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ÖĞRENCİLERİMİZİN İLETTİĞİ SORUNLARA
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ YÖNETİMİNİN 

VERDİĞİ   CEVAPLAR



Fakülte Genelinde Temizlik Yapılmıyor!

- Genel Temizlikle ilgili olarak; daha 
kapsamlı ve titiz bir çalışma programı 
uygulamaya başlanmıştır.



Abdesthane yeri yok, mecburen 
tuvaletlerde abdest almak zorunda 
kalıyoruz! 

- Mevcut abdesthanenin yerine, daha 
fazla kişinin kullanabileceği şekilde bir 
abdesthane yapımı devam etmektedir.



Fakülte mescidindeki  halının kirli 
olması, kokması!

- Mevcut halının deforme olması sebebi ile 
yeni halı alımı yapılmış olup, kullanıma 
sunulmuştur.



Fotokopi Sorunu!

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
tarafından yapılan ihale ile fotokopi hizmeti 
Fakültemiz kantinine verilmiştir.



ÖĞRENCİLERİMİZİN İLETTİĞİ SORUNLARA
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

YÖNETİMİNİN VERDİĞİ CEVAPLAR



Fakültedeki imkanlar çok kısıtlı, 
laboratuvarlar yetersiz, öğrenciler kendi 
imkanlarını kullanıyor!

- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin 
Eğitim-Öğretim faaliyetlerini Fen-Edebiyat 
Fakültesine ait eski binada sürdürmesi 
sebebiyle fiziki imkanları yetersizdir ve 
yapılması planlanan yeni binanın 
tamamlanması beklenmektedir.



SÜBİTAM’da dersimiz oluyor, ders sonrası 
yürüyerek Fen-Edebiyat Fakültesine gelip 
gidiyor ve dolmuşlara biniyoruz!

-Fiziki imkansızlıklar nedeniyle SÜBİTAM’da Fakültemizin kullanımına 
açılan 3 adet laboratuvar  Nükleer Enerji Mühendisliği ve Enerji 
Sistemleri Mühendisliği  Bölümleri tarafından kullanılmaktadır. 
Laboratuvar imkanlarının artırılması yönünde cihaz alımı bazında 
taleplerin karşılanması beklenmektedir. 

-SÜBİTAM’da yürütülen derslerin başlangıç ve bitiş saatleri için 
Fakültemiz tarafından araç talebinde bulunulmuş ancak 
yetersizliklerden dolayı olumlu cevap alınamamıştır. Bu sebeple 
laboratuvar dersleri Fen Edebiyat Fakültesine geri dönülmesine gerek 
kalmayacak şekilde ayarlanmış ve öğrencilere SÜBİTAM’da öğle 
yemeği yeme imkanı sağlanmıştır.



Sınıflar küçük !

-Fiziki imkansızlıklardan dolayı yapılması 
planlanan binanın tamamlanmasıyla 
çözülebilecek bir sorundur.



Teknik geziler yok!

-Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri için önceki 
yıllarda Bafra Altınkaya Barajına ve İstanbul’da Enerji 
Fuarına teknik gezi düzenlenmiş olup her yıl en az bir teknik 
gezi yapılarak rutin hale getirilmesi planlanmaktadır. Nükleer 
Enerji  Mühendisliği Bölümü öğrencileri için Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumundan en az 20(yirmi) günlük staj imkanı 
sağlanmış olduğundan TAEK’e  teknik gezi ihtiyacı 
duyulmamıştır. Ancak nükleer ile ilgili faaliyetlere 
öğrencilerimizin katılımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır .

30.04.2019 tarihinde Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santraline teknik 
gezi düzenlenecektir. 



Fakülte yolunun yapılmasını 
istiyoruz!

-Fakülte yolunun yapılması hususunda 
öğrencilerle aynı fikirde olup , ancak 
yetki alanımız dışında olduğu için bu 
soruya verecek cevabımız yoktur.
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Bilgisayarların zamanında bakımının 
yapılmaması!

-Üniversitemiz derslik, kütüphane ve 
laboratuvarlarda kullanılan bilgisayarların bakımları 
ara dönemlerde yapılmakta olup herhangi bir arıza 
durumunda yedek cihaz ile değişimi yapılarak 
sorun bildirildikten sonra anında giderilmektedir. 



