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EK.1. BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 
 
 

1. İletişim Bilgileri 
 
Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü:  

Dr.Öğr.Üyesi Nejla ÖZMEN  

nejlaozmen@duzce.edu.tr  

0 (380) 711 31 23 (7601)  

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gölyaka Yerleşkesi/DÜZCE 

 

 Meslek Yüksekokulu Kalite Kurul Başkanı: 

 Öğr. Gör. Enis HİÇYILMAZ 

 enishicyilmaz@duzce.edu.tr  

 0 (380) 711 31 23 (7625) 

 

 Doç. Dr. Yeliz BAŞ- Kalite Kurul Temsilcisi 

 yelizbas@duzce.edu.tr  

 0 (380) 711 31 23 (7610) 

 

 Öğr. Gör. İsmail GÜL – Kalite Kurul Temsilcisi 

 ismailgül@duzce.edu.tr  

 0 (380) 711 31 23 (7608) 

 

 Öğr. Gör. Merve DURAK – Kalite Kurul Temsilcisi 

 mervedurak@duzce.edu.tr  

 0 (380) 711 31 23 (7613) 

 

 Bilgisayar İşletmeni Ekrem ORAK – Kalite Kurul Temsilcisi 

 ekremorak@duzce.edu.tr  

 0 (380) 711 31 23 (7623) 

 

 Öğrenci Melike ARSLAN – Kalite Kurul Temsilcisi 

 melikearslan@duzce.edu.tr  

 0 (380) 711 31 23 

 

 Yüksekokul Sekreteri-Kalite Kurul Temsilcisi  

 Cem ARSLAN 

 cemarslan@duzce.edu.tr  

 0 (380) 711 31 23 (7602) 
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2. Tarihsel Gelişimi 
 

Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurumu’nun 19.03.2008 tarih ve 927/6489 sayılı olur kararı 

ile Teknik Programlar ve İktisadi Programlar; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı, Turizm ve 

Otel işletmeciliği Programı ve E-ticaret Programı ile açılması yönünde karar alınmış ve 23.10.2008 yılında 

resmi açılışı gerçekleştirilmiştir.  

2008 - 2009 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa eğitime Bilgisayar Programcılığı, E- Ticaret ve Turizm ve Otel 

İşletmeciliği programlarında 90 öğrenci, iki öğretim görevlisi ile başlamıştır. 2009 - 2010 öğretim yılına 

başlandığında program sayısı dörde, öğretim elemanı sayısı da altıya çıkarılmıştır. 2013 yılında YÖK 

tarafından onaylanan Bankacılık ve Sigortacılık programı, Basım ve Yayın Teknolojileri programı, Aşçılık 

programımız yüksekokulumuza kazandırılmıştır. Ancak bu programlarımıza öğrenci alımı çalışmaları 

devam etmektedir. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzda, dört adet bilgisayar laboratuvarı, fotoğraf stüdyosu, 

teknik resim ve grafik çizim atölyesi, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı atölyesi, Turizm ve 

Otel İşletmeciliği programı uygulama atölyesi ve 80 kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. 

2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle Yüksekokulumuzda Bilgisayar Programcılığı, Alternatif Enerji 

Kaynakları Teknolojisi, Grafik Tasarımı, E-Ticaret ve Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım programlarında 18 öğretim görevlisi ve 4 öğretim üyesi olmak üzere toplam 22 öğretim 

elamanı, 5 İdari Personel, 5 Güvenlik Görevlisi, 3 Temizlik Personeli ve 434 öğrenci sayısı ile eğitim-

öğretime devam edilmektedir.  

Meslek Yüksekokulumuz 3777 m2’si kapalı alan, 6946 m2’si açık alan olmak üzere Toplam 10723 m2 

alana sahiptir. Birimimizde 7 adet sınıf, 8 adet atölye ve 4 adet Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. 

Yine Meslek Yüksekokulumuzda bir (1) müdür, bir (1) yüksekokul sekreteri, iki (2) idari personel ve on 

(22) öğretim elemanının kullandığı 10 (on ) adet ofis, bir (1) misafir öğretim elemanı ofisi, bir (1) dinlenme 

alanı, bir (1) etüt salonu, bir (1) revir bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri Meslek 

Yüksekokulu Yemekhanesi, kantininin ve spor alanı kullanmaktadırlar.  

