
koordinatörü ile eğitsel danışmanlardan oluşur. Sosyal Hizmet Uygulaması Danışmanlar Kurulunun görevleri; 
a) Danışmanlar Kurulu, Bölüm Başkanı’nın başkanlığında bir dönemde en az iki kez toplanır. Gerekli görülen 
durumlarda Bölüm Başkanı’nın çağrısı ile ikiden fazla toplantı yapılabilir.
b) Uygulama derslerinin eğitim-öğretim programının amaç ve hedeflerine uygun olarak gerçekleşmesinin 
sağlanmasında görüş oluşturmak ve gerekli önlemleri alır. 
c) Öğrenci çalışmalarının belirlenen ortak ilke ve standartlar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini 
değerlendirir.
ç) Öğrencilerin bireysel başarılarının ortak ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar.
d) Gerekli görüldüğü takdirde öğrenci uygulamaları ile ilgili değişiklikleri görüşmek ve öneri oluşturur.

Eğitsel Danışman ve Görevleri
Madde 11- (1) Eğitsel Danışman’ ın görevleri aşağıdaki gibidir. 
a) Uygulamanın her aşamasında “kurum danışmanı” ile iletişim kurarak öğrencinin kuramsal derslerden 
öğrendiklerini uygulamaya aktarmasında ve kuram-uygulama bütünlüğünü sağlamasında danışmanlık yapar.
b) Dönem başında uygulamanın süreç, içerik ve zamanlaması konusunda “kurum danışmanı” ve öğrenci ile üçlü 
bir protokol yapar ve uygulamanın bu protokole uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar. 
c) Uygulama sürecinde öğrencinin yürüttüğü mesleki çalışmaları takip eder, yönlendirir.
ç) Öğrencinin tuttuğu kayıtları değerlendirerek her hafta öğrencilerle bireysel veya grup olarak süpervizyon 
toplantıları yapar.
d) Kurum danışmanı ile dönem içinde en az iki kez izleme ve değerlendirme toplantısı yapar.
e) Öğrenciyi bir dönemde en az iki kez kuruluşta ziyaret ederek uygulama ortamında öğrencinin 
değerlendirmesini yapar.
f) Öğrencinin dönem içi ve dönem sonu eğitsel gelişimini izler ve değerlendirir, dönem sonu notunu verir. 
g) Sosyal Hizmet Uygulaması Danışmanlar Kurulu toplantılarında eğitsel danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili 
bilgi verir.

Kurum Danışmanı ve Görevleri
Madde 12- (1) Kurum Danışmanı, Sosyal hizmet uygulama programının eğitsel içerik ve amaçları 
doğrultusunda ve eğitsel danışman ile işbirliği içerisinde; 
a) Öğrenciye uygun bir çalışma ortamı sağlar.
b) Kurum/kuruluştaki yönetici ve diğer birimlerle iletişimi sağlar. 
c) Kurum politikalarına uygun olarak uygulama sürecinin planlanmasını sağlar.
ç) Öğrencinin kurum politikalarına uygun davranışlar geliştirmesine yardım eder.





SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

UYGULAMALI ARAŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
Madde 1 − (1) Bu yönergenin amacı Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü lisans 
programında yer alan SHZ309 Uygulamalı Araştırma I ve SHZ310 Uygulamalı Araştırma II dersleri ile ilgili 
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam 
Madde 2 − (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü lisans 
programında yer alan Uygulamalı Araştırma dersleri ile ilgili hükümleri kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 − (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4 − (1) Bu yönergede geçen; 
a) Bölüm Başkanı: Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanını,
b) Danışman: Öğrencinin sadece kendi bölüm öğretim elemanları arasından seçebileceği, uygulamalı 
araştırmasına destek veren ve yol gösteren öğretim elemanını,
c) Fakülte Kurulu: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulunu,
d) Kurum/Kuruluş: Kamu kurum ve kuruluşları ya da gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeleri,
e) Öğrenci: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölünü öğrencisini,
f) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
g) Uygulamalı Araştırma: Öğretim planlarında yer alan derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir şekilde 
kullanılmasını sağlayan, öğrencinin mesleki bilgisini ve yeteneğini artıracak, öğrencinin tek başına 
gerçekleştirdiği bir bitirme çalışmasını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamalı Araştırma ile İlgili Esaslar

Uygulamalı Araştırma Kapsamı 
Madde 5- (1) Uygulamalı araştırma, Sosyal Hizmet Bölümü lisans programına kayıtlı öğrenciler tarafından 
alınması gereken ve mezun olabilmek için başarmak zorunda olunan iki dersten oluşan bir tez çalışmadır. 
Öğrencilerin Uygulamalı Araştırmaları, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
müfredatı doğrultusunda yürütülür. 

Uygulamalı Araştırma Derslerini Alma Dönemi
Madde 6- (1) Öğrenci, Uygulamalı Araştırma derslerini ilgili bölüm müfredatında belirlenen yarıyıllarda alır.

Temel Esaslar 
Madde 7- (1) 
a) Uygulamalı Araştırma, danışman tarafından uygun görülmesi halinde birden fazla öğrenci tarafından ortaklaşa 
yapılabilir.
b) Uygulamalı Araştırma, öğrencinin/öğrencilerin talebi ve danışmanın uygun görmesi hâlinde derleme ya da 
araştırma şeklinde yapılabilir. 
c) Araştırma formatında yapılacak olan Uygulamalı Araştırma için, Danışmanın gerekli görmesi hâlinde etik 
kurul izni alınır. Etik ihlali kapsamında müteakip dönemde yaşanacak olası idari ve hukuki sorunlardan başta 
Danışman olmak üzere öğrenci de sorumludur. 
ç) Araştırma formatında yapılacak Uygulamalı Araştırmanın, araştırmasının uygulanması için, Sinop 
Üniversitesi dâhil tüm kurum ve kuruluşlardan resmî yazı ile kurum izni talep edilmesi hâlinde, etik kurul izni 
alınması zorunludur. 
d) Uygulamalı Araştırma, intihal oranı %30’u geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 
e) Uygulamalı Araştırma, derslerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar bölüm başkanlığı tarafından bildirilir.





EK-1

T.C. 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

UYGULAMALI ARAŞTIRMA KONU BİLDİRİM FORMU

Öğrencinin Numarası : ……………………………………… 

Öğrencinin Adı ve Soyadı : ……………………………………… 

Uygulamalı Araştırma Başlığı : ……………………………………… 

Uygulamalı Araştırma Danışmanının Adı ve Soyadı: ……………………………………… 

          Tarih 

Öğrencinin İmzası

Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanır. (Bölüm Başkanlığı, Danışman, Öğrenci)
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİTİRME TEZİ/ARAŞTIRMA PROJESİ/MEZUNİYET ÇALIŞMASI
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Planında yer alan Bitirme 
Tezi/Araştırma Projesi/Mezuniyet Çalışması ile ilgili ilkeleri ve uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim planında yer alan Bitirme Tezi/Araştırma 
Projesi/Mezuniyet Çalışması ile ilgili ilkeleri ve uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 18 inci maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar, Organlar, Nitelikler

Bitirme Tezinin/ Araştırma Projesinin/ Mezuniyet Çalışmasının Amacı ve Kapsamı
Madde 4 - (1) Öğrencilerin, lisans eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri ve/veya gerçekleştirecekleri literatür 
taraması sonucu ulaştıkları bilgileri kullanarak, bitirme çalışmasında belirlenen bir konuda proje, teorik veya 
deneysel bir çalışma gerçekleştirme, derleme yapma, gözleme dayalı bir çalışma gerçekleştirme ve benzeri şekilde 
mevcut bir bilgiyi, bir alana uygulama ve yapılan çalışmaları rapor haline getirme ve/veya sözlü ve/veya 
poster/proje olarak sunulması gereken bir veya iki dönemlik bir çalışmadır. 

Bitirme Tezinin/ Araştırma Projesinin/ Mezuniyet Çalışmasının Alınması için Başvuru ve Yazılma Süresi
Madde 5 - (1) Bitirme Tezine/ Araştırma Projesine/ Mezuniyet Çalışmasına, ders kayıtları döneminde öğrenci 
danışmanının onayı ile kayıt yaptırılır. Kayıt yaptıran öğrenci çalışma konusunu 7 inci maddede belirtilen esaslara 
göre alarak ders kayıt süresi içerisinde başvuru işlemini tamamlar.
(2) Bitirme çalışması bireysel çalışma veya grup çalışması şeklinde gerçekleştirilebilir.