Abdesthane abdest almaya uygun 
değildir !
-23.01.2019 tarihli ve 32500866-807.01-E.2489 
sayılı yazımız ile Yapı işleri ve Teknik Daire 
Başkanlığına sorun iletilmiştir.

-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 
incelendi, gerekli işlemler başlatıldı.



Öğrenciler kantine sığmıyor!

-Öğrenci Kantinine ek bölüm yapılmış olup 
bina şartlarına uygun şekilde hizmet 
verilmektedir.



Yemekhane ve kantin binanın içinde 
olduğu için koku yayılıyor!

-Yemekhane ve kantin içerisinde 
gerekli havalandırma mevcuttur



Sınıflar soğuk!

- Fakültemizdeki ısınma problemi ile ilgili 30.01.2019 tarihli 
32500866-807.02-E.3184sayılı yazımız ile Yapı işleri ve 
Teknik Daire Başkanlığına bilgi verilmiştir.

- Yapı İşleri  ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerekli 
incelemeler ve çalışmalar başlatılmıştır.



Tuvalet kağıdı, sabun ve hijyenik 
WC’ler istiyoruz!

-Fakültemiz öğrenci bloğundaki tuvaletlerde 
sıvı el sabunu ve el kurutma makinesi 
mevcuttur. Tuvaletlerin günlük temizliği 
yapılmaktadır.



Sıralar sabit olduğu için uygulama 
derslerinde sunum yapılmasındaki 
zorluklar!

-Fakültemiz dersliklerinde halen eski tip 
seyyar sıralı sınıflar mevcuttur.



Yeşilay ile ilgili konferans olmaması! 

-2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde 
Fakültemizde konferans düzenlenmesi için Yeşilay 
Derneği Başkanı ile gerekli görüşmeler yapılmıştır.



Yangın merdivenlerine açılan 
kapılar kilitli!

-Yangın merdivenlerine açılan kapılar içeriden 
açılmakta, mesai saatleri dışında bina 
içerisine girişi engellemek için dışarıdan 
açılmamaktadır.



Kütüphanedeki kitaplar yetersiz , Doğan 
CÜCELOĞLU ve Adem GÜNEŞ gibi 
pedagoglarla seminer düzenlenmeli!

-20.12.2018 tarihinde 32500866-806-E.30565 
sayılı yazımız ile kitap talepleri Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığına iletilmiştir.-



Kantin pahalı! 

-Kantindeki fiyatlar ve ürünlerin son 
kullanma talimatı vb. durumları Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 
talimatları doğrultusunda ayda bir kontrol 
edilmektedir.



Yemekhane yetersiz! 

-Fakültemiz yemekhanesinin yetersiz olmasından 
dolayı yemekhane koridorunda ikinci bir 
yemekhane hizmete açılmıştır.



Fotokopi kantinde ve pahalı!

-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının dönem 
başında yapmış olduğu ihalede belirtilen ücretler 
kantin girişinde asılı bulunmaktadır. Fotokopi fiyatları 
komisyonca belirlenmiştir, belirlenen fiyatların 
uygulanmaması ile ilgili bir şikayet fakültemize 
iletilmemiştir.



Çıktı almak için bilgisayarlar yetersiz!

-Fakültemizin kütüphanesinde öğrenci kullanımına 
yönelik 18 adet bilgisayar bulunmakta, bunların 8 
tanesinden ve Fakültemiz idari bloğunda bulunan 
fotokopi odasındaki 1 adet bilgisayardan çıktı 
alınabilmektedir.



Kendi alanımızla ilgili bilgi 
alabileceğimiz bir rehberlik servisi niçin 
yok!

https://www.sinop.edu.tr/Saglik_Kultur_ve_Spor_Dair
e_Baskanligi-1%7C58 adresindeki afiş Fakültemiz 
panolarında ilan edilmiştir. Müracaat halinde gerekli 
yönlendirmeler yapılmaktadır.  



Tarih sınıflarında haritaya 
ihtiyacımız var!

-İlgili Bölüm Başkanlığı ile ihtiyaç 
talepleri hakkında gerekli yazışmalar 
yapılmaktadır. 



Formasyon eğitiminin yaz aylarında 
yapılması!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/03/2016 tarih ve 
14651 sayılı yazısı gereği Formasyon eğitiminin en az 2 
yarıyıl yapılması gerekmektedir.



Akıllı tahta olmalı!

