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YÜKSEKÖĞRETĠM KALĠTE KURULU (YÖKAK) KURUM 
ĠÇDEĞERLENDĠRMERAPORU ġABLONU (2020)123 

 

A. KALĠTE GÜVENCESĠ SĠSTEMĠ 
 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER,KOORDĠNATÖRLÜKLER, ARAġTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZLERĠ 

A.1.3. Performans yönetimi:Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal (genel, anahtar, uzaktan 

eğitim vb.) performans go ̈stergeleri tanımlanmış ve paylaĢılmıĢtır. Performans göstergelerinin iç 

kalite güvencesi sistemi ile nasıl ilişkilendirildig ̆i tanımlanmış ve yazılıdır. Kararlara yansıma 

örnekleri mevcuttur. Yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemenin sonuçları 

yazılıdır ve gerektiği şekilde kullanıldığına dair kanıtlar mevcuttur.  

 

 

 

 

Kanıt 

 

 Ek 1. Düzce Üniversitesi Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi (pdf) 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

A.2. Ġç Kalite Güvencesi: Kurum, iç kalite güvencesi sistemini oluĢturmalı ve bu sistem ile 

süreçlerin gözden geçirilerek sürekli iyileĢtirilmesini sağlamalıdır. Kalite Komisyonunun yetki, 

görev ve sorumlulukları açık Ģekilde tanımlanmalı ve kurumda kalite kültürü 

yaygınlaĢtırılmalıdır. 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

A.2.1. Kalite Komisyonu: Birimin Kalite Komisyonunun süreç ve uygulamaları tanımlıdır, birim 
c ̧alışanlarınca bilinir. Komisyon ic ̧ kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesinde 
etkin rol alır, program akreditasyonu su ̈reçlerine destek verir. Komisyon gerçekleştirilen 
etkinliklerin sonuçlarını deg ̆erlendirir. Bu değerlendirmeler karar alma mekanizmalarını etkiler. 
 
 
 
 
 
Kanıt 

 Ek 2. Komisyonlar ve görev tanımları (pdf) 
 

                                                           
1
 YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlamaya İlişkin Kılavuz (2.1)çervesinde Üniversitemiz için uyarlanmıştır. 

Bazı bölüm başlıkları Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından hazırlanacağından bu belgede yer almamaktadır.   
2
 “ÖRNEK KANITLAR” bölümü yalnızca birimlere yol göstermek amacıyla sunulmuştur. Açıklamalar tamamlandıktan 

sonra bu bölümde yer alan maddelerin silinmesi gerekmektedir.  
3
 İlgili bölümlerin hangi birim/birimler tarafından yazılacağı “KIRMIZI”  ile belirtilmiş olup, açıklamalar sonrasında kutu 

içi açıklamanın silinmesi gerekmektedir. 
 
 

Birim kalite komisyonu görev tanımları doğrultusunda çalıĢaktadır ve görev tanımları ve üye 

dağılımı birim internet sitesinde açıkça belirtilmiĢtir (Ek 2) 

 

Düzce Üniversitesi stratejik plan hedef kartları her yıl düzenli olarak izlenmektedir (Ek 1) 
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER,KOORDĠNATÖRLÜKLER, ARAġTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZLERĠ 

A.2.2. Ġç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı): PUKÖ 

c ̧evrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, sürec ̧, mekanizmaların devreye gireceği 

planlanmış, akış şemaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Gerc ̧ekleşen 

uygulamalar irdelenmektedir. Takvim yılı temelinde verilen is ̧lem, sürec ̧, mekanizmaların üst 

yönetim, öğretim elemanları, idari personel, öğrenciler, gibi katmanları nasıl kapsadığı 

belirtilmiştir. Takvim yılı temelinde tasarlanmayan diğer kalite do ̈ngülerinin ise tüm 

katmanlarıiçerdiği kanıtları ile belirtilmiştir, gerçekleşen uygulamalar irdelenmektedir. Birime ait 

kalite güvencesi rehberi gibi, politika ayrıntılarının yer aldığı eris ̧ilebilen ve güncellenen bir 

doküman bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

Kanıt 

 Ek3. ĠĢ yeri stajyer değerlendirme anketi (pdf) 

 http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/0999/is-akis-semalari 

 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER,KOORDĠNATÖRLÜKLER, ARAġTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZLERĠ 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü :Üst yönetici ve kalite komisyonu üyelerinin  kalite 

güvencesi bilinci, sahipliği ve kurum ic ̧ kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasına liderlik etmesi 

geliĢmiĢ du ̈zeydedir. Aynı s ̧ekilde birimlerde liderlik anlayıs ̧ı ve koordinasyon ku ̈ltürü 

yerles ̧miştir. Akademik ve idari birimler ile yo ̈netim arasında etkin bir iletis ̧im ag ̆ı 

olus ̧turulmuştur. Kurumsal su ̈reklilik ve nasıl c ̧alıştığı, deneyim birikimlerinin olus ̧ma hızı, kalite 

kültürü gelis ̧tirme hızı takip edilmekte ve irdelenmektedir . Geri bildirim , izleme, içselleştirme 

fırsatları ve üst yönetimin bunlara katkısı sürekli değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 

 Ek 4. Ödüllendirme komisyonu toplantı tutanağı 1 

 Ek 5. Ödüllendirme komisyonu toplantı tutanağı 2 

 Ek 6. Ödüllendirme komisyonu toplantı tutanağı 3 

 

 

ĠĢ yerinin stajyeri değerlendirebileceği ve böylece dıĢ paydaĢın katılımının sağlanabileceği anket 

hazırlanmıĢ ve ankete öneri kısmı eklenmiĢtir. Gelen geri dönüĢler değerlendirilmektedir (Ek 3). 