Bitirme Tezi/ Araştırma Projesi/ Mezuniyet Çalışması Danışmanının Belirlenmesi
Madde 6 - (1) Bölüm Bitirme Tezi Takip Koordinatörlüğü, ilgili yılda Bitirme Tezi/ Araştırma Projesi/ Mezuniyet 
Çalışması alabilecek durumda olan öğrenci sayısı ve Bitirme Tezi/Araştırma Projesi/Mezuniyet Çalışması 
Danışmanı olarak görevlendirilecek Akademik Personel sayısını dikkate alarak azami Tez Danışmanlığı sayısını 
belirler. Bitirme Tezi/ Araştırma Projesi/ Mezuniyet Çalışması alabilecek durumda olan öğrenciler bölüm Öğretim 
Elemanları arasından danışman tercihinde bulunur ve tercih evrakını (EK-4) ilgili dönemindeki kayıt tarihleri 
arasında öğrenci danışmanına teslim eder. Öğrenci Danışmanları başvuruların uygunluklarını kontrol eder ve 
gerekçeli kabul veya ret notuyla öğrenci başvurularını toplu halde rapor eşliğinde Bölüm Bitirme Tezi Ödevleri 
Takip Koordinatörlüğüne sunar. Koordinatörlük, kayıt yaptıracağı ilgili döneme kadar olan Dönem GANO’sunu 
esas alarak başvuruları başarı sıralamasında önde olan öğrenci öncelikli olmak kaydıyla sıraya koyar ve bölüm web 
sayfasından duyurur. GANO’su en yüksek olan öğrencinin ilk tercihinden başlamak üzere danışmanlık görevleri her 
Akademik Personel için ilgili dönemde belirlenen danışmanlık azami sınırına kadar ulaştırılır. Akademik Personel 
için diğer öğrencilerin talepleri dikkate alınmaz. Geriye kalan öğrenciler için sırasıyla bir sonraki tercihleri dikkate 
alınır. Danışman ataması bu şekilde son öğrenciye kadar sürdürülür ve ders kayıtları son gününe kadar ilan edilir.

Bitirme Tezi/ Araştırma Projesi/ Mezuniyet Çalışması Konusunun Belirlenmesi
Madde 7 - (1) Bitirme Tezi/Araştırma Projesi/Mezuniyet Çalışması konularını, Tez Danışmanı olarak görevlendirilen 
öğretim elemanları ve ilgili öğrenciler birlikte kayıtlı olduğu dönem ekle-sil süresinin sonuna kadar belirlerler. 
Bundan sonra, her öğrenci Bitirme Tezi/Araştırma Projesi/Mezuniyet Çalışması Başvuru Formundan (EK-1) üç 
kopya hazırlar. Derse yazılma süresi içinde eksiksiz doldurulan bu belgenin bir kopyası bölüm başkanlığına, bir 
kopyası tez danışmanına verilir ve bir kopyası da öğrencide kalır. Böylece Bitirme Tezi/Araştırma Projesi/Mezuniyet 
Çalışması alma ve yazılma işlemleri tamamlanmış olur. Konuların alınmasındaki düzen ve denge Bölüm 
Başkanlıklarınca sağlanır.
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EK-1

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
……………….. BÖLÜMÜ

BİTİRME TEZİ/ARAŞTIRMA PROJESİ/MEZUNİYET ÇALIŞMASI
KONU BELİRLEME FORMU

Konu: Bitirme Tezi/Araştırma Projesi/Mezuniyet Çalışması Konusu hk.

Öğrencinin Bölümü/Programı : …………………………………….

Öğrencinin Numarası : ………………………………….....

Öğrencinin Adı ve Soyadı :……………………………………

Bitirme Tezi / Araştırma Projesi/ 
Mezuniyet Çalışması Başlığı :..........…………………………….

Danışmanının Adı ve Soyadı
                                                                       İmza
                                                                      Tarih

   Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanır. (Bölüm Başkanlığı, Danışmanı, Öğrenci)
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EK-2

T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

………………. BÖLÜMÜ

BİTİRME TEZİ/

ARAŞTIRMA PROJESİ/

MEZUNİYET ÇALIŞMASI

TEZ ADI

HAZIRLAYAN

Öğrenci No - Adı Soyadı

DANIŞMAN

Prof. Dr. /Doç. Dr. /Dr. Öğr. Üyesi …………..

SİNOP-20…
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Etik Beyan
Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmada; sunduğum verileri, bilgileri ve 

dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, 

değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, 

çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, 

kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bildirir, aksi bir durumda 

aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

Öğrenci Numarası:                 İmza

Adı Soyadı: 
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BİTİRME TEZİNİN/ARAŞTIRMA PROJESİNİN/MEZUNİYET ÇALIŞMASININ 

ADI (Türkçe)

ÖZET
Anahtar kelimelerini de içeren bu bölüm bir sayfayı geçmeyecek şekilde ve italik olarak 

yazılmalıdır.( En az 50 kelime olmalıdır)

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3(En az 3 

anahtar kelime olmalıdır)
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BİTİRME TEZİNİN/ARAŞTIRMA PROJESİNİN/MEZUNİYET ÇALIŞMASININ 

ADI (İngilizce)

ABSTRACT
This section including the keywords of the thesis/report should be written in italics and not 

exceeding one page.

Key Words: 1st Key Word, 2nd Key Word, 3rd Key Word
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ÖZGEÇMİŞ.......................................................................................................................................22
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİTİRME TEZİNİN/ARAŞTIRMA PROJESİNİN/MEZUNİYET ÇALIŞMASININ 
YAZIM KURALLARI

Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi

Kağıdın bir veya iki yüzüne de çıktı alınmalıdır.

YAZı TIPI VE BOYUTU

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: 12 punto

SAYFA YAPıSı

Üst: 2,5 cm; Alt: 2 cm

Sol: 3,5 cm; Sağ: 2,0 cm

KÂĞıT BOYUTU

A4

Genişlik: 21 cm

Yükseklik: 29,7 cm

PARAGRAF YAPıSı

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti: Yok

Aralık: Tek; Önce: 0 nk; Sonra: 0 nk

BAŞLıK: 12 punto

BIRINCI ALT BAŞLıK: 12 punto

SAYFA NUMARASı: 

ALTTA VE ORTALı, 12 punto

BENZERLIK (INTIHAL) ORANı: %50’nin altında olmalıdır. % 50’den 

fazla benzerlik (intihal) oranının tespit 

edildiği tezler başarısız sayılacaktır. 
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SEMBOLLER VE KISALTMALAR LİSTESİ

Semboller kullanılmış ise,  “SEMBOLLER ve KISALTMALAR LİSTESİ” başlığı ve 

“SEMBOLLER” alt başlığı altında alfabetik sıraya göre yazılmalı ve açıklanmalıdır. 

Birimler için SI (System International) standardı kullanılmalıdır. Birimlerin sembolleri için 

de aynı standarttan yararlanılmalı; birim gösteren sembolün sonuna nokta konulmamalıdır. 

Çalışmada çok kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri 

kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda, yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez 

içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Yapılan kısaltmalar sembollerde olduğu gibi alfabetik 

sıraya göre “KISALTMALAR” alt başlığı altında verilmelidir. 
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ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER

Tez/çalışma/rapor içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve çizelgeler 

konulabilir.  Yer alan fotoğraf, çizim, grafik, harita vb “Şekil” adı altında toplanmalı ve 

numaralandırılmalıdır. Gerektiğinde renkli şekiller kullanılabilir. 

Şekil ve çizelge başlıkları olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Çizelge başlıkları 

çizelgenin üstüne yazılmalı; çizelge başlığı ile çizelge çizgisi arasında kullanılan aralığa 

göre bir fazla boşluk bırakılmalıdır. Şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalı; şekil altı 

başlığı ile şeklin alt kenarı arasında da kullanılan aralığa göre bir fazla aralık boşluk 

bırakılmalıdır. Çizelge üst ve şekil alt yazıları paragraf girintisi yapılmadan sola dayalı 

olarak yazılmalıdır. Başlıkların bir satırı aşması halinde, ikinci ve onu izleyen satırlar 

birinci satır başı ile aynı kolonda başlamalıdır. Çizelge ve şekil başlıklarının sonuna nokta 

veya virgül konmamalıdır. Başlıklarda tek aralık kullanılmalıdır. 

Her şeklin ya da çizelgenin bulundukları bölüme uygun bir numarası bulunmalıdır 

(Örneğin 1. bölümde geçen şekil numaraları Şekil 1.1.,  Şekil 1.2. şeklinde; çizelge 

numaraları Çizelge 1.1., Çizelge 1.2. şeklinde yazılmalıdır.). Şekil ve çizelgelerde yer 

alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazıların okunacak büyüklükte olmasına dikkat 

edilmelidir. Şekilde büyütme veya küçültme yapıldıysa oranları belirtilmelidir.

Tezde/raporda/çalışmada yer alan tüm şekil ve çizelgelerden metin içerisinde söz 

edilmelidir. Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildikleri sayfa üzerinde veya bir 

sonrakinde yer almalıdır. Şekil ve çizelgelerin yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında 

bırakılması gerekli kenar boşlukları aşılmamalıdır. Aşma zorunluluğu durumunda ya 

küçültme yapılmalı ya da Ek'te sunulmalıdır. Tez/rapor metni içinde sayfaları katlanmış 

şekil ve çizelge olmamalıdır.  Bir sayfadan uzun olan çizelgeler metni içinde bulunmak 

zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmeli; en dip sağ alt köşeye kenar 

boşluklar sınırı içinde kalmak şartıyla (Devamı arkada)  şeklinde bir dipnot yazılmalıdır. 

Grafik olarak hazırlanan şekillerin sade ve kolay anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. 