-3 adet akıllı tahta alımı için 
gerekli yazışmalar başlatılmıştır.
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Kur’an sınavında hata yapan kalacak dendi. Hiç ezberlemeyen 
ve çalışmayanın ve çalışıp birkaç hatayla kalanın farkı nerede 
kalıyor!

-Kur’an-ı Kerim dersi ile ilgili her bir dönemin gereklilikleri oluşturulmuş ve öğrencilere 
derslerin başlamasından önce ilan edilmiştir. Yapılan bütün sınavlar bu gereklilikler 
kapsamında yapılmakta, herhangi bir düzeyde, daha üst bir düzeyden beklenilen 
yeterlilikler öğrencilerin sınav performanslarının değerlendirilmesinde dikkate 
alınmamaktadır. Buna göre yüzüne okuma, ezber ve tecvit temel alanlarında geçer not 
almaya hak kazanan öğrenciler bu derslerden başarılı sayılmakta, bu alanlarda geçer 
not alamayan öğrenciler ise başarısız kabul edilmekte olup, çalışan ile çalışmayan 
öğrencilerin ayrıştırılmasında somut ölçütler dâhilinde karar verilmektedir. 



Dönem sınav takviminde Bayramın 1. günü sınav 
var ama şu an yılbaşında sınav yok, ikisi de 
resmi tatil değil mi!

-Akademik takvimi hazırlama yetkisi fakültemize ait değildir. 

Bununla birlikte Akademik takvimdeki bahsi geçen sorun ile ilgili 
olarak düzenleme yapılmış olup, Üniversitemiz Senatosunun 
2019/13 sayılı kararı ile çıkarılan yeni akademik takvimde bayram 
tatiline denk gelen sınav tarihleri değiştirilmiştir.



Cuma günü ders saatleri Cuma 
namazına göre ayarlanabilir mi!
-2018-2019 Bahar dönemi ders programı, bu talebin gereğine 
uygun olarak hazırlanmaktadır. Bununla birlikte bu dönem 
itibariyle Fakültemiz mescidinde Cuma namazı kılınabilmesi 
için uygun şartlar oluşturulmuş bundan sonra öğrencilerin 
Cuma Namazına gitmeleri noktasında yaşadıkları problemler 
sonlandırılmıştır. 

Ayrıca, Cuma günü saat 12.00 -14.00 arasına ders 
konulmamasıyla ilgili Rektörlük talimatı gelmiştir. 



Okulda ders sisteminin çokça 
değişmesi!
-Fakültemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına 
başlamış olup, kuruluş aşamasında bazı aksaklıkların yaşanması 
söz konusu olabilmiştir. Gerek bu aksaklıkların giderilmesi, gerekse 
fakültemizde verilen öğretimin daha verimli kılınabilmesi için 
fakültemiz ders müfredatında veya sistemin işleyişinde bazı 
değişikliklere gidilmesi uygun görülmüştür. Bununla birlikte daha 
istikrarlı bir işleyişin sağlanması yolunda gerek Fakültemiz yönetimi 
gerekse Öğretim elemanlarımız çaba harcamaktadır. 



Okul dışında ışıklandırma sorunu!

-Fakültemiz iç aydınlatması yeterli düzeyde olup, herhangi 
bir güvenlik zafiyetine yol açacak durum 
bulunmamaktadır. Fakültemiz dışındaki aydınlatma ile ilgili 
gerekli çalışmaların yapılması hususunda ise ilgili 
kurumlarla yazışmalar yapılmış olup, yazımız ekinde bu 
yazışmaların birer örneği ekte sunulmuştur. Kurumların 
cevap yazıları çerçevesinde 2019 yılı içerisinde fakültemiz 
sınırları dışında kalan aydınlatma ihtiyacının giderileceği 
söylenebilir. 



Kur’an-ı Kerim hocalarının dönem 
olarak değişmesi!

-Fakültemizde Kur’an-ı Kerim derslerini vermek üzere istihdam 
edilmiş olan alanında uzman üç öğretim elemanımız bulunmaktadır. 
Her dönem başında öğrencilerin bulunacağı şubeler ve buna bağlı 
olarak ders alacakları hocalar, ilgili dönemin gereklilikleri 
çerçevesinde şekillendirilmektedir. Bu kapsamda hangi öğrencilere 
hangi hocaların ders vereceğinin belirlenmesine yönelik olarak 
öğrenciye seçim imkânı tanıyan bir mevzuat hükmü söz konusu 
değildir. Bununla birlikte öğrencilerin derslerin başlamasından önce 
dekanlığa bildirdikleri özel durumları bulunduğunda, bu taleplere 
uygun olarak mümkün olan düzenlemeler yapılabilmektedir. 