ĠĢ akıĢ Ģemeları birim internet sitesinde açıkça belirtilmiĢtir. 

 

Birimdeki akademik ve idari personeli çalıĢmalarından dolayı tebrik etmek amacıyla kurulan 

ödüllendirme komisyonu kriterleri belirlemiĢ ve bu kriterler doğrultusunda ödül alacak olan 

personeli belirlemek amacıyla çalıĢmalarını yürütmiĢtir (Ek 4-6). 

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/0999/is-akis-semalari
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER,KOORDĠNATÖRLÜKLER, ARAġTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZLERĠ 

 

A.3. PaydaĢ Katılımı : Kurum, iç ve dıĢ paydaĢların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı 

vermesini sağlamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 Ek 7. Sanayi Okul ĠĢbirliği Komisyonu raporları 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, KOORDĠNATÖRLÜKLER, ARAġTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZLERĠ 

A.3.1. Ġç ve dıĢ paydaĢların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araĢtırma ve geliĢtirme, yönetim 

ve uluslararasılaĢma süreçlerine katılımı:İc ̧ ve dış paydaşların karar alma, yo ̈netişim ve 

iyileĢtirme sürec ̧lerine katılım mekanizmaları tanımlanmıĢtır. Gerc ̧ekles ̧en katılımın etkinliği, 

kurumsallığı ve süreklilig ̆i irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde 

özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve 

bağlı iyileĢtirmeler gerçekleĢtirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 Ek8. DıĢ PaydaĢ Değerlendirme Anketi (pdf) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfab3S8H4S0d_cLzJs8eWqBf2HurR

hT9UBrwsoWII2BbwQzsA/viewform 

 

 Ek9. Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu DıĢ PaydaĢ Memnuniyet Anketi 

(pdf) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO8fOQAl4O6GTBLwRfRUkhFJx

4UVIKJQpGpsWrIo_-NuQfw/viewform 

 

 

Program çıktılarının izlenmesine ve dıĢ paydaĢlar tarafından değerlendirilmesine yönelik anket 

hazırlanmıĢ ve anket tüm dıĢ paydaĢların katılabilmesi amacıyla birim web sitesinde 

paylaĢılmıĢtır (Ek 8). 

 

Stajyer öğrencilerimizin mesleki becerilerinin staj yaptıkları kurumlar tarafından 

değerlendirilebilmesi için anket hazırlanmıĢ ve anket tüm dıĢ paydaĢların katılabilmesi amacıyla 

birim web sitesinde paylaĢılmıĢtır (Ek 9) 

 

Birim sanayi okul iĢ birliği komisyonu dıĢ paydaĢların kalite güvencesi sistemine katılımını 

sağlamak amacıyla ziyaret edilebilecek firmaları belirlemiĢler ve firma yetkikileri ile görüĢülecek 

konular hakkında kararlar almıĢlardır (Ek 7).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfab3S8H4S0d_cLzJs8eWqBf2HurRhT9UBrwsoWII2BbwQzsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfab3S8H4S0d_cLzJs8eWqBf2HurRhT9UBrwsoWII2BbwQzsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO8fOQAl4O6GTBLwRfRUkhFJx4UVIKJQpGpsWrIo_-NuQfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO8fOQAl4O6GTBLwRfRUkhFJx4UVIKJQpGpsWrIo_-NuQfw/viewform
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B. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı:Programların amaçları ve öğrenme çıktıları 
(kazanımları) oluĢturulmuĢ,  TYYÇ ile uyumu belirtilmiĢ, kamuoyuna ilan edilmiĢtir. Program 
yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-vizyonu göz önünde bulundurulmuĢtur. Ders bilgi 
paketleri varsa ulusal çekirdek programı, varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) 
dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. Kazanımların ifade Ģekli öngörülen biliĢsel, duyuĢsal ve 
devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Program çıktılarının gerçekleĢtiğinin nasıl izleneceğine 
dair planlama yapılmıĢtır, özellikle kurumun ortak (generic) çıktıların irdelenme yöntem ve süreci 
ayrıntılı belirtilmektedir. Öğrenme çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında 
bölüm bazında ilke ve kurallar bulunmaktadır. Program düzeyinde yeterliliklerin hangi 
eylemlerle kazandırılabileceği (yeterlilik-ders-öğretim yöntemi matrisleri) belirlenmiĢtir. Alan 
farklılıklarına göre yeterliliklerin hangi eğitim türlerinde (örgün, karma, uzaktan) 
kazandırılabileceği tanımlıdır. Programların tasarımında, fiziksel ve teknolojik olanaklar dikkate 
alınmaktadır (eriĢim, sosyal mesafe vb.) 