Kullanılan çizelgeler ve şekiller bir başka kaynaktan alınmış ise bu durum Çizelge üst ve 

Şekil alt yazısında belirtilmelidir.
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1. GİRİŞ

Bu bölümde, önce konuyu tanıtıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı 

açıkça belirtilmelidir. Konunun ele alınma nedeni, çalışma materyalinin genel durumu, 

konunun güncelliği ve önemine ilişkin bilgiler de verilebilir.
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2. GENEL BİLGİLER (Ana Başlık)

GENEL BİLGİLER bölümü, araştırmanın dayandığı kuramsal bilgiler ya da çalışmada 

incelenen materyalin tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde konu ile ilgili bazı temel kuramsal 

bilgiler ve gerekli açıklamalar verilebilir. 

2.1. Birinci Alt Başlık

GENEL BİLGİLER gerektiğinde alt bölümlere ayrılabilir.
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3. MATERYAL VE METOT

Bu çalışmasında …………. metotlar kullanılmıştır.
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4. BULGULAR

Bu çalışmada ………………..
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5. SONUÇ (ve ÖNERİLER)

Bu çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibidir : 
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6. KAYNAKLAR (Ana Başlık)

Metin içinde verilen (atıfta bulunulan) her kaynak, bu bölümde mutlaka yer  almalıdır.  

Metin  içinde  kaynak  gösterme  “Yazarın  Soyadı  ve  Yıl”  sistemine  göre yapılmalıdır. 

Eserin yazarının yalnız soyadı ve yayınlandığı yıl yazılmalı, yazar adından sonra virgül (,) 

konulmalıdır. Yazarın soyadının yalnız ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Aynı 

yazarın değişik yıllardaki yayınları aynı anda kaynak olarak gösteriliyorsa yayın tarihleri 

eskiden yeniye doğru sıralanmalı ve tarihler arasına virgül (,) konulmalıdır. Aynı yazarın 

aynı yıl içerisinde yaptığı birden fazla eserden alıntı yapılmışsa yılların yanına a, b, c, .... 

konulmalıdır. Yazarı iki kişi olan kaynaklarda, yazar soyadları arasında  “ve” bağlacı 

kullanılmalıdır. İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde ilk yazarın soyadından 

sonra” ve arkadaşları” anlamına gelen”ve  ark.”  kısaltması  kullanılmalıdır. Metin  içinde  

kaynaklardansöz  etme  aşağıdaki  şekillerde olabilir:

(Kaynak gösterim biçimi olarak tercih edenler APA’ da kullanabilir.)

ÖRNEK

Alpbaz (2005)’a göre birçok ülkede su ürünleri gıda zincirinde çok önemli bir yere 

sahiptir.

Birçok ülkede su ürünleri gıda zincirinde çok önemli bir yere sahiptir (Alpbaz, 2005).

Dağdelen  ve  Ünver  (2004)’in  bildirdiğine  göre  Baytop  (1994),  Çörtükotu’nun 

yörelere göre “Tarhanaotu”, “Turşuotu”, “Çöyür”, “Çövürdük” ve “Çördük” gibi isimler 

alabildiğini belirtmiştir.

Bu bölümde (KAYNAKLAR),  kullanılan tüm kaynaklar eksiksiz olarak verilmelidir. 

Kaynaklar “YAZAR SOYADINA GÖRE” alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklar, 

paragraf girintisi yapılmadan sayfanın sol kenarından yazılmaya başlanmalı, ikinci ve daha 

sonraki satırlar aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazarlı 

kaynaklarda yazar isimleri arasına “ve” ya da “and” konulmalı ve ayırım virgül ile 

yapılmalıdır. Makalenin yazımında cümle düzeni (makalenin sadece ilk harfi büyük) 

kullanılmalı, kitap isimlerinin yazımında ise her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

1. Kaynak bir makale ise aşağıdaki kalıba uygun yazılmalıdır:
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Yazarın soyadı-virgül- ad(lar)ının baş harfi-nokta- yayın yılı-nokta- eserin başlığı-nokta- 

derginin adı (veya varsa uluslararası kısaltması)-virgül- cilt no-parantez içinde-sayı no –

iki nokta üstü üste- sayfa no –nokta 

Burke, W.F. and Uğurtaş, G. 1974. Seismic interpretation of Thrace basin. TPAO internal

report, Ankara, Turkey.

Burlando, P., Rosso, R., Cadavid, L. G., and Salas, J. D. 1993. Forecasting of Short-term  

Rainfall Using ARMA Models. J Hydrol.  144(1-4): 193-211.

2. Kaynak bir bilimsel toplantı kitabı ise aşağıdaki kalıba uygun yazılmalıdır:

Yazarın soyadı-virgül- ad(lar)ının baş harfi-nokta- yayın yılı-nokta- eserin başlığı-nokta 

bilimsel toplantının adı-virgül- yapıldığı tarih-virgül- yapıldığı şehir (ve/veya ülke) -

nokta- bildiri kitabının adı, (varsa editör/editörlerin adının baş harfi-nokta- soyadı,) –

nokta- sayfa numaraları –nokta- basıldığı yer- nokta

3. Kaynak bir kitap ise aşağıdaki kalıbauygun yazılmalıdır:

Yazarın soyadı-virgül-ad(lar)ının baş harfi-nokta-yayın yılı-nokta-kitabın adı, -nokta 

varsa cilt numarası-nokta-yayınlayan kitabevi -virgül-yayınlandığı şehir –virgül-sayfa 

sayısı-nokta

Düzgüneş, O. 1963. İstatistik Prensipleri ve Metotları. Ege Üni.. Matbaası, İzmir, 364 s. 

Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F. 1973. İstatistik Metodları. Ankara Üni. Ziraat 

Fak.Yayınları, 861. Ders Kitabı, Ankara, 229 s. 

Yanık, T. 1997. Balık Yemi Formülasyonu ve Hazırlanması. Atatürk Üni. Ziraat Fak. 

Yayınları, 193. Erzurum, 87 s.

(Kitaptan bir bölüm) 

Buchardt,   B.,   Fritz,   P.   1980.   Environmental   isotopec   as   environmental   and   

climatological indicators. In: P. Fritzand J.C. Fontes (Editors), Handbook of 
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Environmental  Isotope Geochemistry 1, Elsevier, Amsterdam, pp. 437-504.

Karapınar, M., Gönül,  Ş,A. 1999. Hububat ve hububat ürünlerinde mikrobiyolojik 

bozulmalar, patojen  mikroorganizmalar  ve  muhafaza  yöntemleri. (Editörler:  A.  

Ünlütürk,  F. Turantaş), Gıda Mikrobiyolojisi, Mengi Tan Basımevi, 2. Baskı, 

İzmir, 369-384.

4. Kaynak bir tez ise aşağıdaki kalıba uygun yazılmalıdır:

Yazarın soyadı-virgül-adının baş harfi-nokta-tezinbitirildiği yıl-nokta-tezin adı, -nokta-

düzeyi (yüksek lisans/doktora) -virgül-çalışmanın yapıldığı kuruluşun adı –virgül-şehrin 

adı –virgül-sayfa sayısı-nokta

Yaman Dernekbaşı, S. 2008. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerin 

dekanola yağını kullanma olanakları. Doktora Tezi, Sinop Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Sinop, 110 s.

5. Kaynak internetten sağlanmış ise:

Anonim,  2009. www.tugem.gov.tr/db/sud/sudweb/sazan-alabalik.doc(Erişim tarihi: 

01.08.2009)

6. Bir kurul ya da kurum tarafından yayınlanan ve yazarı belirtilmeyen kaynaklar:

AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. 15thed. Assoc. Official Anal.  Chemists, 

Washington DC.

Diğer örneklenmeyen kaynakları benzer şekilde yazınız.
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EKLER

Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici 

nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar, anket soruları, bir 

formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, vb. 

EKLER bölümünde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir 

başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre “EK 1., EK 2., EK 3....”  şeklinde, her biri 

ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. EKLER İçindekiler listesinde sırasıyla 

verilmelidir.
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ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Telefon :
e-Posta :

EĞİTİM

Derece Adı, İlçe, İl Bitirme Yılı
Lise :
Üniversite :
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EK-3/A
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
                           FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

…………………… BÖLÜMÜ
          BİTİRME TEZİ/ARAŞTIRMA PROJESİ/MEZUNİYET ÇALIŞMASI 

DEĞERLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:
ÖĞRENCİNİN NUMARASI:

BİTİRME TEZİ/ ARAŞTIRMA PROJESİ/ MEZUNİYET ÇALIŞMASI BAŞLIĞI:
DANIŞMAN: DEĞERLENDİRME TARİHİ:

BİTİRME TEZİ/ ARAŞTIRMA PROJESİ/ MEZUNİYET ÇALIŞMASI İNCELEME VE 
DEĞERLENDİRME FORMU

BİLİMSEL YETERLİLİK EVET HAYIR

Bitirme tezinin/Araştırma projesi raporunun/Mezuniyet çalışmasının 
amaçlarının belirlenmiş olması ve bu amaçlar doğrultusunda
tasarlanmış olması
Çalışmanın belirlenen amaçlar doğrultusunda incelenmiş olması ve incelenen 
literatürlerin konuyu yansıtması, yeterliliği
Öğrenim gördüğü programın eğitim amaçlarına uygunluğu
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincini 
yansıtması
Çalışmada uygulanan yöntemlerin bu amaçları başarmak için doğru seçilmiş, 
Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanabilme becerisinin 
kanıtlanmış olması
Sunulan fikirlerin özgün ve yaratıcı düşünceler içermesi
Bölümüyle ilgili temel bilgileri kullanarak problemi saptama, tanımlama ve
model kurma becerisi