İlahiyat Fakültesi okuma salonu 
yetersizliği!

-Fakültemizde yaklaşık 80 öğrencinin tek seferde kullanabileceği bir 
okuma salonumuz bulunmaktadır. Şimdiye kadar Fakültemiz idaresine 
bu alanların yetersizliği ile ilgili herhangi bir şikâyet gelmemiş, her gün 
yapılan denetimlerde de böyle bir yetersizliğin bulunduğu tespit 
edilmemiştir. 

Bununla birlikte kampüsün tamamlanması ve öğrenci yaşam merkezi 
ile merkezî kütüphanenin de hizmete girmesi ile bu tür nadir 
şikâyetlerin de giderilmesi arzu edilmektedir. 



Öğrencilerin araştırmalarını 
ekleyebilecekleri panoların olmaması!

-Öğrenci panolarının oluşturulması daha çok lise 
düzeyinde bir faaliyet türü olarak görülmekte olduğundan 
öğrencilerin bu yöndeki taleplerinin uygun olmadığı 
düşünülmektedir. 

Bununla birlikte üniversite düzeyine daha uygun bir faaliyet 
türü olarak öğrencilerin konferanslar ve seminerlerle bilgi 
ve görgülerinin artırılması sağlanmakta, bu faaliyetlerde 
öğrencilere de doğrudan görev verilmek suretiyle akademik 
liyakatlerinin gelişmesine gayret gösterilmektedir. 



Toplu ulaşımın saatleri, okula uzak 
durması!
-Kampüs inşaatının henüz devam ediyor olması sebebiyle, toplu taşıma 
araçları fakültemiz güzergâhında üniversite çapında değil, sadece 
fakültemiz çapında hizmet yürütmektedir. Bundan dolayı toplu taşıma 
araçlarının kalkış için yeterli sayıya ulaşması vakit alabilmektedir. 

Ayrıca fakültemizin bulunduğu alanda aynı zamanda kampüs inşaatı devam 
ettiğinden bu alan, toplu taşıma araçlarının giriş-çıkışlarına uygun değildir. 
Kampüs inşaatı tamamlandığında bu sorunların giderileceği 

düşünülmektedir.



Kantin fiyatları pahalı!

-Kantinin işletmesi özel bir firma tarafından 
yürütülmekte olup, ilgili firmanın seçilmesi ve temel 
ürünlerdeki fiyatların belirlenmesi SKS tarafından 
yürütülmektedir. 

Bu kapsamda fakülte yönetimi olarak da fiyatlar takip 
edilmekte olup, dış piyasa ile kantindeki fiyatlar 
arasında ciddi farkların bulunmadığı söylenebilir.



Arapça sınavlarında dersi anlatan hocaların sınav 
sorularını hazırlamaları, sınav sonrasında sorular 
çözülerek öğrencilerin sistem mağduru olması 
engellenmelidir!

-Arapça sınavlarındaki soruları zaten dersi anlatan hocalar 
hazırlamaktadır. Sınav sonrasında soruları çözmek, bir ders işleme 
tekniği olup, konuların yetişip yetişmemesi ihtimali de göz önünde 
bulundurulduğunda şimdilik bu konudaki tasarruf dersin hocalarına 
bırakılmaktadır. 

Ancak Rektörlüğümüz tarafından hocaların cevap anahtarlarını sınav 
sonrasındaki hafta panolara asmalarını zorunlu kılan bir yönetmelik 
değişikliği hazırlığında olduğu bilinmektedir. 



İlahiyat Fakültesinde başka 
Fakültenin varlığı!
-Üniversitemiz Kampüsü henüz tamamlanmamış olup, 
ihtiyaçlar çerçevesinde bütün birimlerin bütün 
imkânları, elde bulunan alanlarda karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Bu çerçevede Kampüs içinde ilgili birim 
için uygun bir alan oluşturuluncaya kadar bu birlikteliğin 
devam etmesi fiziki koşullar bakımından kaçınılmazdır. 
Fiziki imkânlar elverdiğinde ilgili durum çözüme 
kavuşturulabilecektir. 
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Yemekhanelerde Sıra Düzenleri Ve Araç 
Gereçlerin Temini (Peçete, Tuzluk)!

