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KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU1

A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde, kurumun tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri, organizasyon 
yapısı ve iyileştirme alanları hakkında bilgi verilmeli ve aşağıdaki hususları içerecek şekilde 
düzenlenmelidir. 

İletişim Bilgileri

Meslek Yüksekokul Müdürü, Dr.Öğr.Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK, 
Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:71/A Cumayeri/Düzce, 
Tel: (0380) 735 40 48 - 735 51 99, Cep Tel: 0543 504 78 30, Faks: 0380 735 36 15, 
e-posta: nurselaltan@duzce.edu.tr
    
Tarihsel Gelişimi 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Genel Kurulu 07.12.2007 tarihli 
toplantısında Düzce ili Cumayeri ilçesinde Düzce Üniversitesi’ne bağlı Cumayeri Meslek 
Yüksekokulunun kurulması yönünde karar almıştır. Cumayeri Belediyesi’nin Düzce 
Üniversitesi’ne tahsis etmiş olduğu 3768 m2’si açık, 1540 m2’si kapalı hizmet binası olmak 
üzere toplam 5308 m2 alanda 2008-2009 eğitim-öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.

2017 yılı sonu itibari ile Meslek Yüksekokulumuzun fiziki yapısı; kapalı alan hizmet binası 4716 
m2’dir. 15 adet derslik, 2 adet amfi, 5 adet Bilgisayar Laboratuarı (CAD), 1 adet Teknik Resim 
Salonu, 1 adet Makine ve Metal Teknolojileri Atölyesi, 1 adet Mekatronik Laboratuarı, 1 adet 
konferans salonu, 1 adet Kütüphane, 1 adet Okuma Salonu, Yemekhane, Kantin ile Akademik ve 
İdari ofislerden oluşmaktadır. 2018 yılında Meslek Yüksekokulumuz; 486 öğrencisi, 13 
akademik ve 7 idari personeli ile eğitim - öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyonumuz;

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin 
gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları 
yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve 
uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Vizyonumuz;

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, 

1 Sarı alanlar Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından doldurulacaktır. 

mailto:nurselaltan@duzce.edu.tr
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eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, 
yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Hedeflerimiz;

Meslek Yüksekokulumuz, üstlendiği görevleri geleceğimizin güvencesi gençlerimize çağdaş bir 
eğitim vererek yerine getirmekte, aklın ve bilimin ışığında; çalışkan, üretken değerler 
yetiştirmektedir. Hedefimiz, Meslek Yüksekokulumuzu, Türkiye’nin sayılı Meslek 
Yüksekokullarından biri yapmaktır.

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Meslek Yüksekokulumuzda, dört Bölüm Başkanlığına bağlı dört programda eğitim–öğretim 
faaliyeti sürdürülmektedir. Programlarımızın tamamında eğitim dili Türkçe’dir.

 Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığına bağlı Endüstriyel 
Kalıpçılık programı ve Makine programı;
 Tasarım Bölüm Başkanlığına bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı* programı, 
(*Öğrencisi bulunmamaktadır.)
 Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığına bağlı; Mekatronik programı, 
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri* programı ve Mobil Teknolojileri* programı ile;
(*Öğrencisi bulunmamaktadır.)
 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığına bağlı Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asistanlığı programı.

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
Meslek Yüksekokulumuzun Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve destek 
veren birimi bulunmamaktadır.

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ2

1. Birimin misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirlemek, 
izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı tanımlı bir süreci bulunmalıdır.

1.1. Birimin misyon, vizyon ve hedefleri kurumsal duruşunu, önceliğini ve tercihlerini 
nasıl yansıtmaktadır?

Birimimizde “farklılık oluşturacak nitelikler ile donatılmış, alanlarında tercih edilen mesleki-
teknik elemanlar yetiştirme” misyon hedefine ulaşmak için, öğrencilerine güncel ve eğitim 

2 Her bir soruya ilişkin olarak var olan kanıtlara metin içinde atıf yapılarak yazılmalıdır. Örneğin;  …..komisyonu Ek 
1.1’de sunulan yönerge kapsamında faaliyet göstermektedir.  
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gördükleri alanda ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyi kazandırmak adına gerekli eğitimler 
verilmektedir.

Birimimizin kuruluşunda belirlenen misyon ve vizyonu resmi web sayfamızda aşağıdaki 
linklerde paylaşılmaktadır.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1412/misyon
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1414/vizyon

1.2. Birimin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyonu ile ilişkili 
midir?

Birimimiz, aşağıdaki linkte bulunan Düzce Üniversitesi Stratejik Planını esas kabul 
etmektedir.

https://strateji.duzce.edu.tr/Dokumanlar/strateji/Stratejikplan/D%C3%BCzce%20%C3%9Cni
versitesi%202015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf
 
Birimimizin Misyon ve Vizyonu aşağıdaki gibidir.

Misyonumuz;

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin 

gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek 

insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler 

üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya 

öncülük etmektir.

Vizyonumuz;

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle 

öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Stratejik Plandaki; 
Stratejik Amaç 1’in Hedef 1.2-1.3-1.5 maddeleri,
STRATEJİK AMAÇ 2’nin Hedef 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5 maddeleri,
STRATEJİK AMAÇ 3’ün Hedef 3.1-3.3-3.5 maddeleri Misyonumuz ve Vizyonumuz ile 
ilişkilidir.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1412/misyon
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1414/vizyon
https://strateji.duzce.edu.tr/Dokumanlar/strateji/Stratejikplan/D%C3%BCzce%20%C3%9Cniversitesi%202015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf
https://strateji.duzce.edu.tr/Dokumanlar/strateji/Stratejikplan/D%C3%BCzce%20%C3%9Cniversitesi%202015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf
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“ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek 
insanları yetiştirmek” ile,

 ilişkilidir

1.3. Birimde misyon farklılaşması odaklı yaklaşım uygulamalara nasıl 
yansıtılmaktadır?

Bu konuda bir çalışma yapılmamaktadır.