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlama ve tartışma becerisi

  ŞEKİLSEL DEĞERLENDİRME

Yazım kılavuzuna uygunluğu ve yazım şekli

Kaynak kullanım doğruluğu

SONUÇ
İncelenen bu çalışma: 

Kabul edilebilir.
Ek süre verilerek düzeltilmesi gerekir.
Red edilmesi gerekir (Gerekçe eklenmelidir)

Unvanı, Adı, Soyadı

İmza
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EK-3/B
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
                           FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

…………………… BÖLÜMÜ
          BİTİRME TEZİ/ARAŞTIRMA PROJESİ/MEZUNİYET ÇALIŞMASI 

DEĞERLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:
ÖĞRENCİNİN NUMARASI:
BİTİRME TEZİ/ ARAŞTIRMA PROJESİ/ MEZUNİYET ÇALIŞMASI BAŞLIĞI:
DANIŞMAN: DEĞERLENDİRME TARİHİ:

BİTİRME TEZİ/ ARAŞTIRMA PROJESİ/ MEZUNİYET ÇALIŞMASI İNCELEME VE 
DEĞERLENDİRME FORMU
BİLİMSEL YETERLİLİK AĞIRLIK 

(%’lik etki)     NOT
Bitirme tezinin/Araştırma projesi raporunun/Mezuniyet çalışmasının 
amaçlarının belirlenmiş olması ve bu amaçlar doğrultusunda
tasarlanmış olması

  %10

Çalışmanın belirlenen amaçlar doğrultusunda incelenmiş olması ve incelenen 
literatürlerin konuyu yansıtması, yeterliliği

      %10

Öğrenim gördüğü programın eğitim amaçlarına uygunluğu %10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincini 
yansıtması

%10

Çalışmada uygulanan yöntemlerin bu amaçları başarmak için doğru seçilmiş, 
Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanabilme becerisinin 
kanıtlanmış olması

%10

Sunulan fikirlerin özgün ve yaratıcı düşünceler içermesi %10

Bölümüyle ilgili temel bilgileri kullanarak problemi saptama, tanımlama ve
model kurma becerisi

%10

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlama ve tartışma becerisi %10

ŞEKİLSEL DEĞERLENDİRME %10

Yazım kılavuzuna uygunluğu ve yazım şekli %10

Kaynak kullanım doğruluğu %10

SONUÇ
İncelenen bu çalışma: 

Kabul edilebilir.
Ek süre verilerek düzeltilmesi gerekir.
Red edilmesi gerekir (Gerekçe eklenmelidir)

Unvanı, Adı, Soyadı

İmza
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EK-4
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

…………………… BÖLÜMÜ
BİTİRME TEZİ/ARAŞTIRMA PROJESİ/MEZUNİYET ÇALIŞMASI

DANIŞMANI TERCİH FORMU

20… - 20… Eğitim-Öğretim Yılı …………….Yarıyılında alacağım Bitirme Tezi/Araştırma 
Projesi/Mezuniyet Çalışması dersi kapsamında talep ettiğim danışman sıralaması aşağıdaki gibidir.

Gereğini arz ederim. …./…./20….
Öğrenci Adı Soyadı : …………………………………

Öğrenci Numarası : …………………………………

Genel Ağırlık Not Ortalaması   :

İMZA :

ÖĞRETİM ELEMANLARINA AİT KODLAR

001 006
002 007

003 008

004 009

005 010

TERCİH 
SIRASI*

ÖĞRETİM 
ELEMANI

KODU
ÖĞRETİM ELEMANININ ADI 
SOYADI

TERCİH 
SIRASI*

ÖĞRETİM 
ELEMANI

KODU
ÖĞRETİM ELEMANININ ADI 
SOYADI

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

*Lütfen tercih sıranıza göre öğretim elemanlarına ait kodları sıralayınız. Yapılan tercihler dikkate alınarak yerleştirme 
yapılacaktır. Ancak, öğretim elemanlarının ders dağılımları ve iş yükü dikkate alınmak suretiyle gerektiği durumlarda burada 
yapılan tercihlerinizin dışında da yerleştirme yapılabilecektir.

   *Lütfen formu tükenmez kalem ile doldurunuz.

      Öğrenci Danışmanı

İMZA
Atanan Bitirme Tezi Danışmanı** Bölüm Başkanı

İMZA
**Bu kısım Bölüm Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmak zorunda oldukları staj çalışmalarının 
düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir. 

Dayanak
Madde 2- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim 
ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar, Staj, Organlar, Görevler

Tanım
Madde 3- (1) Staj, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek, mesleki 
görgülerini artırmak ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında kendi bilim 
alanında en az bir uzmanın tam zamanlı olarak çalıştığı özel veya resmi kurum ya da kuruluşlarda belirli 
sürelerde yapılan uygulamalı çalışmalardır.  

Staj Süresi ve Zamanı
Madde 4- (1) Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin dönem staj programı haftada 2 iş günü (Bölüm 
Başkanlığının belirlediği ve ilan ettiği günler) ve 1 dönem olarak 15 haftada, akademik takvime uygun süre 
içerisinde yapılacaktır. Staj programı 8. yarıyıl dersi olup, her öğretim yılının bahar döneminde açılır. Staj ile 
ilgili olarak belirlenen süreler ve tarihler kesin olup, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı’nın yazılı izni olmadan 
staj ile ilgili hiçbir görevli veya öğrenci tarafından değiştirilemez.

Staja Devam Zorunluluğu 
Madde 5- (1) Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 13. Maddesine göre 
staja devam zorunludur. Stajın devam süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler başarısız kabul 
edilirler. Haklı ve geçerli nedenler ile %20’ye kadar yapılan devamsızlıklar, staj dosyaları teslim edilmeden önce 
bölüm tarafından belirlenen gün ve yerlerde telafi edilmek zorundadır.

Stajın Yapılacağı Kurumlar
Madde 6- (1) Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 
öğrencilerinin stajları; staj komisyonunun uygun göreceği özel ya da resmi; yurtiçi ya da yurtdışı sağlık kurum 
ya da kuruluşlarında yapılır. 

Staj Organizasyonu
Madde 7- (1) Staj organizasyonu içerisinde yer alan görevliler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı 
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, aynı zamanda staj uygulamasının 
en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Yetkisini gerektiğinde devredebilir. 
Görevleri: 

 Staj programı başlamadan; staj yapılması planlanan resmi ve özel kurumların bağlı olduğu üst 
kuruluşlara resmi olarak müracaat ederek staj izni alır. 

 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim elemanları arasından Staj 
Koordinatörü ve Staj Sorumlu Öğretim Elemanlarını belirleyerek görevlendirir. 

 Staj Koordinatörü’nün vereceği bilgiler doğrultusunda staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesini 
sağlamak için gerekli önlemleri alır. 

 Staj ile ilgili resmi yazışmaları yürütür. 
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 Gerek gördüğü zamanlarda, staj eğitiminin yürütüldüğü birimlerde, öğrencilerin ve staj uygulamasının 
denetimini yapar. 

b) Staj Yürütme Kurulu 
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Staj Koordinatörü ve Staj 
Sorumlu Öğretim Elemanlarından oluşur. Staj uygulamasının etkili, verimli ve yönergesine uygun olarak 
yürütülmesi için gerekli staj planlamalarını yapar ve Bölüm Başkanına sunar. 

Görevleri: 
Stajlarla ilgili esasları günleri, dağıtımı, programı ve diğer gerekli işlemleri belirler. 

c) Staj Koordinatörü 
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı tarafından Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü öğretim elemanları arasından seçilerek görevlendirilir. Staj Koordinatörü, Staj Yürütme 
Kurulu’nun başkanı olup, stajın staj planlamasına uygun olarak yürütülmesinden Bölüm Başkanına karşı 
sorumludur. 
Görevleri: 

 Stajın yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanlarının yerlerini belirler, kurum ve kuruluşlara gerekli 
belgelerin gönderilmesini sağlar, öğrencilerin devam durumlarını, davranışlarını ve eğitimini denetler. 

 Staj sonunda kurumlardan gönderilen dosyaların ve staj kimlik kartlarının öğrenci işlerine 
gönderilmesini ve tüm işlemlere yönelik koordinasyonu sağlar. 

d) Staj Sorumlu Öğretim Elemanı 
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı tarafından Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 
öğretim elemanları arasından seçilerek görevlendirilir. Staj Sorumlu Öğretim Elemanı; Staj Koordinatörü, 
Kurum Staj Yürütücüleri ve Stajyer Öğrenciler arasında, stajın amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak için denetim ve eğitim görevlerini yürütür. 
Görevleri: 
Stajın planlanması, programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin toplantılara katılır, staj 
başlangıcında öğrencileri belgeleri ile birlikte kurumlara gönderilmesini, öğrencilerin devam, tutum ve 
davranışlarını denetler, staj sonunda öğrencilerin staj raporlarını değerlendirir, kimlik kartları öğrencilerden alır 
ve kurumlarca düzenlenen dosyaları ile birlikte staj koordinatörüne teslim eder.

e) Kurum Staj Yöneticisi 
Kurumunda staj yürütücüsü olarak görevlendirdiği kişiye staj dosyasını teslim eder. Fakülte ile iletişimi sağlar, 
gerektiğinde öğrencileri denetler ve eğitime katkıda bulunur. 

f) Kurum Staj Yürütücüsü 
Staj yapılan kurumdaki kurum staj yöneticisi tarafından belirlenen kurum staj yürütücüsü, stajın yönergesine 
uygun olarak yürütülmesini ve stajyer öğrenciler ile stajdan sorumlu öğretim elemanları arasında eşgüdümü 
sağlar. 
Görevleri:

 Öğrencileri staj ünitelerine dağıtır. Kurumun kılık kıyafet kurallarına öğrencilerin uymasını sağlar. Staj 
sırasında öğrencileri izler, denetler ve haftanın belirli günlerinde öğrencilerle değerlendirme toplantısı 
yapar. 