-Üniversitemize ait yemekhanelerde öğrencilerimiz yemekhaneye 
geliş zamanına göre sıraya girerek yemek hizmetinden 
faydalanmaktadır. Ayrıca masalara yeterli miktarda peçete konulması 
yönünde yemekhane firmasına talimat verilerek takibi yapılmaktadır. 

Türkiye Hareketli Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 
kapsamında tuzluklar masalardan kaldırılmıştır.



Öğrenci kartlarının çipli 
olması hakkında!

-İnşaatı devam eden Öğrenci Yaşam Merkezinin 
faaliyete geçilmesi ile birlikte kartların çipli 
olması planlanmaktadır. 



Üniversite yemekhanesinde neden 
porselen tabak değil de tabldot!

-Yemekhanelerdeki fiziki imkanların yetersizliğinden 
dolayı porselen tabak ile yemek hizmeti 
verilemediğinden Öğrenci Yaşam Merkezinin 
faaliyete geçilmesi ile birlikte porselen tabak 
planlanmaktadır. 



Bahar şenliklerinde popüler 
sanatçı olması!

-Üniversitemiz beş yıldır Güz döneminde Hamsi Festivali 
Bahar Döneminde ise Bahar Şenlikleri adı altında etkinlik 
düzenlemekte olup Bahar Şenlikleri Üniversitemizdeki 
birimler arasında gerçekleşen değişik dallardaki sportif 
karşılaşmalar yanında şehir ile bütünleşerek mevsimin de 
elverdiği fırsatlar çerçevesinde farklı sanatçıların da 
katılımıyla icra edilmektedir. Popüler sanatçı talepleri ise 
önümüzdeki bahar şenliklerinde değerlendirilecektir.



Mezuniyet töreninde fakülte bazlı 
geçit sorunu hakkında!

- Bu talep Mezuniyet töreni planlanmasını 
organize eden komisyona aktarılacaktır.



Yemeklerin tadını iyileştirmeyi 
düşünüyor musunuz!

-Üniversitemizde çıkarılan yemeklerin günlük 
kontrolleri yapılmakta olup başkanlığımıza bu 
konu hakkında bir şikayet gelmemiştir.



Kantinlerin pahalı olması!

-Ülkemizde enflasyon oranının artış göstermesine 
karşılık üniversitemiz kantinlerindeki fiyatların çoğu 
geçen seneki fiyatlar seviyesinde kalmıştır. 
Başkanlığımız tarafından kantinlerimizde satılan 
ürünler komisyonlarca denetlenmektedir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili akademik eğitimler 
veya konferanslar için üniversitemize alanında 
uzman kişiler davet edilebilir mi?

-İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü olarak akademik eğitim ve 
konferanslar için üniversitemize alanında uzman kişiler 
davet etmek ve öğrencilerimizle buluşturmak için birtakım 
görüşmelerimiz oldu ancak yol ve kalacak yer masraflarının 
üniversitemiz tarafından karşılanmasını talep ettiklerinden 
ve o dönemlerde masraflarda kısıtlamaya gidildiğinden ileri 
bir tarihe ertelenmiştir.



Bölüm derslerini uygulamalı olarak 
alabilmemiz için uygun laboratuvar ya da 
çalışma ortamları sağlanabilir mi?

-İş Sağlığı ve Güvenliği bölüm derslerinin uygulamalı olarak 
alınabilmesi için öncelikle alana yönelik olarak hazırlanmış 
uygun bir teknik eğitim sınıfının hazırlanması 
gerekmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerimiz iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimini uygulamalı olarak zorunlu Yaz Stajı I ve 
Yaz Stajı II derslerini aldıklarından bir iş güvenliği uzmanın 
yanında toplamda 60 iş günü eğitim görmektedirler.



Isınma sorunu vardır! 

-Amfiler, kantin ve koridora yeterli miktarda 
petek ilavesi yapılmış olup ısınma sorunu 
çözülmüştür.



Ses sistemi ve projeksiyon sisteminde ufak 
tefek problemler var!

-Ses sistemi ve projeksiyon sistemlerindeki 
problemler giderilmiştir.