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

2019 yılında çevre, sağlık üniversitesi olmanın gereklilikleri çerçevesinde birimimizin misyonu, vizyonu, 

temel değerleri, hedefleri, organizasyon yapısı, iyileştirme alanlarımız güncellenmiştir.  

Güncellenmiş bilgiler, birimimizin ağ sayfasında (http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/3294/misyonvizyon,  

http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/20640/kalite-politikamizhedeflerimiz, http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Dokumanlar/golyaka/org.pdf) 

paylaşılmıştır. 

 Misyon 

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı 

sağlayacak, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere saygılı, mesleki açıdan 

yetkin, sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri 

kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek, ilçemize ve çevremize bilimsel ve kültürel açıdan 

katkıda bulunmaktır. 

 

 

http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/3294/misyonvizyon
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 Vizyon  

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 mesleki eğitim kurumu olmaktır. 

 

 Temel Değerlerimiz 

 

 Topluma açıklık, 

 Birlik beraberlik, 

 Dürüstlük, 

 Bilimsel odaklılık, 

 Yenilikçilik, 

 Açık fikirlilik, 

 Geleneklere ve kültürel değerlere bağlılık, 

 Sorumluluk, 

 Girişimcilik, 

 Saygı ve hoşgörü. 

 

 Hedeflerimiz 

 

 Kalite politikasını etkin ve etkili bir yapıda uygulanmasını sağlayarak meslek yüksekokulumuzun misyon ve 

vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak. 

 Tüm idari ve akademik süreçlerin şeffaflığını sağlayarak çözüm odaklı stratejiler geliştirmek. 

 Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yetiştirilmesini 

teşvik etmek. 

 Eğitim – öğretim sürecinde tüm paydaşlarla mesleki ve sosyal iş birlikleri oluşturarak çalışmalar yürütmek.  

 

4. Organizasyon Yapısı 

 

Meslek Yüksekokulumuzun yönetim ve idari yapılanması oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur (Ek-1). 

Birimimizin ağ sayfasında paylaşılmıştır ( http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Dokumanlar/golyaka/org.pdf ). 

 

 

5. İyileştirme Alanları 

 

 Sektör ile olan işbirliği  

 Güçlü iletişim  

 Tüm paydaşlar ile olan iyi sosyal ilişkiler  

 Bölümler arası iş birliği yapma imkânı  

 Yüksekokulumuzun fiziki alan yetersizliği 

 Uluslararasılaşma ile ilgili yetersizlikler 

 Eğiticilerin öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler 

 

 

http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Dokumanlar/golyaka/org.pdf


 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 
 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 
 
 

Düzce Üniversitesinde program tasarımı ve onayında izlenen süreçler, tüm birimlerde temel olarak 

benzerdir ve uygulamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu kanunla ilişkili diğer yönetmelikler ve 

yönergeler çerçevesinde yürütülmektedir. (Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav 

Yönetmeliği). Yeni bir programın açılması için ilk öneri, genellikle tüm paydaşlarla en yakın ilişki içinde 

olan Bölümler tarafından yapılmakta, Yüksekokul Kurulu ve Senato süzgecinden geçtikten sonra, 

Üniversitenin Stratejik Planı kapsamında ele alınmaktadır. (Düzce Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Plan) 

Önerinin kabule değer bulunması halinde YÖK’ e hazırlanan dosya sunulmaktadır. YÖK’ten onay geldiği 

takdirde programın tasarım süreci başlamaktadır. 

Tasarımı tamamlanan program içeriği sırasıyla; Bölüm Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Üniversite 

Senatosundan oluşan üç aşamalı bir incelemeden geçmektedir. Bölüm Başkanlıklarınca, programın açılması 

halinde gerek duyulacak kadro ve altyapı ihtiyaçları da gözetilerek oluşturulan program içeriği, Yüksekokul 

Kuruluna sunulmaktadır. Daha sonra öneri ve görüşler çerçevesinde son hali verilen içerik Senato’ya 

sunulur ve Senatonun onayı ile programa son şekli verilmiş olur. 

Program amaçlarına ulaşmak için mezunlara kazandırılması gereken bilgi ve beceriler (program 

yeterlilikleri) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu olacak şekilde 

tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalar  https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Program/Index/1 bağlantısında ulaşılabilir 

durumdadır. Bu süreç üniversitemizin eğitim koordinatörlüğü ile etkileşim halinde yürütülmektedir.  