 Öğrencilerin staja devamları “öğrenci staj devam çizelgeleri” aracılığı ile denetlenir. Staj devam 
çizelgeleri staj başlangıcında kurum staj yürütücüsü tarafından staj yapılan birim sorumlularına 
dağıtılır. 

 Staj bitiminde staj değerlendirme formları kullanılarak öğrencileri değerlendirir, öğrenci staj devam 
çizelgesi ve staj değerlendirme formlarını eksiksiz olarak düzenler, taahhütlü posta yolu ile ya da elden 
Bölüm Başkanlığına gönderir.

g) Stajyer Öğrenci 
Staj yönergesine uygun olarak staj yapmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisidir. 
Görevleri:
Staj başlamadan sorumlu öğretim üyesinden staj yönergesini ve kimlik kartını alır, gittiği kurumun çalışma 
saatlerine uyar ve devam formunu imzalar, personelle uyumlu ve saygılı çalışır, staj süresince kurumun ve YÖK’ 
ün yayınladığı kıyafet yönetmeliğine uyar, staj yürütücüsünün ve/veya sorumlu öğretim elemanının 
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değerlendirme toplantılarına katılır ve hazırlanan programı eksiksiz uygular. Gittiği her bölümde staj yürütme 
kurulunun belirlediği staj uygulama kılavuzu doğrultusunda uygulama raporu düzenler.

Staj Yapan Öğrencinin Sorumlulukları
Madde 8- (1) Staj yapan öğrenci, aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:
a) Öğrenci Bölüm tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadır. 
b) Öğrenci, Bölüm Başkanı’nın onayını almadan stajının dönemini ve yapacağı kurumu değiştiremez. 
c) Öğrenciler stajlarda kullanacakları staj dosyalarını Bölüm Başkanlığından teslim alarak, uygun şekilde 
hazırlayıp, staj bitim tarihinden sonra 10 gün içerisinde dersin sorumlu öğretim elemanına teslim etmek 
zorundadırlar. 
d) Öğrenciler, staj süresince, staj yapılan sağlık sistemi içerisindeki kuruluşlarda uygulanmakta olan mesai 
saatlerine titizlikle uyar. Giriş ve çıkışlarında Öğrenci Devam Formlarını imzalar. 
e) Stajda devamsızlık yapan öğrenciler, Fakültenin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili maddesi 
gereğince telafilerini belirlenen gün ve zamanda yapmak zorundadır. 
f) Öğrenciler, staj esnasında, Üniversitemizi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ve Sağlık Yönetimi 
Bölümünü, mesleğini ve staj yürütücüsü olan sağlık işletmesi yöneticilerini de temsil ettiğini hiçbir zaman 
unutmayarak, personel ile olan ilişkilerinde daima ölçülü ve dikkatli davranır. 
g) Öğrenci kurum, çalışan ve hasta mahremiyetine saygılı davranır ve mesleki etik ilkelere uyar. 
h) Öğrenci, staj gereği olan görevlerini zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır. 
ı) Staj yapan her öğrenci, staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, alet, 
malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğan her 
türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

Staj Dosyası
Madde 9- (1) Her öğrenci fakülteden temin edeceği bir staj dosyasını bir fotoğraf yapıştırarak ve mühürleterek 
Bölüm Staj Komisyonu Başkanına onaylatır. Öğrencinin staj yaptığı kurum ya da kuruluş yetkilileri, staj süresi 
bitiminde bu dosyanın ilgili kısımlarını onaylayarak iade ederler.

Stajın Değerlendirilmesi
Madde 10- (1) Stajın değerlendirilmesi Sinop Üniversitesi Önlisans, Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. Staj bitiminde öğrenciler staj raporu hazırlayıp staj komisyonuna teslim 
etmek zorundadırlar.

Madde 11- (1) Staj uygulaması sonunda Bölüm Staj Komisyonu staj dosyasını değerlendirerek stajın kabul 
edilip edilmemesine karar verir. Stajın değerlendirilmesine ilişkin kurallar kesin olup, bunlara itiraz edilemez. 
Staj çalışması kabul edilmeyenler bu çalışmayı yeniden yapmak zorundadır. Sorumluluğunu yerine getirmeyen 
ya da başarısız olan öğrenciler stajlarını başarılı bir şekilde tamamlamadıkça mezun olamazlar. 

Staj Belgelerinin Dağıtımı 
Madde 12- (1) Staj Belgelerinin Dağıtımı;
a) Staj Belgelerinin Staj Yapacak Kurumlara Gönderilmesi 
Staj yapılacak kurumlar ve bu kurumlarda staj yapacak öğrenciler belirlendikten sonra, aşağıda belirtilen 
belgeler dosya içerisinde, staj başlamadan staj yürütücülerinin elinde olacak şekilde, taahhütlü posta yoluyla ya 
da elden kurumlara gönderilir. Kurumlara gönderilecek olan staj dosyalarında; Dekanlık üst yazısı, kurumun izin 
yazısı, staj yürütme kurulunun kararları, staj yönergesi, öğrenci listesi, kurum staj yürütücüsü öğrenci 
değerlendirme formu, öğrenci staj devam çizelgesi yer alacaktır. 

b) Staj Belgelerinin Fakülteye Geri Verilmesi 
Kurum staj yürütücüleri, stajın bitiminden sonraki hafta içerisinde öğrenci değerlendirme formlarını doldurarak, 
öğrenci listesi, staj devam çizelgesi ve staj programı, kurum amirinin dekanlığa yazacağı üst yazı ile bir dosya 
içerisinde taahhütlü postayla ya da elden dekanlığa gönderir. Dosya öğrenciye verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 13 - (1) Bu yönergenin öngörmediği durumların değerlendirilmesi ve sonuca bağlanmasında Fakülte 
Kurulu yetkilidir.
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Planında yer alan Bitirme 
Ödevi-I ve Bitirme Ödevi-II dersleri ile ilgili ilkeleri ve uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, İlahiyat Fakültesi öğretim planında yer alan Bitirme Ödevi- I ve Bitirme Ödevi-II 
dersleri ile ilgili ilkeleri ve uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 18 inci maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar, Organlar, Nitelikler

Bitirme Ödevinin Amacı ve Kapsamı
Madde 4 - (1) Bitirme ödevi, öğrencinin kayıtlı olduğu fakültenin anabilim dallarının kapsamında araştırmak 
istediği bir konuyu, ders planlarındaki derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir şekilde kullanılmasını sağlayan, 
bilimsel bir yöntemle çeşitli kaynaklardan yararlanılarak yapılan, analiz yeteneği kazandıran ve bu yeteneği 
belgeleyen iki dönemlik ve toplamda 2 kredilik ders kapsamında hazırlanan bir çalışmadır.

Bitirme Ödevi Danışmanının Belirlenmesi 
Madde 5 - (1) Dekanlık, üçüncü sınıfın bahar döneminde bulunan öğrenciler için   bitirme ödevi danışmanı 
olarak görevlendirilecek olan öğretim elemanlarını ilgili dönemin ilk 5 haftası içinde belirler ve ilan eder. 3. 
sınıfın bahar döneminde bulunan öğrenciler, Ek-4’te yer alan bitirme Ödevi Danışmanı Tercih Formu ile 
görevlendirilecek olan Öğretim Elemanı sayısınca danışman tercihinde bulunur ve tercih evrakını Bahar Dönemi 
Ara Sınavlarının başlangıcına kadar öğrenci danışmanlarına teslim eder. Öğrenci Danışmanları,  başvuruları 
toplu halde rapor eşliğinde Dekanlığa sunar. Dekanlık, komisyon marifetiyle 5 inci Dönem GANO’sunu esas 
alarak başvuruları sıraya koyar. İlgili yılda Bitirme Ödevi alabilecek durumda olan öğrenci sayısı ve Bitirme 
Ödevi Danışmanı olarak görevlendirilecek Akademik Personel sayısını dikkate alarak Bitirme Ödevi 
Danışmanlığı azami sayısını belirler. Bitirme Ödevi Danışmanlığında asgari öğrenci sayısı 10’dur. GANO’su en 
yüksek olan öğrencinin ilk tercihinden başlamak üzere danışmanlık görevleri her Akademik Personel için ilgili 
dönemde belirlenen danışmanlık azami sınırına kadar ulaştırılır. Danışmanlık üst sınırlarına ulaşan Akademik 
Personel için diğer öğrencilerin talepleri dikkate alınmaz. Geriye kalan öğrenciler için sırasıyla bir sonraki 
tercihleri dikkate alınır. Danışman ataması bu şekilde son öğrenciye kadar sürdürülür ve sonuçlar 3. Sınıf Bahar 
Dönemi Ara Sınavları bitimine kadar ilan edilir.