Kantin fiyatları pahalı!

-Kantin fiyatları Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.



Cuma namazına gidip derse zor 
yetişiyoruz!

-Meslek Yüksekokulu atölyeler tarafında 150 
kişilik mescit, Bahar dönemi başında Cuma 
namazları için açılmıştır. 



Fakülte içerisinde fotokopi 
makinesi istiyoruz!

-Kantin sözleşmesinde kantin sahibinin fotokopi 
makinesi bulundurması gerekmektedir.



Köpeklerden sıkıntı yaşıyoruz!

-Belediyeye gerekli bilgiler verilmiştir.



3 akademik personel var. Bu yüzden diğer bölümlerin hocaları bizlerin 
dersine giriyor. Bölümümüz açısından eğitimler yetersiz olabilir ve ya 
kendi alanında uzman hocalar bizim bölüme kendi alanları ile ilgili bilgi 
yüklüyorlar bu durum bizim için yorucu bir süreç oluyor. Ayrıca 
üniversitemiz bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının bazı 
derslerimize girerek bize yönlendirici eğitim ve bilgiler vermesini istiyoruz!

-İş Sağlığı ve Güvenliği ders müfredatı bölümümüzdeki mevcut hocaların 
uzmanlık alanlarına göre değil diğer üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği 
bölümlerinin ders müfredatları incelenerek oluşturulmuştur. İlk iki yıl dengeli 
olarak sağlık dersleri de yer almakta olup üçüncü ve dördüncü yıllarda 
zorunlu almaları gereken dersler tamamen çalışma alanlarına uygun bir 
müfredata göre hazırlanmıştır. Bölümümüzdeki öğretim elemanları bu hazır 
müfredat üzerinden kendi uzmanlık alanlarına yönelik olarak derslere 
girmektedir. Öğrencilerimizin bölüm derslerine giren bölüm hocalarımız 
aynı zamanda C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olup ayrıca 2018-2019 bahar 
döneminde A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı bir Hocamız ders verecektir.



İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencileri olarak lisans okuyoruz ama 2 yıllık iş 
Sağlığı ve Güvenliği mezunları ile aynı statüde mezun oluyoruz. İş 
Güvenliği öğrencileri olarak bu sıkıntımız hakkında bir çalışma yapabilir 
misiniz? Ya da ilgili yerlerle görüşme yapabilir misiniz!

-Bu bölümden mezun olacak öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve 
kuruluşlarda "İş Güvenliği Uzmanı" olarak istihdam edilme imkânı bulmaktadır. Ayrıca güncel 
mevzuat hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavlarında başarılı olmaları durumunda 
"C Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı" sertifikası alabilmeleri de mümkündür. Bu sertifikayı almak için 
herhangi bir eğitim programına katılmadan ÖSYM’nin yaptığı sınava direk olarak girmek yeterlidir. 
Ayrıca güncel mevzuata göre İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olmuş öğrencilerin kendi 
alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları halinde herhangi bir eğitim programına 
katılmadan ÖSYM’nin ilgili sınavında başarılı olmaları halinde "B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı" 
sertifikası alabilmeleri de mümkündür. Bu sayede İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans mezunu 
öğrencilerimiz çalışma alanlarında yüksek lisans yapma hakkına sahip olduklarından kısa zamanda 
B sınıfı Uzmanlık belgesine sahip olabileceklerdir. Bu durum İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans 
mezunları için dört yıllık bölüm mezunu olmasını gerektirdiğinden ön lisans mezunlarından daha 
avantajlı durumda mezun olmaktadırlar. Özel ve devlet üniversitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölümlerinin yaygınlaşması neticesinde gerekli istihdam karşılanabilirse sertifikasyon 
programlarının ilerleyen zamanlarda kaldırılabileceği ya da kısıtlanabileceği ayrıca iki yıllık iş sağlığı 
ve güvenliği programı mezunları arasında istihdam edilmeleri şartları arasında önemli farklar 
olacağı düşünülmektedir. Böyle bir durumda İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunlarının önü daha 
da açılacaktır. 



ÖĞRENCİLERİMİZİN İLETTİĞİ SORUNLARA
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİNİN 

VERDİĞİ CEVAPLAR



Isınma sorunu; özellikle kantin ve 
amfilerde!