 

 

 

 

 Kanıtlar 
 

Bölüm Program Link 

Makine 

ve Metal 

Teknoloj

ileri 

Makine http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_prog

ram_yeterlilikleri_iliskisi_69.pdf 

Endüstriyel 

Kalıpçılık 

http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_prog

ram_yeterlilikleri_iliskisi_70.pdf 

 

Elektron

ik ve 

Otomas

yon 

Mekatronik http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_prog

ram_yeterlilikleri_iliskisi_155.pdf 

Büro 

Yönetim

i ve 

Sekreterl

ik 

Büro 

Yönetimi ve 

Yönetici 

Asistanlığı 

http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_prog

ram_yeterlilikleri_iliskisi_259.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Program amaç ve çıktılarının TYYÇ ile uyumluluğunu gösteren belgeler birim bologna 

sisteminde ilan edilmiĢtir. 

http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_69.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_69.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_70.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_70.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_155.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_155.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_259.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/dosyalar/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_259.pdf
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi: Programın ders dağılımına iliĢkin ilke, kural ve yöntemler 

tanımlıdır. Öğretim programı (müfredat) yapısı zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dıĢı ders dengesini 

gözetmekte, kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve 

haftalık ders saati öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda geliĢtirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve iĢlerliği 

izlenmekte ve bağlı iyileĢtirmeler yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 

 Ek 10. DıĢ paydaĢ öneri anketi 

 

Bölüm  Program  Link 

Makine ve 

Metal 

Teknolojileri  

Bölümü  

Makine 
AKTS - 30 Seçmeli + 90 Zorunlu = %25’i Seçmeli 
Kredi - 20 Seçmeli + 80 Zorunlu = %20’si 

Seçmeli 

Endüstriyel  

Kalıpçılık  

AKTS - 30 Seçmeli + 90 Zorunlu = %25’i Seçmeli 
Kredi - 22 Seçmeli + 70 Zorunlu = %23,9’i 

Seçmeli 

Elektronik ve  

Otomasyon  

Bölümü 
Mekatronik 

AKTS - 21 Seçmeli + 99 Zorunlu = %17,5’i 

Seçmeli 
Kredi - 14 Seçmeli + 86 Zorunlu = %14’ü Seçmeli 

Büro Yönetimi 

ve  

Sekreterlik  

Büro Yönetimi ve  

Yönetici  

AKTS - 18 Seçmeli + 102 Zorunlu = %15’i 

Seçmeli 
Kredi - 12 Seçmeli + 81 Zorunlu = %12,9’u 

Seçmeli 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu: Derslerin öğrenme kazanımları (karma 

ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış ve program c ̧ıktıları ile ders kazanımları eşles ̧tirmesi 

olus ̧turulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi 

ac ̧ıkc ̧a belirtmektedir. Ders o ̈ğrenme kazanımlarının gerçekleştig ̆inin nasıl izleneceğine dair 

planlama yapılmıştır, o ̈zellikle alana özgü olmayan (genel) kazanımların irdelenme yöntem ve 

süreci ayrıntılı belirtilmektedir. 

 

Programların ders dağılım dengesinde DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 

VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ - Üçüncü Bölüm, Madde 10, Fıkra (4) “Öğretim programlarındaki 

dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı 

bulunduğu programda almak ve baĢarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise; 

belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği dersler olup, ortak zorunlu derslerin hariç kalan 

tüm derslerin kredileri toplamının en az %25'ine tekabül etmesi gerekir. Öğrenci aldığı seçmeli 

dersten baĢarısız olduğu takdirde, aynı dersi tekrar alabileceği gibi açılan farklı bir seçmeli dersi 

de alabilir.” esas alınmaktadır. Bu maddeye uymayan programların ders dağılım dengesinde 

değiĢiklik yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda iç ve dıĢ paydaĢlarımızdan görüĢ 

almak üzere anket hazırlanmıĢtır (Ek 10). 
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Kanıtlar 

 

Bölüm Program Link 

Makine ve 

Metal 

Teknolojileri 

Makine http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.asp

x?bno=69&bot=90 

Endüstriyel 

Kalıpçılık 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.asp

x?bno=70&bot=91 

Elektronik ve 

Otomasyon 

Mekatronik http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.asp

x?bno=155&bot=210 

 

Büro 

Yönetimi ve 

Sekreterlik 

Büro 

Yönetimi ve 

Yönetici 

Asistanlığı 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.asp

x?bno=259&bot=310 

 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B. 1.4. Öğrenci  iĢ yüküne dayalı ders tasarımı: Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden 

paylaĢılmakta, öğrenci iĢ yükü takibi ile doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı 

öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince öğrenci iĢ yükü ve kredi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. GerçekleĢen uygulamanın niteliği irdelenmektedir. Öğrenci iĢ yüküne 

dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeĢitlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 

 Ek 11. Öğrenci iĢ yükü anketi (pdf). 