Bitirme Ödevinin Alınması için Başvuru Süresi
Madde 6 - (1) Bitirme ödevine, 7. ve 8. Yarıyıllarda, ders kayıtları döneminde öğrenci danışmanının onayı ile 
kayıt yaptırılır. Kayıt yaptıran öğrenci çalışma konusunu 7 nci maddede belirtilen esaslara göre alarak ekle-sil 
süresinin sonuna kadar başvuru işlemini tamamlar. 

Bitirme Ödevi Konusunun Belirlenmesi 
Madde 7 - (1) Bitirme Ödevi konularını, Bitirme Ödevi Danışmanı olarak görevlendirilen öğretim elemanları ve 
ilgili öğrenciler birlikte belirlerler. Bundan sonra, her öğrenci Bitirme Ödevi Başvuru Formundan (EK-1) iki 
nüsha hazırlar. 3. Sınıf Bahar Dönemi Final Sınavları sonuna kadar eksiksiz doldurulan bu belgenin bir nüshası 
Bitirme ödevi danışmanına verilir ve bir nüshası da öğrencide kalır. Böylece bitirme ödevi alma işlemleri 
tamamlanmış olur. 

Bitirme Ödevinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Teslimi
Madde 8 - (1) Bitirme Ödevinin izlenmesi, bitirme ödevi danışmanının sorumluluğunda yürütülür. Öğrenci, 
yaptığı çalışmaları 4. Sınıfın güz ve bahar dönemlerinde Ara sınav ve Yarıyıl sonu sınavlarının başladığı tarihten 
10 gün öncesine kadar birer rapor halinde bitirme ödevi danışmanına sunar. 
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EK-1

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 

BİTİRME ÖDEVİ BAŞVURU FORMU

Konu: Bitirme Ödevi Danışmanı ve Başlığı hk.

Öğrencinin Numarası                    : ……………………………………......
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı            : ………………………………………...

Bitirme Ödevinin Alanı               : …………………………………………

Bitirme Ödevi Başlığı                   : ………………………………………...

Bitirme Ödevi Danışmanının Unvanı Adı-Soyadı : ……………………….             

      Danışmanın İmzası                                             Öğrencinin İmzası 

Not: Bu form iki nüsha olarak hazırlanır. (Bitirme Ödevi Danışmanı, Öğrenci)
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EK-2

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU

1. GENEL YAZIM KURALLARI

1.1. Kullanılacak Kâğıt ve Yazım

Bitirme Ödevleri A4 boyutlarındaki beyaz kâğıtlara tek taraflı yazılır.

1.2. Dış ve İç Kapak

Bitirme Ödevinin dış ve iç kapakları aynı olup Ek-3’te yer alan “Bitirme Ödevi Kapak 
Örneği” ne göre hazırlanır. İç kapakta danışman ve öğrenci, isimlerinin altına imzalarını 
atarlar.

1.3. Bitirme Ödevinin Yazım Şekli

Bitirme ödevi metninin tamamı Times New Roman (12 punto) yazı karakteri ile yazılır. 
Sadece başlıklar bold olarak yazılır.

1.4. Sayfa Düzeni

A4 boyutundaki kâğıdın solundan 3 cm, sağından 2,5 cm, üstünden 2,5 cm ve altından 2,5 cm 
boşluk bırakılmalıdır. Ödev metni ve başlıklar iki yana yaslanır.

1.5. Satır Aralıkları ve Düzeni

Ödev metni tek (1,0) satır aralığıyla yazılır. Paragraf başlangıçları ve başlıklar 1,25 cm 
girintili olarak ayarlanır.

1.6. Sayfa Numaralama

Ödevin dış ve iç kapağı dışındaki tüm sayfaları numaralanır. Bitirme Ödevinin Giriş’ten 
başlayarak tüm sayfaları 1 ,2, 3,... şeklinde ve sayfanın alt ortasından numaralanır.
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EK-3
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ

BİTİRME ÖDEVİNİN KONUSU

Hazırlayan
Öğrencinin Adı, Soyadı

DANIŞMAN
(Unvanı, Adı Soyadı)

Sinop Yıl
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EK-4
T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMANI TERCİH FORMU

20… - 20… Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alacağım Bitirme Ödevi-I ve 
Bitirme Ödevi-II dersleri kapsamında talep ettiğim danışman sıralaması aşağıdaki gibidir. 

Gereğini arz ederim. …./…./20….

Öğrenci Adı Soyadı : …………………………………

 Öğrenci Numarası : …………………………………

         İMZA :

                                                  ÖĞRETİM ELEMANLARINA AİT KODLAR

001 Doç. Dr. Emrah DİNDİ 008 Dr. Öğr. Üyesi Doğan FIRINCI 015 Öğr. Gör. Cafer ZEYREKLİ

002 Doç. Dr. İbrahim TÜFEKÇİ 009 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ 016 Öğr. Gör. Cafer YILDIZ

003 Doç. Dr. Faruk ÖZDEMİR 010 Dr. Öğr. Üyesi Fatma YÜCE 017 Öğr. Gör. Selim KARAÇAĞA

004 Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer BARLAK 011 Dr. Öğr. Üyesi Rabia MERT 018 Öğr. Gör. Süleyman Recep ÇIBIKLI

005 Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BARLAK 012 Dr. Öğr. Üyesi Musab HAMOD 019 Öğr. Gör. Kadir ZEYREK

006 Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd AYDIN 013 Öğr. Gör. Yusuf Ziya KURTULUŞ 020 Öğr. Gör. Bilal AYDIN

007 Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞAHİN 014 Öğr. Gör. İsmail IŞIK 021 Öğr. Gör. Hasan Kemal BIYIK

*Lütfen tercih sıranıza göre öğretim elemanlarına ait kodları sıralayınız. Yapılan tercihler dikkate alınarak yerleştirme 
yapılacaktır. Ancak, öğretim elemanlarının ders dağılımları ve iş yükü dikkate alınmak suretiyle gerektiği durumlarda burada 
yapılan tercihlerinizin dışında da yerleştirme yapılabilecektir.

*Lütfen formu tükenmez kalem ile doldurunuz.

TERCİH 
SIRASI*

ÖĞRETİM 
ELEMANI 

KODU
ÖĞRETİM ELEMANININ ADI SOYADI TERCİH 

SIRASI*

ÖĞRETİM 
ELEMANI 

KODU
ÖĞRETİM ELEMANININ ADI SOYADI

1  12  
2  13  
3  14  
4  15  
5  16  
6  17  
7  18  
8  19  
9  20  
10 21

11   
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç  
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
öğrencilerinin, örgün eğitim ve öğretim yoluyla kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini, işletmelerde, kamu 
kurum ve kuruşlarında uygulayarak güçlendirmelerinin yanı sıra, doğru karar verme yetilerini geliştirmeyi 
amaçlayan yurt içi ve yurt dışı staj faaliyetleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam
Madde 2- (1)  Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin, 
turizm işletmelerinde yapacakları stajların planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili 
temel kural, amaç ve yöntemlerle ilgili esasları kapsar.  
(2) Bu mahiyette, öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için gerekli ders ve uygulama çalışmalarını 
başarı ile tamamlamalarına ek olarak bu yönergenin Madde 9’da belirtilen işletme türlerinin herhangi birinde;  
Madde 11’de belirtilen süre kadar staj yapmaları ve söz konusu bu stajdan “başarılı” sayılmaları gerekmektedir.  

Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen: 
a) Bölüm Staj Komisyonu: Yüksekokul Kurulu’nca, Yüksekokul Bölümleri bünyesinde, her bir bölüm için 
bölüm öğretim elemanları arasından, görev süresi iki yıl olmak üzere seçilen biri başkan ve ikisi üye olmak 
üzere üçer kişilik birimi, 
b) Denetleyici Öğretim Elemanı: Gerekli görüldüğü hallerde ve müdürlük makamının onayıyla öğrencilerin 
gerçek zamanlı staj yapıp yapmadıklarını tespit etmek üzere görevlendirilen yüksekokul öğretim elemanlarını,
c) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü: Gastronomi alanında, konaklama işletmeleri, endüstriyel 
işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yiyecek içecek işletmeleri mutfak departmanları için nitelikli personel 
yetiştirmek amacı ile eğitim veren bölümü, 
d) Konaklama İşletmeciliği Bölümü: Konaklama işletmeleri bünyesinde yer alan çeşitli departmanlarda ve 
yönetici konumunda çalışacak personelin yetiştirildiği bölümü,
e) Rekreasyon Yönetimi Bölümü: Başta turizm, rehabilitasyon, spor gibi alanlarda ve günlük yaşamda 
bireylerin fiziksel ve ruhsal sağaltımına katkıda bulunabilecek etkinlikler ile tıbbi tedaviye yardımcı çeşitli 
etkinliklerin planlaması ve uygulanmasından sorumlu, genel işletme ve yönetim formasyonuna sahip orta ve üst 
kademe yöneticileri yetiştiren bölümü,
f) Staj: Yönergede yazılı şartları sağlayan öğrencilerin zorunlu ve mezuniyete esas teşkil eden ek programı, 
g) Stajyer: Yönergede yazılı esaslar çerçevesinde staja başlamış öğrenciyi,
h) Staj Yeri: Öğrencilerin staj faaliyetlerini gerçekleştirecekleri Madde 9’da belirtilen kriterlere sahip, bölüm 
staj komisyonunca öğrencinin staj yapmasının uygun bulunduğu işletmeleri,
i) Turizm Rehberliği Bölümü: Ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi 
verecek kokartlı turist rehberlerini yetiştirmek amacıyla eğitim görülen bölümü,
j) Üniversite: Sinop Üniversitesi’ni,
k) Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü: Otel, motel, tatil köyleri gibi konaklama işletmelerinin yanı sıra 
yemek firmaları, pastane gibi işletmelerde yiyecek ve içeceklerin satın alınması, hazırlanması ve sunumunda 
görev alacak personelin yetiştirildiği bölümü,
l) Yüksekokul: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Yetkili Birimler, Genel Esaslar ve Kurallar