-Kantin ve amfilerde 23.01.2019 tarihinden itibaren mevcut 
olan petek sistemine Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
tarafından 27 petek daha eklenerek daha verimli ısınma 
ortamı sağlanmıştır



Amfilerdeki sıraların ve masaların 
düzeni, insan sağlığı açısından 
ergonomik olmayışı!

-Amfiler, üniversite çağındaki öğrencilerin 
standartlarına uygun olarak binayı yapan ilgili 
müteahhit tarafından seçilip montajı yapılarak 
teslim edilmiştir.



Lavabolardaki peçetelerin eksikliği, 
temizlik ve hijyene yeterince önem 
verilmemesi!
-Lavaboların temizliği her gün düzenli olarak yapılmaktadır. 
Binanın daha temiz tutulması için Rektörlük tarafından iki 
personel daha görevlendirilmiştir. 



Sigara içme alanlarının bulunmaması.

- Sigara sağlığımıza zarar veren düşmanların başında gelmektedir. 
Bu nedenle, özellikle öğrencilerimizin bu bağımlılıktan 
kurtulmaları, sigara kullanmayanların hiç başlamaması 
tavsiyemizdir. 

- Bununla birlikte, Okulumuzun bahçesinde yeteri kadar açık alan 
bulunmaktadır.



Kantindeki fiyatların yüksek olması.

-Kantin ihalesi yapılırken belirlenen fiyatlandırmalar 
ve ilgili mevzuattaki yasal oranların aşılıp 
aşılmadığına yönelik kontroller yapılmaktadır.



Asansörler herhangi bir sorun olmadığı halde 
çalışmıyor, asansörler çalışmadığı için engelli 
arkadaşlarımız mağdur oluyor!

-Asansörlerimizin çalışabilmesi için gerekli hukuki 
düzenlemeler tamamlanmadığından, 
öğrencilerimizin emniyeti açısından kapalı 
tutulmaktadır, bu durumla alakalı mağduriyet 
yaşayan öğrencimiz bulunmamaktadır.



Okuldaki projeksiyonlar ne zaman 
aktif hale gelir!

-Okulumuzdaki projeksiyonlar aktif haldedir.



Sağlık Yüksekokulu öğrencileri bizim sınıfımızda 
ders işledikleri için kendi dersimizden geri 
kalıyoruz, sınıflara sığamıyoruz!

-Derslikler 3 birimce ortak olarak kullanılmaktadır. 
Dersliklerde ders çatışması yaşandığına dair 
birimimize herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.



Müdür ve Müdür Yardımcılarına ilettiğimiz 
isteklerimiz yerine getirilmedi, 
isteklerimizle ilgilenilmesini istiyoruz!

-Öğrencilerimizin okul idaresine yaptığı yazılı ve sözlü 
başvurular dikkate alınmaktadır. İdarecilerimizin kapıları 
öğrencilerimize her zaman açıktır.



Bölümde soyunma alanımız bulunmadığı için 
soğuk alanda hastalığa açık kalıyoruz, okulun 
yiyeceklerinden faydalanamıyoruz, her gün fahiş 
fiyatlarla yiyecek tüketiyoruz!

-Soyunma kabini okulumuzun Sualtı Dalış Merkezinde 
bulunmaktadır. İhtiyaç olduğu düşünülen mevcut yapı 
içerisinde yeterli sayıda soyunma kabini bulunmakla birlikte 
17.10.2019 tarihinde  1 adet konteynır bu tarz kullanımlar 
için yerleştirilmiştir. Dalış Merkezine yemek servisi 
başlamıştır.



Okulun gemilerini kullanmak istiyoruz, 
dersliklerimiz yetersiz, soyunma kabini 
istiyoruz!

-Üniversitemizde sadece Su Ürünleri Fakültesinde gemi olup, 
talep gelmesi halinde Su Ürünleri Fakültesine yazılı talep 
yapılmaktadır. İlgili bölüm öğrencilerimiz için MYO binamızda 
yeteri kadar derslik tahsis edilmiştir. 



Okula yemek gelirken, Karakum dalış merkezine 
yemek gelmiyor. Helyum ve oksijen eksikliğinden 
bazı eğitimlerimiz yarıda kaldı, tüplerin alınmasını 
istiyoruz!

- Karakum Dalış Merkezine yemek gönderilmeye 
başlanmıştır. Helyum ve Oksijen tüpü temin edilmiştir.