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeterlilikler belirlenmiştir. Yeterliliklerin belirlenmesinde 

programdan mezun olacak öğrencinin istihdam edilmesinde sahip olması gereken bilgi, beceri ve 

yetkinlikleri program öğretim elemanlarınca oluşturulmuştur. Programın eğitim amaçlarına ulaşılıp 

ulaşılmadığının değerlendirilmesinde, önemli bir araç, öğretim elemanları tarafından verilen tüm dersler 

için her dönem sonunda, ders öğrenme çıktıları ile programların çıktıları arasında ilişkilendirme 

yapılmasıdır. Programdaki her ders için düzenlenmiş katalog formlarında yapılacak uygulamalar ve ders 

çıktıları, dersin türüne uygun olarak planlanmış başarı ölçme yöntemleri kullanılarak takip edilebilmektedir.  

Programlarda, çıktıların sağlanma seviyesi her akademik yılsonunda dersler ile program çıktılarını 

ilişkilendiren matrisler kullanılarak, derslerde notlandırılan öğrenci çalışmaları üzerinden ölçülmekte ve her 

çıktının sağlanma düzeyi belirlenmektedir. (https://ebs.duzce.edu.tr/) Bu amaçla yapılan Eğitim-Öğretim 

süreçlerinin gözden geçirilmesi faaliyetleri Bölüm Başkanlıklarınca her yıl yapılmakta ve güncellemeler 

üniversitemiz Senatosunun kararı ile uygulamaya geçilmektedir.  

Bunun dışında derslerin sonunda iç paydaşımız olan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim döneminin sonunda 

“Öğrenci İş Yükü Tablosu” http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler (EK-2). uygulanmaktadır 

ve bu geri bildirimlerin dersin amaçlarının, öğrenim çıktılarının, ders akışının belirlenmesinde dersin 

sorumlu öğretim elemanı için rehber olması amaçlanmıştır. Öğretim elemanları ders planlarını güncellerken 

bu geri bildirimler doğrultusunda hareket etmektedir.  

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Program/Index/1
https://ebs.duzce.edu.tr/
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler


Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını; mezunlara ve işverenlere yönelik 

yapılan çalışmalar doğrultusunda izlenmektedir (Dış Paydaş Memnuniyet Anketi-Mezun Görüşleri 

Anketi- Mezunlar Günü Etkinliği) http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler (EK-2). Ayrıca 

yüksekokulumuzda dersler kapsamında dış paydaşlar derslere davet edilerek öğrencilerle buluşması 

sağlanmaktadır. 

Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek bilgisi ile 

genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkanları) gözetilerek 

hazırlanmıştır. Programın yapısı ve ders dağılım dengesine ilişkin uygulamalar tüm programlarda, 

sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlem alınmakta ve 

sürekli olarak güncellenmektedir. 

 

2018 yılı içerisinde herhangi bir program müfredat güncelleme yapılmamıştır. Daha önceki yıllarda 

bölümler gerekli güncelleme çalışmalarına yönelik toplantılarını yaparak tutanakları Müdürlüğe iletildikten 

sonra üniversitemiz senatosuna sunulmakta, alınan kararlar doğrultusunda müfredat programı uygulanmaya 

başlanılmaktadır. Pazarlama programında aktif eğitim süresince üç kez, Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Programında üç kez, Grafik Tasarım Programında dört kez,  Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 

Programında bir kez, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında bir kez müfredat güncellemesi yapılmıştır. 

Örneğin 2018-2019 öğretim yılında yapılan müfredat çalışması ile Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 

Programının alt yapısı güçlendirilmiş, gelişen teknolojiye ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak 

yenilenmiştir. Derslerin saatleri ve AKTS’ leri en verimli olacak şeklide öğrenci odaklı olarak 

güncellenmiştir. Programda öğrencilerin sektörde karşılaşabileceği çeşitli konuları içeren oldukça geniş bir 

seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur.  

Ders dağılım dengesi ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 

İç paydaşlarımız (akademik ve idari çalışanlarımız ve öğrencilerimiz) ile iletişim; toplantılar, resmi 

yazışmalar, e-posta grupları, sosyal medya ve kurum ağ sayfası aracılığıyla yürütülmektedir. 