1.4. Birim kaynaklarının paylaşımında birimler/bölümler arası denge nasıl 
kurulmaktadır?

Birimde kaynakların paylaşımı bölümlerdeki ihtiyaç durumuna göre belirlenmektedir. 

1.5. Birimin tüm süreçlerini kapsayacak şekilde tanımlı ve ilan edilmiş bir Kalite 
Politikası bulunmakta mıdır?

Birimin ilan edilmiş bir kalite politikası yoktur. 

1.6. Birim, Kalite Politikasını tüm paydaşlarına nasıl duyurmaktadır? Kurum içi ve 
dışında yayılımını nasıl sağlamaktadır?

Birimin ilan edilmiş bir kalite politikası olmadığından bu konuda çalışma yapılmamaktadır.

1.7. Birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar nelerdir?

Birim Kalite Komisyonu benimsendiğinden dolayı üyeleri en az bir kişinin idari, en 
az bir kişinin yönetici ve en az bir kişinin akademik personel olması koşulunu 
sağlayarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda kurumumuz kalite komisyonu aşağıdaki 
kişilerden oluşmaktadır:

- Öğr. Gör. Dr. Engin NAS (Müd. Yrd.)
- Öğr. Gör. Dr. Menderes KAM (Müd. Yrd.)
- Harun AKÇAY ( Birim sekreteri)

1.8. Kalite Politikası birimin tercihini yansıtmakta mıdır? (standartlara uygunluk, 
amaca uygunluk ya da her ikisi birlikte vb.)  

Birimin bir kalite politikası yoktur. 
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1.9. Stratejik Yönetim ile birimin geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamaları nasıl 
entegre edilmektedir? Bu entegrasyonun sürekliliği nasıl güvence altına 
alınmaktadır?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

1.10.Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi 
uygulamalar nasıl entegre edilmektedir?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

1.11.Birim stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri 
tanımlı mıdır? Bu göstergeleri nasıl izlemektedir?  Göstergeler hangi birimleri 
(akademik, idari ve eğitim-öğretim, ARGE, topluma katkı) kapsamakta ve hangi 
seviyelere (kurum, birey) kadar inmektedir?

Birimimiz, Düzce Üniversitesinin Stratejik Planını esas kabul etmekte ve bu Stratejik 
Plan Düzce Üniversitesi resmi web sayfasında bulunmaktadır. Stratejik Planda, 78-92 
sayfaları arasında, “5.6. Düzce Üniversitesi Amaç ve Hedeflerine Yönelik Performans 
Göstergeleri” başlığı ile performans göstergeleri açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bu 
göstergeler, yine Stratejik Planda belirlenen “Hedefler” doğrultusunda her yıl sağlanıp 
sağlanmadığı kontrol edilmekte ve rapor olarak hazırlanmaktadır. Birimimizin 2017 yılı 
için hazırlamış olduğu rapor aşağıdaki linkte mevcuttur. 

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20C
umayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Rapo
ru.pdf

1.12.Birim, izlediği performans göstergeleri içerisinde anahtar performans göstergelerini 
belirlemekte midir? 

Birimimizin belirlemiş olduğu anahtar performans göstergeleri bulunmamaktadır.

1.13.Birimin tarihsel geçmişi ve alışkanlıkları kalite güvence sistemi ile nasıl entegre 
edilmektedir?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

1.14.Birim uluslararasılaşma konusunda bir strateji belirlemekte midir?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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1.15.Birim bu stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans 
göstergelerini belirlemiş midir? Bu göstergeleri nasıl izlemektedir? Sonuçlarına 
göre neler yapılmaktadır?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

1.16.Uluslararası protokoller ve işbirliklerinin sonuçları nasıl izlenmekte ve 
değerlendirilmektedir?

 
 Bu konuda bir çalışma yoktur.

2. Birimin kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Kalite 
Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalıdır. 

2.1. Birimin tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış 
açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.) 
bulunmakta mıdır?

 
Bu konuda bir çalışma yoktur.

2.2. Kalite komisyonunun yanı sıra, birime özgü kalite odaklı komisyon/danışma 
grupları bulunmakta mıdır?

Birime özgü kalite odaklı bir başka komisyon ya da danışma grubu bulunmamaktadır. 

2.3. Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/komisyon Üniversite Kalite Komisyonu 
ile nasıl ilişkilendirilmektedir?

Bu konuda bir çalışma yoktur

2.4. Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm birimlerin katılımı/temsiliyeti nasıl 
sağlanmaktadır?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

2.5. Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden kurumsal dış 
değerlendirmeler, program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları 
konusundaki deneyimleri nelerdir? Bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları 
nelerdir?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

2.6. Birimde içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için neler 
yapılmaktadır?
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Bu konuda bir çalışma yoktur.

2.7. Birimdeki liderler çalışanların kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef 
birliğini nasıl sağlamaktadırlar?

Bu konuda bir çalışma yoktur.

2.8. Eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü nasıl sağlanmaktadır?

PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol, Önlem) döngüsü şablonu bulunmamaktadır.

2.9. Araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü nasıl sağlanmaktadır?

PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol, Önlem) döngüsü şablonu bulunmamaktadır.

2.10.Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü nasıl sağlanmaktadır?

PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol, Önlem) döngüsü şablonu bulunmamaktadır.

2.11.Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü nasıl sağlanmaktadır?

PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol, Önlem) döngüsü şablonu bulunmamaktadır.

3. İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, 
mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.)  kalite 
güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri sağlanmalıdır.

3.1. Birimde paydaş analizi nasıl yapılmaktadır? Birimin paydaşları arasındaki 
önceliklendirmeyi nasıl belirlemektedir? Öncelikli paydaşları kimlerdir?