Yetkili Birimler
Madde 5- (1) Stajla ilgili işlemler, bölüm staj komisyonu üyeleri tarafından yürütülür. Staj yerlerinin 
belirlenerek öğrencinin bu yerlere dağılımında, stajın takip ve sonucunun değerlendirilmesinde bölüm staj 
komisyonu yetkilidir.  
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(2) Stajın başlayış ve bitirilişi ile ilgili usul ve işleyiş konularında; bölüm staj komisyonları ve Yüksekokul 
Müdürlüğü yetkilidir.  
(3) Stajın yürütülmesinde; bölüm staj komisyonu Yüksekokul Müdürlüğü’ne karşı sorumludur. 
(4) Staj denetimi; stajın yapıldığı dönemde ve gerekli görüldüğü hallerde müdürlük makamı onayıyla 
denetleyici öğretim elemanı tarafından yapılır. Bu öğretim elemanları; öğrencinin stajını denetlemek üzere 
ziyaret ettiği işyerinin, yönergede bahsedilen ve bölüm staj komisyonunca belirlenen kriterlere uygun olup 
olmadığını, öğrencinin iş yerlerinde yaptıkları işin çeşidini, devam durumlarını ve diğer görüşlerini raporla 
bölüm staj komisyonuna bildirmekle yükümlüdür. 

Stajın Yürütülmesi ile İlgili Genel Esas ve Kurallar 
Madde 6- (1) Staj yapılacak yerin Madde 9’daki kriterleri taşıyan işyerleri esas olmak üzere, öğrenci tarafından 
bulunması gerekmektedir. 

Madde 7- (1) Staja gidecek öğrencilerin; Yüksekokulun resmi internet sitesinden “Staj Başvuru Dilekçesi”ni 
doldurarak bölüm staj komisyonuna elden ulaştırması gerekmektedir. 

Madde 8- (1) “Staj Başvuru Dilekçesi”ni bölüm staj komisyonuna ulaştıran öğrencinin, aşağıdaki hususları 
yerine getirmesi gerekmektedir: 
a) Çalışma yerindeki devam çizelgesini kapsayan “Staj Devam Çizelgesi” ile, 
b) İşletmedeki sorumlu kişinin (yöneticinin) stajyer öğrenci hakkındaki görüşlerini içerecek “İşletme 
Değerlendirme Formu” Yüksekokulun resmi internet sitesinden temin edilerek, çalışma yerindeki yöneticiye 
teslim edilmeli ve stajın bitiminde bu formların yönetici tarafından doldurularak bölüm staj komisyonuna 
ulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu belgenin bölüm staj komisyonuna ulaştırılmasında takip edilecek süreç 
şu şekildedir:  “İşletme Değerlendirme Formu” “gizli” evrak niteliğinde olup işletme mühürlü/kaşeli ve 
yönetici imzalı bir zarf içerisinde işletme tarafından posta (taahhütlü) yolu ile veya stajyer öğrencinin bizzat 
kendisi tarafından bölüm staj komisyonuna ulaştırılmalıdır. Bunu sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Staja İlişkin Hususlar ve Değerlendirme

Staj Yeri
Madde 9- (1) Staj; öğrencilerin almış oldukları eğitimle kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak 
güçlendirebilecekleri nitelikte ve bölümleri/programlarıyla ilgili turizm işletmelerinde ve kamu kurum 
kuruluşlarında yapılır. Bu yerlerin belirlenmesi öğrenci sorumluluğunda olmakla birlikte talep halinde staj 
yerlerini bulmakta bölüm staj komisyonu yardımcı olabilmektedir. Bu paralelde; öğrencilerin staj yapacakları 
asgari işletme şartları şu şekilde olmalıdır: 
a) Konaklama İşletmeciliği Öğrencileri için; 
• 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri 
• Birinci sınıf tatil köyleri 
• Kruvaziyer gemileri 
• Kongre ve organizasyon işletmeleri 
• Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli 
 
b)  Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri için; 
• 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümleri 
• Birinci sınıf tatil köylerinin yiyecek içecek bölümleri 
• Turizm belgeli yiyecek içecek işletmeleri 
• Kruvaziyer gemilerinin yiyecek içecek bölümleri 
• Havayolu ikram hizmetleri sunan işletmeler 
• Toplu yemek hizmeti sunan işletmeler (Catering vb.) 
• Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli

c) Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencileri için; 
• A ve B grubu seyahat acentaları 
• Ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri 
• Kapalı ve açık müze / ören yeri 
• 4 ve 5 yıldızlı otellerin halkla ilişkiler ve ön büro departmanları 
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• Kültür ve Turizm Bakanlığı 
• Enformasyon büroları 
• Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli (Halkla ilişkiler ve ön büro departmanları)

d. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yönetimi Bölümü: 
• 4 ve 5 yıldızlı konaklama tesislerinin mutfak departmanları
• Birinci ve ikinci sınıf tatil köylerinin mutfak departmanları
• Ulusal ve uluslararası özellik gösteren zincir yiyecek içecek işletmelerinin mutfak   
departmanları    
• Catering İşletmeleri
• Kurvaziyer gemilerinin mutfak departmanları
• Kamu kurum ve kuruluşlarının mutfak departmanları
• Spor kulüplerinin mutfak departmanları
• Birinci ve ikinci sınıf restoranların mutfak departmanları
                     
e. Rekreasyon Yönetimi Bölümü: 
Aşağıdaki Kurum ve Kuruluşların Rekreasyon, Animasyon, Spor ve Rehabilitasyon ile ilgili birimleri:
• 4 ya da 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri
• Mavi bayraklı marina ve yat işletmeleri
• TÜRSAB Belgeli seyahat acenteleri      
• Kruvaziyer Gemileri
• Yüzer tesisler
• Ulusal ve Uluslararası Hava Yolu İşletmeleri
• Organizasyon Şirketleri
• Alış-Veriş Merkezleri
• Eğlence Merkezleri
• Temalı Parklar
• Yerel Yönetimler
• Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler
• Termal Tesisler
• Sağlıklı yaşam tesisleri
• Kamu kuruluşlarının sosyal tesisleri
• Mesleki birlik, Federasyon ve Konfederasyonlar
• Spor Kulüpleri ve Tesisleri
• Dezavantajlı gruplara hizmet veren kamu, Özel ve Sivil toplum kuruluşları
• Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra birimleri
• Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra birimleri
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı
• Kültür ve Turizm alanında faaliyet gösteren Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlar
• Özel Müzeler
• Fuarcılık alanında hizmet veren kuruluşlar
• Korunan Alanlar 
  
f. Öğrencilerin asgari işletme şartlarını yerine getirmeyen işletmelerde staj yapma istekleri durumunda, 
işletmelerin değerlendirilmesi ve kabulü noktasında bölüm staj komisyonunun takdiri esas alınacaktır. 