Yüksekokulumuzda yürütülen karar alma süreçlerinde öğrencilerimiz ortak taleplerini Bölüm Başkanlıkları 

nezdinde sözlü olarak dile getirmekle beraber, Danışman Öğrenci Görüşme Formu, Öğrenci İş yükü 

Tablosu ve Öğrenci Görüşleri Anketi ile de sürece dahil edilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca bölümler öğrencilere verilen donanım ile iş piyasasındaki ihtiyaçlar arasındaki etkileşimi ölçmek 

için dış paydaşlardan “Dış Paydaş Memnuniyet Anketi” ile geri bildirim toplamaktadırlar. Anket 

sonuçlarının Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından raporlandırılması hedeflenmektedir. 

Birimimizin yürüttüğü programlar da kendi mezun izleme sistemlerini çalıştırmaktadırlar. Bu sistemler 

yaygın olarak sosyal ağlar üzerine kurulu olup, mezunlarının kariyerlerinin takip edilmesine de olanak 

sağlamaktadır. Programlar kendi kalite çevrimleri gereği mezunları ile belirli dönemlerde anketler de 

uygulayarak sosyal ağın sağladığı veriler dışındaki verilere de ulaşabilmektedirler (EK-2 Mezun Görüşleri 

Anketi) Mezunlardan edinilen geri bildirimlerin programların eğitim amaçlarının ölçüm ve iyileştirilmesi 

süreçlerinde kullanılması hedeflenmektedir. 

http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler


Yüksekokulumuzun yerleşkesinin Gölyaka’da olması yerel yönetimlerle ilişkilerimize özel bir ağırlık 

vermektedir. Gölyaka Belediyesi, Kaymakamlık, Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü 

(EK-3) ile kültürel ilişkilerimiz oldukça yoğundur. Sergi, konferans ve kutlama gibi faaliyetlere karşılıklı 

olarak katılım olmaktadır. Gölyaka’da bazı sosyal içerikli faaliyetlere de üniversite mensupları aktif veya 

izleyici olarak katılmaktadır. Ayrıca proje bazında işbirliği olanakları araştırılmaktadır.  

Öğrencilerin dersler ile ilgili tüm etkinlikler (teori, uygulama, ödev, sunum, sınıf dışı ders çalışma, ara 

sınav, dönem sonu sınavları vb.) için harcadıkları tüm zaman, iş yükü hesabına dâhil edilip AKTS hesabı 

buna göre yapılmaktadır. Ayrıca programlarımız içerisinde bulunan yaz stajı için de ayrıca AKTS değeri 

belirlenmiştir. Meslek Yüksekokulumuzda tüm bölüm/programlarda yer alan dersler için AKTS değerleri 

belirlenmiştir. Bir AKTS kredisi üniversitemiz senatosu tarafından 25,5 saat olarak belirlenmiştir. Ders 

planlarında öğrenci iş yükünün hesap edilmesinde bu kriter tüm programlarda göz önüne alınmaktadır. 

AKTS ders yüklerinin belirlenmesi aşamasında ve sonrasındaki uygulamalarda öğrenci bildirimlerine 2018-

2019 öğretim yılı güz dönemi itibariyle başvurulmaya başlanmıştır. Öğrencilerden anket yoluyla geri 

bildirim alınmaktadır. Yeterli geri bildirim sağlandıktan sonra var olan iş yüklerinin güncellenmesi yönünde 

çalışma başlatılacaktır.  

 
  



 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı  
 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda Kurumda Kurumda tüm Paydaşların Paydaşların 
programların programların programların katılımıyla katılımıyla 

tasarımı ve onayına tasarımı ve onayına tasarımı ve programların programların 

ilişkin tanımlı ve ilişkin tanımlı ve onayına ilişkin tasarımı ve tasarımı ve onayına 

sistematik süreçler sistematik süreçler tanımlı süreçler onayına ilişkin ilişkin 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. doğrultusunda uygulamalar sürdürülebilir ve 