 

Bölüm Program Link 

Makine ve Metal 

Teknolojileri 

Makine http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90 

 

Endüstriyel 

Kalıpçılık 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91 

 

Elektronik ve 

Otomasyon 

Mekatronik http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210 

 

Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik 

Büro 

Yönetimi 

ve Yönetici 

Asistanlığı 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=259&bot=310 

 

 

 

 

Tüm programlarda ders kazanımları ve program çıktıları eĢleĢtirilmiĢ ve bu eĢleĢtirme ilan 

edilmiĢtir. 

AKTS ders bilgi paketleri ilan edilmiĢtir. Ayrıca programlarda öğrenci iĢ yükünün 

belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlanması amacıyla anket hazırlanmıĢ ve öğrencilerin 

anket çalıĢmasına katılımı sağlanmıĢtır (Ek 11). 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=155&bot=210
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=155&bot=210
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=259&bot=310
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=259&bot=310
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.1.5. Ölçme ve değerlendirme sistemi:Birimde bütüncül bir ölçme-değerlendirme sistemi 
vardır. Ölçme-değerlendirme için ana ilke ve kurallar tanımlıdır. Öğrenme kazanımı, öğretim 
programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme biçimi (örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim 
yöntemi ve ölçme-değerlendirme uyumu gözetilmektedir. Sınav uygulama ve güvenliği 
(örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) mekanizmaları 
bulunmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaĢım ve olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı 
geri bildirimine dayalı biçimde iyileĢtirmektedir. 

 

 

 

Kanıt 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/%C3%B6l%C3%A7me%
20de%C4%9Ferlendirme.pdf 

 
 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme : Kurum, öğrencilerin öğrenim 

süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarına ulaĢmasını sağlamalı, bu süreçte aktif 

öğrenme strateji ve yöntemleri içeren uygulamalar yürütmelidir. Ölçme ve değerlendirme 

süreçlerinde de öğrenci merkezli ve yeterlilik temelli bir yaklaĢım benimsenmelidir.Ög ̆retim 

yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkiles ̧imli o ̈ğrenme odaklıdır. Tüm eğitim türleri içerisinde 

(örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, yetkinlik temelli, 

süreç ve performans odaklı disiplinlerarası, bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi 

önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin o ̈ğrenmeye, öğrenci ilgi, 

motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır.  

 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri: Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli 
öğrenme gibi yaklaĢımlarla zenginleĢtirilmektedir. Ög ̆rencilerinin araştırma süreçlerine katılımı 
müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir.  Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol 
edilmesi ve gereken önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 
Kanıtlar 

 http://akademik.duzce.edu.tr/Yonetici/dokumantasyon/DersDosyaList  

 

 

Ölçme ve değerlendirmede Düzce Üniversitesi Önlisans Ölçme ve Değerlendir me Yönergesi 

uygulanmaktadır. 

Uzaktan eğitim sistemine geçilen ilk döenm olan 2019-2020 Bahar döneminde özellikle 

bilgisayar destekli dersler ile ilgili ders videoları çekilip öğrenciler ile paylaĢılmıĢtır.Bu Ģekilde 

öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde daha etkin öğrenme gerçekleĢtirmesi sağlanmıĢtır. 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/%C3%B6l%C3%A7me%20de%C4%9Ferlendirme.pdf
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/%C3%B6l%C3%A7me%20de%C4%9Ferlendirme.pdf
http://akademik.duzce.edu.tr/Yonetici/dokumantasyon/DersDosyaList
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme: Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve 

performans temelinde yürütülmeli ve öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün 

olduğunca çeĢitlendirilmelidir. Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği (çoklu sınav olanakları; 

bazıları süreç odaklı (formatif), ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sag ̆lanmakta, çıktı temelli 

deg ̆erlendirme yapılmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine (örgün, uzaktan, karma) 

uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarının zaman ve kişiler arasında tutarlılığı ve gu ̈venirliği sağlanmaktadır. Bu 

iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 

Sınav Yöntemi Link 

Ödev/Proje ve Ses/Görüntü Kaydı akademik.duzce.edu.tr 

 

Mülakat uzemders.duzce.edu.tr 

Çoktan Seçmeli Sınav http://uzem.duzce.edu.tr/Sayfa/f552/sinav-

sistemine-giris 

 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.3.3. Öğrenci geribildirimleri:  Öğrenci görüşü (ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, 

hizmet ve genel memnuniyet seviyesi, vb) sistematik olarak ve çeĢitli yollarla alınmakta, etkin 

kullanılmakta ve sonuçları paylaşılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin geçerli ve güvenilir olması, 

verilerin tutarlı ve temsil eder olması sağlanmıs ̧tır. Öğrenci şikayetleri ve/veya önerileri için 

muhtelif kanallar vardır, o ̈ğrencilerce bilinir, bunların adil ve etkin çalıştığı denetlenmektedir. 

 

 

 

 

 

Kanıt 

 http://apdasonuc.duzce.edu.tr/giris.aspx 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan eğitim sürecinde Düzce Üniversitesinin aldığı karar doğrultusunda sınavlar UZEM 

sistemi üzerinden „Ödev/Proje‟, „Ses/Görüntü kaydı‟, „Çoktan seçmeli test‟ veya „Mülakat‟ 

yöntemlerinden öğretim elemanın belirlediği bir yöntem ile uygulanmıĢtır. 