Stajdan Muafiyet
Madde 10- (1) İlgili bölüme dikey ve yatay geçiş yoluyla veya daha önce turizm ile ilgili bir programdan kayıt 
sildirerek kayıt olan öğrencilerin, daha önceki üniversitelerinde yapmış oldukları sektör stajlarının kabul 
edilebilmesi için, söz konusu öğrencilerin daha önce staj yaptıkları işletme şartlarının Yüksekokulda uygulanan 
bölümün asgari şartlarına uyduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Uygun görülen stajlar 60 iş günü ise 
tamamı kabul edilmekte, 60 iş gününden az olan stajlarda ise Madde 11(3)’te belirtilen hususlar dikkate 
alınmaktadır. 
(2) Profesyonel Turist Rehberi Ruhsatnamesine sahip olan, Turizm Rehberliği öğrencileri, söz konusu 
belgelerinin Yüksekokul Sekreterliği onaylı bir nüshasını bölüm staj komisyonuna teslim etmeleri suretiyle 
stajdan muaf sayılırlar.  
(3) Ruhsatlı Profesyonel Turist Rehberi olabilmek için gerekli olan yasal uygulama gezisini tamamlayan Turizm 
Rehberliği öğrencileri, söz konusu bu geziye katıldıklarını belgelendirmeleri halinde stajdan muaf sayılırlar. 
(4) Staj muafiyetleri ile ilgili karar yetkisi bölüm staj komisyonlarına aittir. 
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Stajın Başlangıç ve Süresi: 
Madde 11- (1) Öğreniminin 4. yarıyılını (2. sınıfı) tamamlayan her öğrenci başarı durumuna bakılmaksızın söz 
konusu dönemi takip eden yaz dönemi için staj için başvuru işlemlerini başlatabilir.  
(2)  Staj süresi kesintisiz 60 (altmış) iş günü olup derslerin devam ettiği dönemler (yaz okulu da dâhil) 
içerisinde staj yapılamaz (Haftada en az bir gün tatil sayılarak, bu süre çalışılan işgününe dâhil edilmez). Ancak 
derslere devam zorunluluğu olmayan ve dört yılını tamamlamış öğrenciler staj komisyonunun onayı ile ders 
döneminde de stajlarını yapabilirler. Staj yerlerini değiştirmek isteyen öğrenciler, bir defaya mahsus olmak 
üzere, değişiklik durumunu bölüm staj komisyonlarına ileterek, yeni staj yerlerine mevcut staj yaptıkları 
işletmeden ayrılmalarından itibaren 24 saatten fazla olmaması şartıyla başlamaları durumunda staj yerlerini 
değiştirebilirler. 60 günlük staj sürecinde, stajını tamamlamayarak yarıda bırakan öğrenciler, eğer stajlarının 30 
ile 59 günlük kısmı tamamlamışlar ise bölüm staj komisyonlarının uygun görmesi halinde 30 gün staj yapmış 
sayılırlar ve staj yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kalan 30 günlük süreyi bir sonraki yıl 
tamamlayabilirler. Bu konuda bölüm staj komisyonu kararı esas alınmaktadır. Ayrıca her öğrenci staj dönemi 
içerisinde en fazla 2 işyerinde staj yapabilir. 
(3) Yatay geçiş ve dikey geçişlerde intibakları yapılan öğrenciler, önceki eğitim gördükleri bölümlerde yapmış 
oldukları stajların üniversitemiz bünyesindeki staj süresine saydırabilmesi için gerekli evrakların ibrazı öğrenci 
sorumluluğundadır. Önceki eğitim kurumlarında gerçekleşen staj süresi 30 ile 59 gün arasında ise aktarılan staj 
süreleri 30 gün olarak kabul edilecek olup bu konu kapsamında stajların saydırılması ve eşdeğerliği gibi tüm 
kararlar bölüm staj komisyonu takdiri esas alınarak yapılacaktır. Kalan 30 günlük süre ise staj dönemleri 
içerisinde tamamlanabilir. 
(4) Stajın uygulama sırasında öğrencinin uzun süreli sağlık raporu alması halinde, 30 ile 59 gün arasında 
yapılmış olan stajlar 30 gün olarak sayılacaktır. Yüksekokula bildirmek koşulu ile eksik günlerini staj dönemi 
içerisinde tamamlayabilecektir. Eğer staj dönemi içerisinde tamamlama imkanı yok ise ve yapmış olduğu staj 
30-59 aralığında ise 30 günlük kısmı kabul edilecektir. 
 
Stajyerin Yükümlülükleri
Madde 12- (1) Stajyer, staj süresince, öğrencilik yükümlülüklerine ve staj yerinin kurallarına uymak 
durumundadır.  Staj değerlendirilmesinde; stajyerin devamsızlığı, iş yeri ve öğrenci disiplin kurallarına aykırı 
hareketi, staja ilişkin sahte evrak düzenlenmesi vb. gibi hallerde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği” uygulanır. Bu tür durumlarda oluşan zararlardan üniversite sorumlu değildir. 
(2) Stajyer öğrenci gerektiğinde, Müdürlüğün görevlendireceği staj komisyonu üyesi/üyeleri tarafından staj 
yerlerinde denetlenebilir.

Stajın Tamamlanması - Evrak Teslimi ve Değerlendirme
Madde 13- (1) Stajın bitiminde, ilgili öğrenci staj faaliyetleri hakkındaki değerlendirmelerini içeren (En az 3, en 
fazla 5 sayfa olmak üzere, 12 punto ve 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı, paragraf düzeni ile yazılmış) Öğrenci Staj 
Değerlendirme Raporunu” ve staj yaptığı işletmede kendisini ve çalışma ortamını görüntüleyen ve ayrı günlerde 
çekilmiş en az 5 fotoğrafı Madde 8’de belirtilen evraklarla birlikte, devam eden ilk eğitim ve öğretim yılının 
başlangıcını takiben en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde bölüm staj komisyonunun ilan edeceği tarihler arasında 
bölüm staj komisyonuna teslim etmek durumundadır. İlgili tarihler arasında staj dosyasını teslim etmeyen 
öğrenciler staj yapmamış sayılacaktır. 
(2) Öğrenci, “Staj Değerlendirme Raporu”nu hazırlarken; staj yapılan işletme hakkında çok kısa bilgilere, 
stajın mesleki ve bireysel gelişim açısından kazandırdığı yararlara,  staj esnasında karşılan sorunlara ve 
karşılaşılan bu sorunların nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerine yer vermelidir. 
(3) Staj Devam Çizelgesi, İşletme Değerlendirme Formu ve Staj Değerlendirme Raporu’nun bölüm staj 
komisyonuna ulaşmasının ardından, bölüm staj komisyonu söz konusu öğrencileri mülakata almak için en az 2 
(iki) hafta öncesinden ilan edilmek üzere tarih belirtir.  Bunun ardından öğrenciler ilanda belirtilen tarihlerde 
mülakata alınır. 

Madde 14- (1) Madde 12’deki şartları yerine getiren öğrenciyi ilan edilen tarihte mülakata alan bölüm staj 
komisyonu öğrenciden, staj faaliyetleri ile ilgili genel bir değerlendirmeyi içeren bir sunum yapmasını talep 
eder. Bu sunumun ardından staj komisyon üyeleri stajyere ait belge-rapor vs. ve öğrencinin stajın genel 
değerlendirmesi hakkındaki mülakatına ilişkin “Staj Onay Formu”nu doldururlar.
 
Madde 15- (1) Stajın başarılı kabul edilmesi için; “Staj Onay Formunda” yer alan her bir kritere ilişkin, ilgili 
bölüm staj komisyon üyelerinin, değerlendirmede esas alınan kriterlere göre verdikleri notların aritmetik 
ortalamasının, en az “70” (yetmiş) olması şartı aranır.  
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EKLER 
1- Staj Başvuru Formu 
2- İşletme Staj Kabul Belgesi 
3- Staj Devam Çizelgesi 
4- İşletme Değerlendirme Formu 
5- Staj Komisyonu Değerlendirme Formu 
 
-Üniversite Senatosunun ……….. tarihli ve ……….. sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

LİSANS BİTİRME TEZİ ve BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümlerinde lisans 
öğretimi kapsamında öğrencilerin almaları gereken Lisans Bitirme Tezi ve Bitirme Projesi derslerinin 
konularının dağıtımı, hazırlanması, teslimi, sınavı ve değerlendirilmesi ile ilgili hususları belirlemektedir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümlerinde öğrenim 
görmekte olan lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim 
ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Bitirme Projesi: Öğrencilerin lisans öğretimi kapsamında yapmaları gereken mezuniyet çalışmasını,
b) Bölüm: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümlerini,
c) Danışman: Lisans Bitirme Tezi veya Bitirme Projesi yürütücüsü öğretim elemanını,
d) Dekan: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığını,
f) Fakülte: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulunu,
h) Lisans Bitirme Tezi: Öğrencilerin lisans öğretimi kapsamında yapmaları gereken mezuniyet çalışmasını,
ı) Lisans Bitirme Tezi ve Bitirme Projesi Sınavı: İlgili dönem sonunda yapılacak sözlü veya yazılı sınavı,
i) Üniversite: Sinop Üniversitesi’ni
ifade eder.

Genel İlkeler
Madde 5- (1) Lisans Bitirme Tezi ve Bitirme Projesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından alınması 
zorunlu ve mezun olabilmek için başarmak zorunda olunan bir çalışmadır. Lisans Bitirme Tezi ve Bitirme 
Projesi Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümlerinin müfredatları doğrultusunda 
yürütülür.

(2) Öğrenci, Lisans Bitirme Tezi Dersini ve Bitirme Projesi Dersini ilgili bölüm müfredatında belirlenen 
yarıyılda almak zorundadır.

(3) Lisans Bitirme Tezi, Bitirme Projesi danışman tarafından uygun görülmesi hâlinde birden fazla öğrenci 
tarafından ortaklaşa yapılabilir.

(4) Lisans Bitirme Tezi, Bitirme Projesi öğrencinin/öğrencilerin talebi ve danışmanın uygun görmesi hâlinde 
derleme ya da araştırma şeklinde yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisans Bitirme Tezi ve Bitirme Projesi Konusunun ve Danışmanının Belirlenmesi

Madde 6- (1) Konular, danışman öğretim elemanı onayı ile öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve 
becerileri kullanabilecekleri, mühendislik standartlarını karşılayacak şekilde belirlenir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bitirme Tezi ve Bitirme Projesi Hazırlanması ve Teslimi

Madde 7- (1) Araştırma formatında yapılacak olan Lisans Bitirme Tezi, Bitirme Projesi çalışması için, 
Danışmanın gerekli görmesi hâlinde etik kurul izni alınır. Etik ihlali kapsamında müteakip dönemde yaşanacak 
olası idari ve hukuki sorunlardan başta Danışman olmak üzere öğrenci de sorumludur.