Düzce Üniversitesi stratejik planında 
(https://strateji.duzce.edu.tr/Dokumanlar/strateji/Stratejikplan/D%C3%BCzce%20%C3%9Cn
iversitesi%202015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf) iç ve dış paydaşları tanımlanmış olup 
stratejik paydaşları belirlenmiştir. Öğrenciler ve çalışanlar öncelikli iç paydaş olup mezunlar, 
meslek örgütleri ve araştırma sponsorları öncelikli dış paydaşlardır. 

3.2. Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını nasıl, hangi 
ortamlarda ve hangi mekanizmalarla sağlamaktadır?

Birimde, iç paydaşlar her türlü sorununu yöneticilere mesai saatleri içerisinde rahatlıkla 

https://strateji.duzce.edu.tr/Dokumanlar/strateji/Stratejikplan/D%C3%BCzce%20%C3%9Cniversitesi%202015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf
https://strateji.duzce.edu.tr/Dokumanlar/strateji/Stratejikplan/D%C3%BCzce%20%C3%9Cniversitesi%202015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf
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iletebilmektedir. Bu iletişim sınıflarda veya odalarda yapılabilmekte ve sözlü bir şekilde 
gerçekleşmektedir.

http://cumyo.duzce.edu.tr/Duyuru/16412/yilsonu-degerlendirme-toplantisi

3.3. Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşlar nasıl 
bilgilendirilmektedir?

Birimde alınan kararlar iç paydaşlara aşağıda linkleri bulunan birimin resmi web 
sayfasından ve birimin facebook sayfasından bildirilmektedir.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/
https://www.facebook.com/groups/584882781541916/?ref=bookmarks

3.4. Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan 
geri bildirim mekanizmaları nelerdir?

Birimde iç paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri 
bildirim mekanizması bulunmamaktadır. Bu konuda iç paydaşlarla sözlü iletişim 
kurulmaktadır.

3.5. Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını nasıl, hangi 
ortamlarda ve hangi mekanizmalarla sağlamaktadır?

Birimde dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı yapılan teknik 
gezilerle ve dış paydaşların okula gelerek öğrencilerle buluşmasıyla sağlanmaktadır. 

http://cumyo.duzce.edu.tr/sayfa/10525
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Duyuru/17848/belediye-baskani-ogrencilerle-bulusuyor-
etkinligi

3.6. Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşlar nasıl 
bilgilendirilmektedir?

Birimdeki kararlar ve uygulamalar dış paydaşlara birimin resmi web sayfasındaki 
duyurular linkinden duyurulmaktadır.

http://cumyo.duzce.edu.tr/tum-duyurular

3.7. Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan 
geri bildirim mekanizmaları nelerdir?

http://cumyo.duzce.edu.tr/Duyuru/16412/yilsonu-degerlendirme-toplantisi
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/
https://www.facebook.com/groups/584882781541916/?ref=bookmarks
http://cumyo.duzce.edu.tr/sayfa/10525
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Duyuru/17848/belediye-baskani-ogrencilerle-bulusuyor-etkinligi
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Duyuru/17848/belediye-baskani-ogrencilerle-bulusuyor-etkinligi
http://cumyo.duzce.edu.tr/tum-duyurular
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Birimde dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere düzenli olarak kullanılan geri 
bildirim mekanizması bulunmamaktadır. Bu konuda dış paydaşlarla sözlü iletişim 
kurulmaktadır.

3.8. Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımının nasıl sağlanmaktadır?

Birimin kalite komisyonu çalışmaları bulunmamaktadır.

3.9. Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla kurumda geçerli olan yaklaşım, süreç ve 
sistemler nelerdir? Bunlarla elde edilen geri bildirimler tüm süreçlerde nasıl 
kullanılmaktadır?

Birimin, mezun bilgi sistemi vardır. 

http://www.mbs.duzce.edu.tr/AnaSayfa.aspx
 

3.10. Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı hangi ortamlarda, hangi 
araçlarla ve mekanizmalarla sağlanmaktadır?

Öğrenci Temsilcisi aracılığıyla öğrenciler karar alma sürecine katılmaktadır. Ayrıca 
dersliklerde ve ders dışında 

3.11. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar gibi kurumlar, 
kurumsal gelişime nasıl katkıda bulunmaktadır?

Birimimizin bulunduğu yerel yönetim (Cumayeri Belediyesi) ve Nevhiz PAK tarafından 
okulumuzun daha iyi şartlarda eğitim-öğretim yapabilmesi için altta resmi bulunan 2600 
m2 kapalı alan inşa edilmiştir. (EK-1)

C. EĞİTİM - ÖĞRETİM 
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. 
Eğitim-öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler 
tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve 
ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç 
olarak ele alınmalıdır.   

1. Programların Tasarımı ve Onayı; Programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere 
sahip olmalıdır. (Programlar, hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, 
amaçlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, programa 
uygun seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini de kapsayacak şekilde 
tanımlanmalı ve ilgili paydaşlara duyurulmalıdır.)

http://www.mbs.duzce.edu.tr/AnaSayfa.aspx
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1.1 Birimde eğitim-öğretim programları nasıl tasarlanmaktadır? Bu sürecin 
sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Birimde eğitim-öğretim programlarının öğretim planları 2011 yılında İKMEP kapsamında 
düzenlenmiş olup, her yıl BOLOGNA kapsamında güncellemeler yapılmaktadır (EK-2). 

1.2 Programların tasarımında paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınmaktadır? 
Bunlar program tasarımlarına nasıl yansıtılmaktadır?

Programların tasarımında, öğrencilerin mezuniyet alanıyla ilgili çalışan fabrikalardan ve 
öğrencilerden sözlü şekilde alınan bilgiler doğrultusunda paydaş görüşleri alınmaktadır. 
Bu görüşler doğrultusunda her yıl BOLOGNA kapsamında programların öğretim planları 
ve ders içeriklerinde güncellemeler yapılmaktadır. 