Öğrencilerden geri bildirim almak için Düzce Üniversitesi‟ nin yaptığı anket sonuçlarının 

öğretim elemanları tarafından sorumlu oldukları bütün dersler için incelenmesini sağlamak 

amacıyla bilgilendirme yapılmıĢtır. 

http://apdasonuc.duzce.edu.tr/giris.aspx
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.3.4. Akademik danıĢmanlık: Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yo ̈n gösteren, 
akademik sorunlarına ve kariyer planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi 
bulunmaktadır; etkinlig ̆in öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takibi ve iyileştirme 
adımlarıvardır ve gerc ̧ekleşme irdelenmektedir. O ̈ğrencilerin danışmanlarına erişimi kolaydır ve 
c ̧eşitli erişimi olanakları (yüz yüze, c ̧evrimiçi) bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kanıtlar 

 Ek 12. DanıĢmanlık Formu_Öğrenci Bilgisi (pdf) 

 Ek 13. DanıĢman öğrenci görüĢme formu (pdf) 

 Ek 14. DanıĢmanlık toplantı formu (pdf) 

 

B.4. Öğretim Elemanları 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.4.2. Öğretim yetkinliği : Tu ̈m öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yo ̈ntemlerini 

ve uzaktan eğitim sürec ̧lerini öğrenmeleri ve kullanmaları ic ̧in sistematik eğiticilerin eğitimi 

etkinlikleri (kurs, çalıs ̧tay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerc ̧ekleştirecek öğretme-

öğrenme merkezi yapılanması vardır.  Ög ̆retim elemanlarının pedagojik ve teknolojik 

yeterlilikleri artırılmaktadır. Kurumun öğretim yetkinliği geliĢtirme performansı 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

 Ek 15. Eğiticilerin Eğitimi Programı katılım sertifikası (pdf) 

 Ek 16. Pedagojik AnlayıĢın Uzaktan Eğitimi Değerlendirme ĠyileĢtirme ve Ġyi Örnekler 

ÇalıĢtayı katılım yazısı (pdf) 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.5. Öğrenme Kaynakları : Kurum, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun 
kaynaklara ve altyapıya sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve 
eriĢilebilir olmasını güvence altına almalıdır. 

 

Öğrencilerin danıĢmanları ile kaliteli ve düzenli iletiĢim kurabilmelerini sağlamak amacıyla 

danıĢmanlık saatleri oluĢturulmakta ve her dönem güncellenmektedir. DanıĢman öğretim 

elemanlarının danıĢmanı oldukları öğrenciler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için form 

hazırlanmıĢ ve öğrencilerin kendi istekleri dahilinde bu formların doldurulması sağlanmaktadır 

(Ek 12). Öğrencilerin danıĢmanları ile yaptığı bireysel görüĢmeler (Ek 13). ve danıĢman öğretim 

elemanları tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirme toplantıları kayıt altına alınmaktadır (Ek 

14).  

Öğretim elemanlarına eğitim olanakları hakkında sürekli bilgilendirmelerin yapıldığı eğiticilerin 

eğitimi konulu eğitime daha önceki yıllarda bu eğitimi almamıĢ olan tüm akademik personelin 

katılımı sağlanmıĢtır (Ek 15). Ayrıca Eğitim Fakültesi tarafından düznlenen “Pedagojik AnlayıĢın 

Uzaktan Eğitimi Değerlendirme ĠyileĢtirme ve Ġyi Örnekler ÇalıĢtayı” programa akademik 

personelin katılımı sağlanmıĢtır (Ek 16). 
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, UZEM, BĠLGĠ ĠġLEM DB, KÜTÜPHANE 

DB 

B.5.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları: Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, 
c ̧evrimiçi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, 
eris ̧ilebilirdir ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmus ̧tur. Öğrenme ortamı ve 
kaynaklarının kullanımı izlenmekte ve iyileĢtirilmektedir Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına 
tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eĢ zamanlı ve eĢ zamansız öğrenme, 
zenginleĢtirilmiĢ içerik geliĢtirme ayrıca ölçme ve değerlendirme ve hizmetiçi eğitim olanaklarına 
sahip bir öğrenme yönetim sistemi bulunmaktadır. Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-
öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal etkileĢimini geliĢtirmeye yönelmektedir. 

 

Kanıtlar 

 

 

 

 

 

 

 Ek 17. MARKA cihazları (pdf) 

 Ek 18. Öğrencilerin laboratuvar kullanımı (pdf) 
 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DB 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler: Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine yönelik meka ̂n, bütçe ve rehberlik desteg ̆i vardır. Ayrıca 
sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yüru ̈ten ve yo ̈neten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleşen 
uygulama irdelenmektedir.  

 

 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

B.6. Programların Ġzlenmesi ve Güncellenmesi: Birim  programlarının eğitim-öğretim amaçlarına 
ulaĢtığından, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için 
programlarını periyodik olarak gözden geçirmeli ve güncellemelidir. Mezunlarını düzenli olarak 
izlemelidir. 