 Ancak bu süreçler uygulamalar sistematik olarak olgunlaşmış 

 tüm gerçekleştirilmiş izlenmekte ve uygulamalar 

 alanları/programları ve bu paydaşlarla birlikte kurumun 

 kapsamamaktadır. uygulamalardan değerlendirilerek tamamında 

  bazı sonuçlar elde önlemler benimsenmiştir; bu 

  edilmiştir. Ancak alınmaktadır. kapsamda kurumun 

  bu uygulamaların  kendine özgü ve 

  sonuçlarının  yenilikçi birçok 

  izlenmesi  uygulaması 

  yapılmamaktadır.  bulunmaktadır ve 

    bu uygulamaların 

    bir kısmı diğer 

    kurumlar tarafından 

    örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  
 Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler

 

D.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler 

 

 Kurumun eğitim politikası ve stratejik amaçları ile bunların uygulandığına dair kanıtlar

 

Düzce Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Plan 
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/3305/stratejik-plan 

 

Erasmus, Farabi ve Mevlana Öğrenci Değişim Programları Hakkında Bilgilendirme 

Toplantısı 
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Duyuru/26729/erasmus-farabi-ve-mevlana-ogrenci-degisim-programlari-

hakkinda-bilgilendirme-toplantisi

 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

 

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi 
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Dokumanlar/golyaka/Dosyalar/Staj%202020.pdf 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar



Kanıt bulunmamaktadır.

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/3305/stratejik-plan
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Duyuru/26729/erasmus-farabi-ve-mevlana-ogrenci-degisim-programlari-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Duyuru/26729/erasmus-farabi-ve-mevlana-ogrenci-degisim-programlari-hakkinda-bilgilendirme-toplantisi
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Dokumanlar/golyaka/Dosyalar/Staj%202020.pdf


 

B.1.2.  Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu  

 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki Kurumdaki programların Tüm programların Tüm programların Tüm programların 
programların amaçları, çıktıları ve amaçları, çıktıları amaçları, çıktıları amaçları, çıktıları 

amaçları, çıktıları TYYÇ uyumları ve bunların TYYÇ ve bunların TYYÇ ve bunların TYYÇ 

ve TYYÇ uyumları tanımlanmıştır. Ancak uyumu uyumuna ilişkin uyumuna ilişkin 

tanımlanmamıştır. bu uygulama tüm tanımlanmış, ilan tüm alanları sürdürülebilir ve 

 alanlarda/programlarda edilmiştir ve kapsayan olgunlaşmış 

 gerçekleştirilmemektedir. eğitim-öğretimle uygulamalar, uygulamalar 

  ilgili sistematik olarak kurumun 

  uygulamalarla izlenmekte ve tamamında 

  ilişkilendirilmiştir. paydaşlarla birlikte benimsenmiştir; bu 

  Ancak bu değerlendirilerek kapsamda kurumun 

  uygulamaların önlemler kendine özgü, 

  sonuçlarının alınmaktadır. yenilikçi ve diğer 

  izlenmesi  kurumlar tarafından 

  yapılmamaktadır.  örnek alınan 

    uygulamalar 

    bulunmaktadır. 

 

 

Kanıtlar  
 Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi

 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/112?bot=149 

Alternatif Enerji Kaynakları teknolojisi Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/162?bot=267 

Bilgisayar Programcılığı Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/75?bot=96 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/76?bot=97 

Grafik Tasarımı Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/77?bot=98 

Pazarlama Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/78?bot=99



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır.
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B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 
 

 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Kurumdaki bazı Tüm programlarda Tüm programların Ders kazanımları 
programda, ders programlarda ders dersin bilişsel ders kazanımları ile ile program çıktıları 

kazanımları ile kazanımları ile seviyesini (Bloom program çıktıları açık, anlaşılır, 

program çıktıları program çıktıları seviyesini) açıkça eşleştirilmesine gerçekçi ve 

eşleştirilmemiştir. eşleştirilmiştir. belirten ders ilişkin tüm alanları sürdürülebilir 

  kazanımları ile kapsayan şekilde eşleştirmiş 

  program çıktıları uygulamalar, ve tüm 

  eşleştirilmiş ve bu sistematik olarak ve programlarda 

  eşleştirme ilan kurumun iç kalite içselleştirilmiştir; 

  edilerek, eğitim- güvencesi bu kapsamda 

  öğretimle ilgili sistemiyle uyumlu kuruma özgü, 

  uygulamalara (ders olarak izlenmekte yenilikçi ve diğer 

  profilleri ve ve izlem sonuçları kurumlar tarafından 

  izlenceler gibi) paydaşlarla birlikte örnek alınan 

  yansıtılmıştır. değerlendirilerek uygulamalar 

  Ancak bu önlem alınmaktadır. bulunmaktadır. 

  uygulamaların   

  sonuçlarının   

  izlenmesi   

  yapılmamaktadır.   
 