1.3 Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar nasıl bilgilendirilmektedir?

Programların konusunda paydaşlar kurumsal web sitesi aracılığıyla açık bir biçimde 
bilgilendirilmektedir.

1.4 Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini 
kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler bulunmakta mıdır?

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 
Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim verilen programların öğretim planlarında seçmeli 
ders kapsamında “Araştırma Yöntem ve Teknikleri”, Mekatronik Programında “Proje 
Teknikleri” dersleri bulunmaktadır.

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210

Diğer yandan öğrenciler, kendilerini geliştirebilecekleri AR-GE yarışmalarına 
katılmaları hususunda teşvik edilmektedir.

http://cumyo.duzce.edu.tr/sayfa/10526

1.5 Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi 
paketleri ile programların eğitim amaçları ve kazanımlarının birim içinde/dışında 
hangi ortamlarda/araçlarla paylaşılmaktadır?

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Düzce Üniversitesi kurumsal internet 
adresi üzerinden kamuoyuna ilan edilmektedir.

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210
http://cumyo.duzce.edu.tr/sayfa/10526
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http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=210

1.6 Programların çıktılarının TYYÇ ile uyumu nasıl sağlanmaktadır?

Programların çıktıları belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle 
uyumu göz önünde bulundurulmaktadır. Program yeterlilikleri ve TYYÇ matrislerine 
kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=210

1.7 Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında 
gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri programlara 
nasıl yansıtılmaktadır?

Programlardaki stajların iş yükleri ders planlarında verilmekte ve Düzce Üniversitesi 
kurumsal Web sitesinde ilan edilmektedir.

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210

2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi: Birim, programlarının 
eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verdiğinden emin olmak için paydaşlarını düzenli olarak izlemeli ve programlarını periyodik 
olarak gözden geçirerek güncellemelidir.

2.1.  Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi hangi sıklıkta ve ne tür 
yöntemler kullanılarak yapılmaktadır?

Her akademik yarıyıl öncesinde ihtiyaç duyulması halinde akademik kurul tarafından 
hazırlanan program güncellemeleri Eğitim Komisyonunun incelemesine müteakip 
Senatonun onayına sunulmaktadır.

2.2 Program güncelleme çalışmalarına paydaşlar nasıl katkı vermektedir? 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=210
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=210
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210
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Paydaş katkısının nasıl alındığını açıklayan tanımlı bir süreci var mıdır?

Program güncelleme çalışmalarında iç ve/veya dış paydaşların fikirleri sözlü olarak 
alınarak karar verme sürecinde değerlendirmeye alınmaktadır. 

2.2.   Birim, tüm programlarında eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 
ulaşılmasını nasıl güvence altına almaktadır?

Birimde, programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktıları Düzce Üniversitesi kurumsal 
Web sayfasında ilan edilmektedir.

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=210

2.3.  Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi 
mekanizmalar kullanılmaktadır?

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı Vize ve Final sınavları ile verilen Ödevlerle 
izlenmektedir.

2.4.  Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları nasıl 
gerçekleştirilmektedir?

Bu kapsamda bir çalışma yapılmamaktadır.

2.5. Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar nasıl 
bilgilendirilmektedir?

Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler kurumsal web sitesinden ilan edilmektedir. 

2.6. Akredite olmak isteyen programlar nasıl desteklenmektedir?

Akredite olmak isteyen programlar ile ilgili bir sistem bulunmaktadır. 

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme: Birim, programlarını 
öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. 
Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır.

3.1. Birimde öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=155&bot=210
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nelerdir? Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası nedir?

Birimde, derslerdeki uygulamalar ile öğrenciler öğrenci merkezli öğrenme konusunda aktif rol 
almaktadır. (EK-3)

3.2. Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların 
yayılımı nasıl sağlanmaktadır? Bu politikanın birimdeki bilinirlik düzeyi nedir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

3.3. Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme 
konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi nasıl sağlanmaktadır?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

3.4. Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri nasıl 
belirlenmektedir?

Programlarda yer alan derslerin kredi değerleri (AKTS) Bologna süreci kriterleri göz 
önünde bulundurularak (ders saati, teorik, uygulama, ödev, proje, seminer, sınav, sözlü 
sunum vb.) belirlenmektedir. (EK-4)

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=40086&bno=69&bot=90

3.5. Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci 
görüşleri nasıl alınmaktadır?

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşleri sözlü olarak 
alınmaktadır.

3.6. Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik 
programlarında nasıl kullanılmaktadır?

Diploma eki ve transkriptlerde uluslararası hareketliliğe ilişkin bilgiler yer almaktadır.

3.7. Staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim kazanma programları nasıl 
yürütülmektedir?

Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren 
uygulamalar için öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca 
müfredatta zorunlu staj bulunan programın uygulamalarına ilişkin staj yönergeleri 
hazırlanmış olup bu yönergelere kurumsal internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=40086&bno=69&bot=90
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http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/9762edfe-d83e-466a-a93b-
12264a5915fe.pdf
http://cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1806/staj-sureci

3.8.  Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı 
veren seçmeli dersler bulunmakta mıdır ve öğrenciler bu derslere yönlendirilmekte 
midir?

Öğrencilere sunulan seçmeli ders havuzu aşağıdaki linklerde verilmiştir. Seçmeli ders 
havuzu her yıl güncellenmektedir.

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210

3.9. Birimde seçmeli derslerin yönetimi nasıl sağlanmaktadır? Bu hususta 
kurumda uygulanan mekanizmalar nelerdir?

Seçmeli dersler öğrencilerin bilgi ve beceri ihtiyaç ve taleplerine göre belirlenmektedir.  