 

 

40 öğrenci kapasiteli 15 adet derslik,  90 öğrenci kapasiteli 4 adet amfi, 3 adet bilgisayar 
laboratuvarı, 1 adet teknik resim sınıfı ve 1 adet kütüphane mevcuttur. Bir adet CNC 
laboratuvarı ve bir adet Mekatronik Laboratuvarı öğrencilerin uygulama derslerinde 
laboratuvarı daha etkin bir Ģekilde kullanabilmeleri amacıyla bitiĢiğindeki sınıf ile birleĢtirilerek 
büyütülmüĢtür. Ayrıca MARKA projesi kapsamında Endüstri 4.0 eğitim seti Mekatronik 
laboratuvarına ve ısıl iĢlem fırımı, sertlik ölçme cihazı ve yüzey pürüzlülüğü cihazları ise CNC 
laboratuvarına kazandırılarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmiĢtir (Ek 17). Öğrenci-
öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal etkileĢimini geliĢtirmek amacıyla grup 
çalıĢmaları yapılmakta ve öğrencilerin laboratuvardaki cihazları kullanması sağlanmaktadır 
(Ek18). 
 

Salgın sebebiyle 2020 Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilmiĢ ve bu nedenle herhangi bir 

etkinlik düzenlenememiĢtir. 
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DB 

B.6.1.  Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi: Her program ve ders ic ̧in (örgün, 
uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme çıktılarının izlenmesi planlandığı 
s ̧ekilde gerçekleşmektedir. Bu sürecin isleyiĢi ve sonuçları paydaşlarla birlikte 
değerlendirilmektedir. Eg ̆itim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her yarıyıl açılan dersler, 
öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders c ̧es ̧itliliği, lab. uygulama, 
lisans/lisansüstü dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve sistematik şekilde 
izlenmekte, tartışılmakta, deg ̆erlendirilmekte, kars ̧ılas ̧tırılmakta ve kaliteli eg ̆itim yönündeki 
gelişim sürdüru ̈lmektedir. Program akreditasyonu planlaması, teşviki ve uygulaması vardır; 
kurumun akreditasyon stratejisi belirtilmis ̧ ve sonuçları tartışılmıştır. Akreditasyonun getirileri, ic ̧ 
kalite güvence sistemine katkısı değerlendirilmektedir. 

 

 
 

Bölüm Program Link 

Makine ve Metal 

Teknolojileri 

Makine http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90 

 

Endüstriyel 

Kalıpçılık 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91 

 

Elektronik ve 

Otomasyon 

Mekatronik http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210 

 

Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik 

Büro 

Yönetimi 

ve Yönetici 

Asistanlığı 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=259&bot=310 

 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, KARĠYER GELĠġME VE MEZUN ĠZLEME 

MERKEZĠ 

B.6.2. Mezun izleme sistemi: Mezunların işe yerles ̧me, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ 

mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgileri sistematik ve kapsamlı olarak toplanmakta, 

deg ̆erlendirilmekte, kurum gelişme stratejilerinde kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Kanıtlar 

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

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO8fOQAl4O6GTBLwRfRUkhFJx4UVIKJQpGp

sWrIo_-NuQfw/viewform 
 

 

 

 

 

Ders Bilgi Paketleri sorumlu öğretim elemanları tarafından her yıl güncellenmektedir. Ayrıca Okul-Sanayi 

İşbirliği Komisyonu tarafından dış paydaşlara uygulamak amacıyla ders değerlendirme anketlerinin 

hazırlanmasına karar verilmiş ve anket hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.  

Düzce Üniversitesi mezun bilgi sistemi üzerinden mezunlarımız ile iletiĢime geçilebilmekte ve iĢ 

durumları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Ayrıca iĢverenlerin öğrencilerimizden veya 

mezunlarımızdan memnuniyetini belirlemek amacıyla anket hazırlanmıĢ ve birim internet 

sitemizde online olarak tüm paydaĢlarımıza açılmıĢtır (Ek 9). 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=69&bot=90
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=70&bot=91
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=155&bot=210
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=259&bot=310
http://www.mbs.duzce.edu.tr/AnaSayfa.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO8fOQAl4O6GTBLwRfRUkhFJx4UVIKJQpGpsWrIo_-NuQfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO8fOQAl4O6GTBLwRfRUkhFJx4UVIKJQpGpsWrIo_-NuQfw/viewform
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C. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 
 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, MERKEZLER, ÇEVRE VE SAĞLIK 

KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 

C.1.3. AraĢtırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle iliĢkisi: Araştırmaların 
yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilis ̧kisi, sosyo-ekonomik-kültürel katkısı; ulusal ve 
uluslararası rekabetin düzeyi, kurum paydaĢlarınca bilinirliği, sürekliliği, sahiplenilmesi 
irdelenmektedir. AraĢtırma çıktılarının yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine etkisi 
değerlendirilmekte ve bağlı iyileĢtirmeler gerçekleĢtirilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanıtlar 