28 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE MİSAFİR ÖĞRENCİLERLE 
BULUŞMA PROGRAMINDA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN 
YÖNELTİLEN SORULAR:

 Yabancı öğrenciler birimlerde kısmi olarak çalışamıyorlar!

• Sinop Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

Yönergesi’nin Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerde

Aranacak Şartlar başlıklı 7 inci maddesinin 1 inci Fıkrası (f)

bendinde yer alan “Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu

öğrenci olmamak” mevzuat hükmü uyarınca mümkün değildir.

•

http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/saglik_kultur_ve_spor_daire_baskanligi/dosyalar/kzo_calistirma_yonergesi.pdf


Yabancı öğrenciler KYK’da kalamıyor!

• Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün “2018-
2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Yurtlara Başvuru 
Değerlendirme Yerleştirme Kayıt Kabul Usul ve 
Esasları’nın” 5 inci maddesi (f) fıkrası uyarınca Yurt 
Bazında Boş Yatak Kapasitesinin % 1’ine burslu 
uluslararası (yabancı uyruklu) öğrenciler dışında kalan 
uluslararası öğrenciler yerleştirilmektedir. Bu oranı 
artırmak Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
tasarrufundadır.



Yabancı öğrencilerin dönem ücreti 3 kata kadar arttı!

• 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim 
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı 
Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin 
Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının Yurtdışından 
kabul Edilecek Öğrencilerden Alınacak Öğrenim Ücreti 
Tutarları başlıklı 3 üncü maddesi uyarınca en az oran 
olan 3 kat uygulanmaktadır.



Suriyeli öğrencilerin dönemlik harç ücretinde taksit 
yapılabilir mi?

• Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Yükseköğretim Kurumlarında Cari 
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve 
Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca her 
yıl 2 eşit taksitte (ders kayıtlarından önce ) tahsil edilmesi zorunludur. 
Taksit yapılması imkanı bulunmamaktadır.



Sağlık raporu devamsızlığa etki etmiyor!

• Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliğinin Derslere Devam Esasları başlıklı 
17 inci maddesi 3 üncü fıkrası “Sportif, kültürel ve 
bilimsel faaliyetler gibi alanlarda resmî olarak 
görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli 
sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu 
olunan süre, devamsızlıktan sayılır.” Amir hükmü 
uyarınca işlem yapılmaktadır. Örgün öğretimde derslerin 
belirli bir oranına katılmayan ve öğrencilerin sınavlara 
katılması imkanı bulunmamaktadır.



İkinci öğretimde daha önce kayıt yapanların ücretleri sabit 
kalabilir mi?

• Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 19/07/2018 tarihli ve 
2018/145 sayılı Kararı ile Uluslararası (yabancı uyruklu) 
öğrenciler için, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından sonra 
yeni kayıt yaptıracak ve halen kayıtlı öğrencilerden ilgili 
mevzuat hükümleri uyarınca belirlenecek asgari tutarlar 
kadar öğrenci katı payı ve öğrenim ücreti tahsil 
edilmesine karar verilmiştir. 

• 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yaptıran 
öğrenciler için bir istisna gözetilmemiştir. 



Turizm Tur Rehberliği bölümünden mezun olduğumuzda T.C. 
vatandaşı olmadığımız için staj yapamıyor ve kokart 
alamıyoruz. Bununla ilgili ne yapılabilir?

• 6/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 
Sertifika Programı Seçme Sınavına Kabul başlıklı 6 ncı
Maddesinin (a) fıkrası “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmak”, amir hükmü uyarınca mümkün değildir.



Yabancı uyruklu öğrenciler burs alamıyor. Ne yapılabilir?

• 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine 
Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’da Yabancı 
uyruklu öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak Olan 
Öğrenciler arasında tanımlanmaktadır.



ARTIK İLERİYE/GELECEĞE           
BAKMALIYIZ !

• VİZYONUMUZU 
GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN 

SİZDEN PARLAK FİKİRLER 
BEKLİYORUM.



• ÜNİVERSİTEYİ SİZ YÖNETSEYDİNİZ 
NELER YAPARDINIZ ? 

• NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ ?

• DAHA DONANIMLI YETİŞEBİLMENİZ 
İÇİN ACİL İHTİYAÇ KALEMLERİ 
NELERDİR?






