3.10. Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamaları ne şekilde 
yürütülmektedir? Bunların etkililiği nasıl değerlendirilmektedir? Değerlendirme 
sonuçlarına göre ne yapılmaktadır?

Danışmanlık sistemi etkin işletilmektedir. Danışmanlar, haftalık ders programına 
danışmanlık saatlerini girerek o zaman dilimlerinde öğrenciler ile birebir görüşme imkânı 
sağlamaktadır. 

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/ab39314f-c18f-4de2-ac00-
a79edb91d803.pdf

3.11. Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede (BDY) tanımlı süreçler 
nelerdir? Bu süreçler öğrencilere nasıl ilan edilmektedir? Tüm programlarda bu 
süreçlerin uygulanması nasıl güvence altına alınmaktadır?

BDY ile ilgili tüm süreçler yönergelerde yer almaktadır. Öğrenciler BDY’i uygulayıcılar 
tarafından bu konuda bilgilendirilmektedirler. Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi 
güvence altına almak için süreçler (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/ 
mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) 
önceden tanımlanmış süreçlerle izlenmektedir.

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/9762edfe-d83e-466a-a93b-12264a5915fe.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/9762edfe-d83e-466a-a93b-12264a5915fe.pdf
http://cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1806/staj-sureci
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/ab39314f-c18f-4de2-ac00-a79edb91d803.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/ab39314f-c18f-4de2-ac00-a79edb91d803.pdf
http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler
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3.12. Öğrencinin mezuniyet koşulları tanımlı mıdır?

Öğrencinin mezuniyet koşulları tanımlıdır.

http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=155&bot=210

3.13. Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla nasıl ölçülmektedir? 

Program ve ders öğrenme çıktıları Vize ve Finalde ilgili sorular sorularak ölçülmektedir.

3.14. BDY konusunda kurumda bilgilendirme ve eğitimler nasıl yapılmaktadır?

Bu konuda ayrıca bir eğitim yapılmamıştır.

3.15. Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve 
geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler nelerdir?

Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli 
nedenlerin oluşması durumu ile ilgili bilgilendirme ilgili Yönetmelikte açık bir şekilde 
belirtilmiştir.

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler

3.16.  Öğrenci şikâyetleri hangi mekanizmalarla nasıl alınmaktadır? Bu 
şikâyetleri gidermek için uygulanan politika nedir?

Öğrenci şikâyetleri ya da beklentileri birimde bulunan Şikayet kutusu vasıtasıyla veya 
sözlü olarak alınmakta ve şikâyetlerin çözümü ve beklentilerin karşılanması noktasında 
imkânlar ölçüsünde çalışılmaktadır. 

3.17.  Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını 
kazanmaları nasıl güvence altına alınmaktadır?

Bu kapsamda bir çalışma yapılmamaktadır. 

4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma: Kurum, öğrenci 
kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin 

http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=155&bot=319
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=155&bot=210
http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler
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tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış 
kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır.

4.1. Birim, öğrenci kabullerinde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır? 
Özellikle merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, 
YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler nelerdir?

Birimimizde yatay geçiş ile öğrenci kabulleri ilgili Yönetmelik ve Yönerge çerçevesinde 
yapılmaktadır. 

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonetmelik/fa40f9eb-c410-4415-98a0-
aa24913b9b52.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/f71c5a31-a162-43b1-bb4d-
86d0e5555846.pdf

4.2. Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler 
bulunmakta mıdır?

Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması ilgili Yönerge çerçevesinde 
yapılmaktadır.

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/f71c5a31-a162-43b1-bb4d-
86d0e5555846.pdf

4.3. Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı 
süreçler bulunmakta mıdır? (yönerge, senato kararı vb.)

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

5. Eğitim-Öğretim Kadrosu: Birim, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, 
yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

5.1. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim 
becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkanlar nelerdir? Bu uygulamalara tüm 
öğretim üyelerinin katılımı nasıl güvence altına alınmaktadır?

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 
iyileştirmek için yurt içi/dışı bilimsel etkinliklere bütçe imkânları çerçevesinde katılım 
desteği verilmektedir. Üniversite bünyesinde bilimsel araştırma proje ofisi başkanlığı 
tarafından, eğitim-öğretim kadrosundaki personelin akademik gelişimini sağlamak 
amacıyla proje desteği verilmektedir. Bilimsel yayın veri tabanlarına erişim 
sağlanmaktadır. Süreli yayın abonelikleri ve talebe bağlı olarak ilgili kitaplar temin 
edilmektedir.

5.2. Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun 

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonetmelik/fa40f9eb-c410-4415-98a0-aa24913b9b52.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonetmelik/fa40f9eb-c410-4415-98a0-aa24913b9b52.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/f71c5a31-a162-43b1-bb4d-86d0e5555846.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/f71c5a31-a162-43b1-bb4d-86d0e5555846.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/f71c5a31-a162-43b1-bb4d-86d0e5555846.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/f71c5a31-a162-43b1-bb4d-86d0e5555846.pdf
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yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl sağlanmakta ve nasıl güvence 
altına alınmaktadır?

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma 
alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi akademik kurulca 
güvence altına alınmaktadır.

5.3. Birimdeki eğiticinin eğitimi programı, kurumun hedefleri doğrultusunda 
nasıl güncellenmektedir?

Bu kapsamda bir çalışma yapılmamaktadır.

5.4. Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 
usullerinde tanımlı kurallar nelerdir? Bu kurallar nasıl ilan edilmektedir?

Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 2547 
sayılı kanunun 31’inci ve 40’ıncı maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. 

6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler: Birim, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının 
tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır.

6.1. Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar nelerdir?

Birimimizde, öğrencilerimizin kullanımına yönelik mevcut yemekhane, kantin ve 
kütüphane alanları mevcuttur. 

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1411/genel-bilgiler

6.2. Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler nelerdir ve 
nasıl desteklenmektedir?