 Ek 19. TÜBĠTAK BĠGG Programı 
https://duzce.edu.tr/DuyuruOku.aspx?Id=2e6a66f4-bb3b-4544-bc20-767cb830448e 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, BAP, TTO, TTO KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, 

TEKNOPARK 

C.2. AraĢtırma Kaynakları: Kurum, araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri için uygun fiziki altyapı 
ve mali kaynaklar oluĢturmalı ve bunların etkin Ģekilde kullanımını sağlamalıdır. Kurumun 
araĢtırma politikaları, iç ve dıĢ paydaĢlarla iĢ birliğini ve kurum dıĢı fonlardan yararlanmayı 
teĢvik etmelidir. 
 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, BAP, TTO, TTO KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, 

TEKNOPARK 

C.2.1. AraĢtırma kaynakları: Kurumun fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef 
ve stratejileriyle uyumlu ve yeterlidir. Kaynakların çeĢitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve 
iyileĢtirilmektedir.  

 

 

 

 

Kanıtlar 

 Ek 20. Bilimsel AraĢtırma Projeleri (pdf) 
 
 
 
 
 
 
 

Bölgesel kalkınma hedeflerine yönelik bir çalıĢma olan MARKA projesi kapsamında alınan 

kapsamında Endüstri 4.0 eğitim seti Mekatronik laboratuvarına ve ısıl iĢlem fırımı, sertlik ölçme 

cihazı ve yüzey pürüzlülüğü cihazları ise CNC laboratuvarına kazandırılmıĢtır (Ek 17). 

Düzce Teknopark A.ġ. nin uygulayıcı kuruluĢ olduğu TÜBĠTAK 1512 Bigg Dünya programı 

kapsamında birim öğretim elemanları tarafından 1 Ģirket kurulmuĢ ve 4 giriĢimci dahil edilmiĢtir 

(Ek 19). 

AraĢtırma-geliĢtirme kapsamında yapılan projeler ile ilgili Düzce Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü‟ ne baĢvuru yapılmaktadır. Bu kapsamda birimimiz öğretim elemanları 

tarafından yürütülen ve tamamlanan projeler bulunmaktadır (Ek 20). 

https://duzce.edu.tr/DuyuruOku.aspx?Id=2e6a66f4-bb3b-4544-bc20-767cb830448e
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, BAP, TTO, TTO KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, 

TEKNOPARK 

C.2.3. Üniversite dıĢı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri): Misyon ve hedeflerle 

uyumlu olarak u ̈niversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu amac ̧la çalışan destek 

birimleri ve yöntemleri tanımlıdır ve araştırmacılarca iyi bilinir. Gerc ̧ekleşen uygulamalar 

irdelenmektedir.  

 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, TTO, TTO KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, 

TEKNOPARK 

 
C.3. AraĢtırma Yetkinliği:Öğretim elemanlarının araĢtırma yetkinliğinin sürdürmek ve 
iyileĢtirmek için olanaklar sunmalıdır. 
 
 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, BAP, TTO, TTO KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, 

TEKNOPARK 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araĢtırma yetkinliğinin geliĢtirilmesi: Doktora derecesine sahip 
araĢtırmacı oranı, doktora derecesinin alındığı kurumların dağılımı; ku ̈melenme/ uzmanlık 
birikimi, araştırma hedefleri ile örtüşme konularının analizi, hedeflerle uyumu irdelenmektedir. 
Akademik personelin aras ̧tırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eg ̆itim, çalıştay, proje 
pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

 

 

 

 

Kanıtlar 

 Ek 21. TÜBĠTAK 1512 Bigg Dünya programı eğitimi (pdf) 

 Ek 22. TÜBĠTAK TEYDEP (pdf) 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, BAP, TTO, TTO KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, 

TEKNOPARK, DIġ ĠLĠġKĠLER KOORDĠNATÖRLÜĞÜ 

 

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araĢtırma birimleri: Kurumlararası 

is ̧birliklerini, disiplinlerarası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri özendirecek 

mekanizmalar mevcuttur ve etkindir.  Ortak aras ̧tırma veya lisansüstü programları, araştırma 

ag ̆larına katılım, ortak aras ̧tırma birimleri varlığı, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi çoklu 

aras ̧tırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve sistematik olarak irdelenerek kurumun 

hedefleriyle uyumlu iyileĢtirmeler gerçekleĢtirilmektedir. 

 
 
 
 

TÜBĠTAK 1512 Bigg Dünya programına jüri değerlendirmesi sonucu kabul edilen iĢ fikri 

ekibinde yer alan Doç. Dr. Engin NAS, Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER, Dr. Öğr. Üyesi Erman 

Zurnacı ve Öğr. Gör. Dr. Yavuz Selim ARI TÜBĠTAK 1512 Bigg Dünya programı eğitimine 

katılmıĢlardır (Ek 21, 22). 
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi : Her öğretim elemanının (araştırmacının) 

aras ̧tırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen tanımlı sürec ̧ler vardır ve bunlar 

ilgili paydaşlarca bilinir. Araştırma performansı yıl bazında izlenir, değerlendirilir ve kurumsal 

politikalar dog ̆rultusunda kullanılır. Çıktılar, grubun ortalama deg ̆erleri ve sac ̧ılım s ̧effaf olarak 

paylaşılır. Performans deg ̆erlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması sag ̆lanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kanıtlar 