Birimimizde masa tenisi bulunmakta olup bu sporun haricinde, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından bütçe ve fiziki imkanlar dahilinde sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler için imkan sağlanmaktadır. 2017 yılı için öğrencilerimiz Futbol müsabakalarına 
katılmamıştır.

6.3. Birimde öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 
nelerdir? Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek 
hizmetleri nelerdir?

Birimimizde Öğretim elemanları danışmanlık ile ilgili yönerge kapsamında rehberlik ve 
destek sağlamaktadır. Ancak Psikolojik danışmanlık hizmeti birimimizde verilmemekte, 
ihtiyaç duyulduğunda ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ilgili 
sağlanmaktadır. 

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1411/genel-bilgiler
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6.4. Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya 
uluslararası öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler 
nelerdir?

Özel yaklaşım gerektiren engelli öğrenciler için öğrencinin okul içinde hayatını 
kolaylaştıracak unsurlar sağlanmaya çalışılmaktadır. 

6.5. Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlaması nasıl 
yapılmaktadır?

Birimde sunulan hizmet ve desteklerin planlaması ilgili yönetmelik çerçevesinde 
yapılmaktadır.

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/ab39314f-c18f-4de2-ac00-
a79edb91d803.pdf

6.6. Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler 
açısından % dağılımına nasıl karar verilmektedir?

Yıllık belirli bir bütçemiz bulunmamaktadır. Birimimizdeki eksiklikler Düzce 
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından giderilmekte olup her yıl eğitim-öğretimde 
kullanılmak üzere malzeme alımı yapılmaktadır.

Ç. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TOPLUMSAL KATKI: 
Birimin araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci 
birimin sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 
gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve 
nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan 
iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır.

1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri: Birim, stratejik planı çerçevesinde 
belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya 
dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmelidir.

1.1. Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği 
araştırma politikası bulunmakta mıdır?

Birimin araştırma hedefleri “Düzce Üniversitesi Stratejik Planı” ‘nda belirtilmiş olup bu 
kapsamda Birimimiz öğretim elemanları Bilimsel Araştırma Projeleri ve Yayın 
çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda izlenilen bir araştırma politikası bulunmamaktadır.

1.2. Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin 
bütünleştirildiği alanlar ve bu alanlarda izlenen politikalar nelerdir?

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/ab39314f-c18f-4de2-ac00-a79edb91d803.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/ab39314f-c18f-4de2-ac00-a79edb91d803.pdf
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Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 

1.3. Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin 
bütünleştirildiği alanlar ve buralarda izlenen politikalar nelerdir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 

1.4. Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri, birimin araştırma ve geliştirme 
stratejilerine etkisi nasıl yansıtılmaktadır?

Birimin öncelikli amacı eğitim ve öğretimdir. Yerel/bölgesel/ulusal hedefler dikkate 
alınarak araştırma-geliştirme stratejileri tasarlanmaktadır. 

1.5. Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısı nasıl 
ölçülmektedir? Bu katkı nasıl teşvik edilmektedir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 

2. Birimin Araştırma Kaynakları: Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki 
altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve 
stratejilere sahip olmalıdır. (Birimin araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve 
kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir.)

2.1. Birim araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-
geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakların nasıl planlamakta, tedarik etmekte ve 
kullanmaktadır? Bu hususta izlenen politikalar nelerdir?

Birimimizin araştırma-geliştirme faaliyetleri için ayırmış olduğu kendine ait bir bütçesi 
bulunmamaktadır. Araştırma-geliştirme çalışmaları Düzce Üniversitesi BAP birimi 
tarafından desteklenmektedir.

2.2. Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını nasıl 
sağlamaktadır? Bu katılımın sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 

2.3. Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme sistemi/yöntemi 
nasıldır? Bu sonuçları nasıl kullanmaktadır?

Birimimizin kendisine ait araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme 
sistemi/yöntemi bulunmamaktadır. Bu sistem BAP tarafından yapılmaktadır.

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/4f9d74c0-1d90-4ab0-ae80-
64fcd471c6f8.pdf

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/4f9d74c0-1d90-4ab0-ae80-64fcd471c6f8.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/4f9d74c0-1d90-4ab0-ae80-64fcd471c6f8.pdf
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2.4. Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını 
arttırmaya yönelik izlediği stratejileri nelerdir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 

2.5. Birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere 
gerçekleştirilen faaliyetler nelerdir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 

2.6. Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk 
vb.) stratejik hedeflerine ne oranda katkı sağlamaktadır?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır. 

3. Birimin Araştırma Kadrosu: Birim, araştırmacıların işe alınması, atanması ve 
yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

3.1. Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında 
beklenen seviyeleri nasıl tanımlanmaktadır?

Birimde araştırma kadrosu bulunmamakla birlikte öğretim elemanı alımları YÖK 
tarafından yayımlanan ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12295&MevzuatIliski=0&sour
ceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20D%C4%B1%C5%9F%C4
%B1ndaki%20%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20Kadrolar%C4%B1na%
20Naklen%20veya%20A%C3%A7%C4%B1ktan%20Yap%C4%B1lacak%20Atamalarda
%20Uygulan

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/45e8db6a-54c4-479d-b701-
e0c4197ec376.pdf

3.2. Araştırma kadrosunun bu yetkinlikleri başarma düzeyleri nasıl, hangi sıklıkta ve 
hangi yöntemlerle ölçülmektedir?

Birimimizde araştırma kadrosu bulunmamakta ve bu kapsamda bir çalışma 
yapılmamaktadır. 

3.3. Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için hangi olanaklar, 
imkânlar ve destekler bulunmaktadır? Bu destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği 
nasıl ölçülmekte ve sonuçları nasıl değerlendirilmektedir?

Birimimizde araştırma kadrosu bulunmamakta ve bu kapsamda bir çalışma 
yapılmamaktadır. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12295&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki%20%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20Kadrolar%C4%B1na%20Naklen%20veya%20A%C3%A7%C4%B1ktan%20Yap%C4%B1lacak%20Atamalarda%20Uygulan
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12295&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki%20%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20Kadrolar%C4%B1na%20Naklen%20veya%20A%C3%A7%C4%B1ktan%20Yap%C4%B1lacak%20Atamalarda%20Uygulan
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12295&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki%20%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20Kadrolar%C4%B1na%20Naklen%20veya%20A%C3%A7%C4%B1ktan%20Yap%C4%B1lacak%20Atamalarda%20Uygulan
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12295&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki%20%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20Kadrolar%C4%B1na%20Naklen%20veya%20A%C3%A7%C4%B1ktan%20Yap%C4%B1lacak%20Atamalarda%20Uygulan
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12295&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki%20%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20Kadrolar%C4%B1na%20Naklen%20veya%20A%C3%A7%C4%B1ktan%20Yap%C4%B1lacak%20Atamalarda%20Uygulan
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/45e8db6a-54c4-479d-b701-e0c4197ec376.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/UyEsas/45e8db6a-54c4-479d-b701-e0c4197ec376.pdf
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3.4. Araştırma kadrosu; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetleri nasıl 
teşvik edilmektedir? Bu teşviklere nasıl karar verilmektedir? Sağlanan bu teşviklerin 
yeterliliği ve etkililiği nasıl ölçülmekte ve sonuçları nasıl değerlendirilmektedir?

Birimimizde araştırma kadrosu bulunmamakla birlikte Düzce Üniversitesi Bilimsel 
Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi kapsamında destek verilmektedir.

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonetmelik/c90e8e9b-3f84-4d34-a59f-
ecf5665e60c3.pdf

 
4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi: Birim, araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve 
sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 
performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.

4.1. Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performansı nasıl 
ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

Birimin araştırma performansını gösteren veriler yıllık faaliyet raporları ile 
belirlenmektedir.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cu
mayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.
pdf

4.2. Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performansı nasıl 
ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

Birimin araştırma performansını gösteren veriler yıllık faaliyet raporları ile 
belirlenmektedir. 

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cu
mayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.
pdf

4.3. Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları nasıl
yayımlanmaktadır?

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birimimizin 
resmi Web sayfasında ilan edilmektedir.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cu
mayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.
pdf

4.4. Birimin/Kurumun, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı nasıl ölçülmektedir? 
Bu

http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonetmelik/c90e8e9b-3f84-4d34-a59f-ecf5665e60c3.pdf
http://yonetmelik.modul.duzce.edu.tr/Dosya/Yonetmelik/c90e8e9b-3f84-4d34-a59f-ecf5665e60c3.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/Dosyalar/Dr.Engin%20PAK%20Cumayeri%20MYO%202017%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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katkıların yeterliliği nasıl değerlendirilmektedir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

4.5. Birim/Kurumun, bölge, ülke ve dünya ekonomisine ne şekilde ve düzeyde katkı
sağlamaktadır (Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.)

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

D. Yönetim Sistemi:
Birimin yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna 
ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; Birim, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik 
olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu 
gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

1.1.  Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin 
yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari nasıl yönetilmektedir?

Birim öğretim elemanı kadrosundan oluşan bir Müdür, iki Müdür Yardımcısı ve idari 
kadrodan oluşan bir Meslek Yüksekokul Sekreteri tarafından yönetilmektedir.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/2859/meslek-yuksekokul-yonetimi

1.2. İç kontrol eylem planı hazırlama süreci nasıldır? Bu eylem planlarının izlenmesi 
ve değerlendirilmesi süreçleri nasıl yürütülmektedir?

Birimimizde İç kontrol eylem planı hazırlanmaktadır. 

2. Kaynakların Yönetimi; Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve 
taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere 
bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

2.1. İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak 
gerçekleştirilmektedir?

Birimimizde insan kaynakları yönetim sistemi bulunmamaktadır.

2.2. Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli 
yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence altına almaktadır?

Birimimiz işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe 
sahip olması hususunda almış olduğu eğitimin belgelendiği diplomaya riayet etmektedir.

2.3. İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin 
üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler nelerdir?

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/2859/meslek-yuksekokul-yonetimi
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Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

2.4. Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Birimde mali kaynakların yönetimi öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda üst yönetici, 
harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, strateji geliştirme daire başkanlığı ve iç 
denetim biriminin kontrol ve denetiminde etkin bir şekilde, ilgili kanun ve diğer 
mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

2.5. Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak 
gerçekleştirilmektedir?

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi; harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri 
ve taşınır görevlilerince ilgili mevzuat çerçevesinde Maliye Bakanlığının KBS (Kamu 
Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) içinde yer alan TKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim 
Sistemi) modülü kullanılmak suretiyle; 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmektedir. 

3. Bilgi Yönetimi Sistemi; Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin 
yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak 
toplamalı, analiz etmeli ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmalıdır.

3.1. Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve 
raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetim nasıl işletilmektedir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

3.2. Birimin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri nasıl 
toplanmakta ve paylaşılmaktadır? Bilgi Yönetim Sistemi nasıl desteklemektedir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

3.3. Birimde kullanılan bilgi sistemi, başta kalite yönetim süreçleri olmak üzere diğer 
tüm süreçleri nasıl desteklemektedir?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

3.4. İç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgiler önceden planlanmış ve ilan 
edilmiş sıklıkta toplanmakta mıdır?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

3.5. Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliği nasıl sağlanmakta ve 
güvence altına alınmaktadır?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.
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3.6. Örgütsel hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere ne 
tür uygulamalar yapılmaktadır?

Bu kapsamda bir çalışma bulunmamaktadır.

4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; Birim, dışarıdan aldığı 
destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır.