 Ek 23. Akademik TeĢvik BaĢvuru Ġncele Komisyon Kararları (pdf) 

 Ek 24. 2020 Birim faaliyet raporu (pdf)  

 http://stratejiuygulama.duzce.edu.tr/Login/Index 

 
 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, BAP, TTO, TTO KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, 

TEKNOPARK 

 

C.4.2. AraĢtırma performansının izlenmesi ve iyileĢtirilmesi : Araştırma faaliyetleri yıllık bazda 

izlenir, değerlendirilir, hedeflerle karşılas ̧tırılır ve sapmaların nedenleri irdelenir. Performans 

temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları kullanılır. Rakiplerle rekabet, seçilmiş kurumlarla 

kıyaslama (benchmarking) takip edilir. Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı 

olması sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, ÇEVRE VE SAĞLIK ALANINDA 

ĠHTĠSASLAġMA KOORD. , SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DB 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı : Toplumsal katkı 

politikası iletoplumsal katkı sürec ̧lerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsallas ̧mıştır. 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısı kurumun toplumsal katkı 

politikası ile uyumludur, görev tanımları belirlenmiĢtir. Yapının iĢlerliği izlenmekte ve bağlı 

iyileĢtirmeler gerçekleĢtirilmektedir. 

 

 

Ayrıca birim ödüllendirme komisyonu akademik ve idari personelin çalıĢmalarını ödüllendirmek 
amacıyla ödüllendirme kriterleri belirlemiĢ ve bu kapsamda ödüllendirme yapılacak olan 
personeli belirlemiĢtir (Ek 4-6). 

Birim Akademik TeĢvik BaĢvuru ve Ġnceleme Komisyonu Akademik TeĢvik Ödeneği Yönetmeliği 

kapsamında her yıl yapılan baĢvuruları incelemektedir (Ek 23). Ayrıca yıl sonunda hazırlan 

faaliyet raporu kapsamında tüm öğretim elemanlarından akademik performasına yönelik bilgiler 

alınmaktadır (Ek 24). AraĢtırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 

performans göstergeleri yıllık belirli periyotlarla strateji yönetim bilgi sistemine girilmektedir. 

 

http://stratejiuygulama.duzce.edu.tr/Login/Index
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SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER, MERKEZLER 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları: Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için 
uygunnitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olunmalı ve bu kaynakların 
etkin Ģekilde kullanımı sağlanmalıdır. 
 

E.YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

E.1. Yönetim ve Ġdari Birimlerin Yapısı 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

E.1.2. Süreç yönetimi : Tüm etkinliklere ait su ̈rec ̧ler ve alt süreçler (uzaktan eğitim dahil) 

tanımlıdır. Sürec ̧lerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve içselleştirilmiştir. 

Sürec ̧ yönetiminin başarılı oldug ̆unun kanıtları vardır. Su ̈rekli sürec ̧ iyileştirme döngüsü 

kurulmus ̧tur.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/0999/is-akis-semalari 

http://cumyo.duzce.edu.tr//Dokumanlar/cumyo/b6d2cf69-4bb3-4497-ad39-75fbb43c9628.pdf 

 

SORUMLU BĠRĠM: TÜM AKADEMĠK BĠRĠMLER 

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik : Kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak 

benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan edilmiştir 

ve tüm bilgilendirme adımları sistematik olarak atılmaktadır. Web sayfası doğru, gu ̈ncel, ilgili ve 

kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sag ̆lanması için gerekli mekanizma mevcuttur.  

Kurumsal özerklik ile hesap verebilirlik kavramlarının birbirini tamamladığına iliĢkin bulgular 

mevcuttur.  Ġçe ve dıĢa hesap verme yöntemleri kurgulanmıĢtır ve uygulanmaktadır. Sistematiktir, 

ilan edilen takvim çerçevesinde gerçekleĢtirilir, sorumluları nettir. Alınan geri beslemeler ile 

etkinliği değerlendirilmektedir. Birimin dıĢ paydaĢları, iliĢkili olduğu yerel yönetimler, diğer 

üniversiteler, kamu kurumu kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları, sanayi ve yerel halk ile iliĢkileri 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Birimde tüm alanları kapsayacak Ģekilde tüm süreçler tanımlanmıĢtır ve tüm uygulamalar 

süreçler doğrultusunda gerçekleĢtirilmektedir ve birim internet sitesinde bulunmaktadır (Ek 2). 

Ayrıca süreç yönetimini takip etmek amacıyla komisyon raporları sürekli iyileĢtirme 

koordinatörlüğüne yıllık olarak gönderilmektedir. 

Birim internet sayfasında faaliyet raporları, KĠDR ve yapılan tüm etkinliklere yer verilmektedir.  

http://www.cumyo.duzce.edu.tr/Sayfa/0999/is-akis-semalari
http://cumyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/cumyo/b6d2cf69-4bb3-4497-ad39-75fbb43c9628.pdf