4.1. Birim dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin 
kriterler nelerdir?

Birim dışından tedarik edilen hizmet bulunmamaktadır.

4.2. Birim dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi nasıl sağlanmakta ve 
sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Birim dışından tedarik edilen hizmet bulunmamaktadır.

5. Kamuoyunu Bilgilendirme; Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-
geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, 
güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir.

5.1. Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri 
kamuoyuyla nasıl ve hangi ortamlarda paylaşılmaktadır?

Eğitim-öğretim ve Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini içeren güncel veriler birimin 
internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/

5.2. Birim, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini nasıl güvence 
altına almaktadır?

Birim, kurumsal olarak kamuoyu ile paylaştığı bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve 
güvenilirliği, kurumun ilgili kayıt ve belgelerinden oluşturulan veriler ile kamuoyuna 
duyurulmaktadır.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/

6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği; Birim, yönetim ve idari kadroların 
verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip 
olmalıdır. Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek 
şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde 
yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir.

6.1. Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/
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geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri 
kamuoyuyla nasıl ve hangi ortamlarda paylaşmaktadır?

Birimimiz, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini içeren güncel verileri 
resmi Web sayfası aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/

6.2. Birim, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini nasıl güvence 
altına almaktadır?

Kurumsal olarak kamuoyu ile paylaştığı bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği, 
kurumun ilgili kayıt ve belgelerinden oluşturulan veriler ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/

6.3. Birim yöneticilerinin liderlik özellikleri nasıl ölçülmekte ve izlenmektedir? Bu 
yetkinliklerin geliştirilmesi için ne gibi uygulamaları bulunmaktadır?

Birimimizin bu kapsamda bir çalışması bulunmamaktadır.

6.4. Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politikası ve 
uygulamaları nelerdir?

Birimimizin bu kapsamda bir çalışması bulunmamaktadır.

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

1. Kalite Güvencesi ile İlgili Değerlendirme
Birimimizde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları her yıl 

yapılmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar;

Yeterli Olunan Alanlar: 

  Birimin kalite komisyonu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:
o Öğr. Gör. Dr. Engin NAS (Müd. Yrd.)
o Öğr. Gör. Dr. Menderes KAM (Müd. Yrd.)
o Harun AKÇAY ( Birim sekreteri)

 Birimin “farklılık oluşturacak nitelikler ile donatılmış, alanlarında tercih edilen mesleki-
teknik elemanlar yetiştirme” misyon hedefine ulaşmak için, öğrencilerine güncel ve 
eğitim gördükleri alanda ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyi kazandırmak adına gerekli 
eğitimler verilmektedir.

 Birimde alınan kararlar iç paydaşlara birimin resmi web sayfasından ve birimin facebook 
sayfasından bildirilmektedir.

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/
http://www.cumyo.duzce.edu.tr/
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 Birimde dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı yapılan teknik 
gezilerle ve dış paydaşların okula gelerek öğrencilerle buluşmasıyla sağlanmaktadır. 

 Birimin, mezun bilgi sistemi vardır. 

Yetersiz Olunan Alanlar: 

 Birimin bir kalite politikası yoktur. 
 Birimdeki kararlar ve uygulamalar dış paydaşlara birimin resmi web sayfasındaki 

duyurular linkinden duyurulmaktadır.

2. Eğitim-Öğretim ile İlgili Değerlendirme

Birimin eğitim-öğretim alanında yeterli ve yetersiz olduğu alanlar yapılan değerlendirme 
çalışmaları ile saptanmıştır.

Yeterli Olunan Alanlar: 

 Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği 
 Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) 

yeterliliği 
 Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği 
 Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği 
 Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (bilgisayar 

donanımı vb.) yeterliliği ve arttırılmaya çalışılması. 
 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren 

uygulamalar için öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması

Yetersiz Olunan Alanlar: 

 Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımı
 Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetleri 
 Program güncelleme çalışmaları
 Akredite olmak isteyen programlar ile ilgili bir sistemin bulunmaması
 Diploma eki ve transkriptlerde uluslararası hareketliliğe ilişkin bilgilerin yer almaması

3.Araştırma-Geliştirme ile İlgili Değerlendirme 

Birimin Araştırma-Geliştirme alanında yeterli ve yetersiz olduğu alanlar yapılan değerlendirme 
çalışmaları ile saptanmıştır. 

Yeterli Olunan Alanlar: 

 Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve 
mekanizmaların yeterliliği; 
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 Araştırma ve geliştirme sonuçlarının Kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) 
dönmesindeki yeterliliği; 

Yetersiz Olunan Alanlar: 
 Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yetersizliği; 
 Araştırma Projelerinin desteklenmesi konusundaki yetersizlik
 Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği 

alanlar ve buralarda izlenen politikaların yetersizliği
 Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısı
 Birimin dış kaynaklardan sağladığı desteklerin yetersizliği
 Araştırma kadrosunun bulunmaması

4. Yönetim Sistemi ile İlgili Değerlendirme 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda birimin üstün ve zayıf yönleri şu şekilde özetlenebilir: 

Yeterli Olunan Alanlar: 

 Eğitim-öğretim ve Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini içeren güncel veriler birimin 
internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılması

 Birim, kurumsal olarak kamuoyu ile paylaştığı bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve 
güvenilirliği, kurumun ilgili kayıt ve belgelerinden oluşturulan veriler ile kamuoyu ile 
paylaşılması

Yetersiz Olunan Alanlar: 

 İç kontrol eylem planın bulunmaması
 Birimimizde insan kaynakları yönetim sistemi bulunmaması
 İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri 

görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı bir sistemin bulunmaması
 Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve 

raporlamak üzere kullandığı bilgi yönetimin bulunmaması
 Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği ve güvenilirliğini güvence altına alınacak bir 

sistemin bulunmaması
 Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politikası ve uygulamaların 

bulunmaması