 
 
 

Kanıtlar  
  

 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/112?bot=149 

Alternatif Enerji Kaynakları teknolojisi Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/162?bot=267 

Bilgisayar Programcılığı Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/75?bot=96 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/76?bot=97 

Grafik Tasarımı Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/77?bot=98 

Pazarlama Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/78?bot=99 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 Kanıt bulunmamaktadır.
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B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve meslek 

bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma 

imkanları)  

 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Programların yapısı Tüm programlarda Program yapısı ve Program yapısı ve 
programda, ve ders dağılım program ve ders dengesine ilişkin dengesine ilişkin 

programın yapısı ve dengesine ilişkin bilgi paketleri, yapı uygulamalar tüm kurumsal amaçlar 

ders dağılım planlamalar ve ders dağılım programlarda, (eğitim-öğretim 

dengesi dikkate bulunmaktadır. dengesi (alan ve sistematik olarak politikası) 

alınmamıştır. Ancak bu meslek bilgisi ile izlenmekte ve izlem doğrultusunda, 

 uygulamalar tüm genel kültür dersleri sonuçları sürdürülebilir ve 

 programları dengesi, kültürel paydaşlarla birlikte olgunlaşmış 

 kapsamamaktadır. derinlik kazanma, değerlendirilerek uygulamalar 

  farklı disiplinleri önlem alınmakta ve kurumun 

  tanıma imkânları sürekli olarak tamamında 

  vb.) gözetilerek güncellenmektedir. benimsenmiştir. 

  hazırlanmıştır.  Kurumun kendine 

  Ancak bu  özgü ve yenilikçi 

  uygulamaların  birçok uygulaması 

  sonuçlarının  bulunmakta ve bu 

  izlenmesi  uygulamaların bir 

  yapılmamaktadır.  kısmı diğer 

    kurumlar 

    tarafından örnek 

    alınmaktadır. 

     

 

Kanıtlar  
 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası

 
Bilgisayar Programcılığı Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/75?bot=96 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı -  https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/OgretimProgrami/76?bot=97 

Grafik Tasarımı Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/77?bot=98 

Pazarlama Programı -https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/78?bot=99 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/OgretimProgrami/112?bot=149 

Alternatif Enerji Kaynakları teknolojisi Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/OgretimProgrami/162?bot=267 



 Ders dağılım dengesi (seçmeli-zorunlu) ve bu kapsamdaki kurum politikası/ilkeleri

 

Düzce Üniversitesi ön lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği 10.madde 4.bendinde “Öğretim 

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

öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla 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 başarısız olduğu takdirde, aynı dersi tekrar alabileceği gibi açılan 

farklı bir seçmeli dersi de alabilir.” ifadesi yer almaktadır. 
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PROGRAM ZORUNLU 

DERS  

SEÇMELİ 

DERS  

MEZUNİYET 

İÇİN EN AZ 

KREDİ 

ORTAK 

ZORUNLU 

DERSLER 

SEÇMELİ 

DERS/TOPLAM 

KREDİ 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Programı 

KREDİ 82 

AKTS   95 

25 

25 

107 

120 

12 

12 
%26,3 

%23,1 

Turizm ve 

Otel 

İşletmeciliği 

Programı 

KREDİ 67 

AKTS   89 

23 

31 

90 

120 

12 

12 
%29,4 

%28,7 

Grafik 

Tasarımı 

Programı 

KREDİ 82 

AKTS   102 

18 

18 

94 

120 

12 

12 
%19,1 

%16,6 

Pazarlama 

Programı 
KREDİ 69 

AKTS   90 

27 

30 

96 

120 

12 

12 
%32,1 

%27,7 

Halkla 

İlişkiler ve 

Tanıtım 

Program 

KREDİ 64 

AKTS   104 

16 

16 

82 

120 

12 

12 
%22,8 

%14,8 

Alternatif 

enerji 

Kaynakları 

teknolojisi 

Programı

KREDİ 80 

AKTS   100 

20 

20 

100 

120 

12 

12 
%22,7 

%18,5 



 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

 

 Öğrenci iş yükü tablosu- http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler

 Dış Paydaş Memnuniyet Anketi-
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Dokumanlar/golyaka/Dosyalar/dosyalar/Staj%202019.pdf

 Danışman Öğrenci Görüşme Formu, Öğrenci Görüşleri Anketi, Mezun Görüşleri Anketi
 http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır.
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B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Programlarda Tüm programlarda Tüm programlarda Öğrenci iş yükü 
programda öğrenci öğrenci iş yüküne tanımlanmış olan uygulanan öğrenci uygulaması, 

iş yüküne dayalı dayalı tasarım öğrenci iş yükleri, iş yükü kurumsal amaçlar 

tasarım planlamaları paydaşlarla uygulaması, doğrultusunda ve 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. paylaşılmakta sistematik olarak sürdürülebilir 

 Ancak bunlar tüm (program ve ders izlenmekte ve şekilde kurumun 

 programları bilgi paketleri izlem sonuçları tamamında 

 kapsamamakta veya yoluyla) ve eğitim- paydaşlarla birlikte benimsenmiştir. 

 eğitim ve öğretimle öğretimle ilgili tüm değerlendirilerek Kurumun bu 

 ilgili tüm uygulamalarda önlemler hususta kendine 

 uygulamalarda (öğrenci alınmaktadır. özgü ve yenilikçi 

 kullanılmamaktadır. hareketliliği, önceki  birçok uygulaması 

  öğrenmelerin  bulunmakta ve bu 

  tanınması vb.)  uygulamaların bir 

  kullanılmaktadır.  kısmı diğer 

  Ancak öğrenci iş  kurumlar tarafından 

  yükü ve bununla  örnek alınmaktadır. 

  ilgili uygulamaların   

  sonuçlarının   

  izlenmesi   

  yapılmamaktadır.   

 

 

 

Kanıtlar  
 Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla paylaşılmış 

olması,

 

D.Ü. Ön Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği- https://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-

yonetmelikler--yonergeler 

Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları- https://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-

yonetmelikler--yonergeler 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/112?bot=149 

Alternatif enerji Kaynakları teknolojisi Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-

TR/Bolum/OgretimProgrami/162?bot=267 

Bilgisayar Programcılığı Programı - https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/75?bot=96 

Grafik Tasarımı Programı -https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/77?bot=98 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı -https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/76?bot=97 

Pazarlama Programı- https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/78?bot=99 



 Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlanmış olması,

 

D.Ü. Ön Lisans Staj Yönergesi- http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/3319/staj



 Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin 

belgeler, mekanizmalar

 

 Öğrenci iş yükü tablosu- http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler
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 Diploma Eki

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir Programlarda Programlarda Tüm programlarda Tüm programlarda 
programda yeterlilik temelli yeterlilik temelli tasarlanan ölçme kurumsal amaçlar 

yeterlilik temelli ölçme ve ölçme ve ve değerlendirme doğrultusunda ve 

ölçme ve değerlendirme değerlendirme sistemine ilişkin sürdürülebilir 

değerlendirme sisteminin tasarımı sisteminin tasarımı uygulamalardan şekilde tasarlanan 

yaklaşımı bulunmaktadır. tüm programları elde edilen ölçme ve 

bulunmamaktadır. Ancak bu tüm kapsamaktadır ve bulgular sistematik değerlendirme 

 programları tasarımın olarak izlenmekte sistemi, kurumun 

 kapsamamaktadır. uygulanmasından ve izlem sonuçları tamamında 

  bazı sonuçlar elde paydaşlarla birlikte benimsenmiştir. Bu 

  edilmiştir. Ancak değerlendirilerek kapsamda kurumun 

  tasarlanan bu ölçme önlemler kendine özgü, 

  ve değerlendirme alınmaktadır. yenilikçi ve diğer 

  sisteminin  kurumlar tarafından 

  sonuçlarının  örnek alınan bazı 

  izlenmesi  uygulamaları 

  yapılmamaktadır.  bulunmaktadır. 

  
 

 

Kanıtlar 

 

 Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi vb.)

 

D.Ü. Ön Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği- https://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-

yonetmelikler--yonergeler




 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar



Kanıt bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

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


 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme  
 

Birim, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde 

yürütmektedir. (Düzce Üniversitesi Gölyaka MYO Kalite politikasında geçen “etik değerlere bağlı; 

araştırmacı, girişimci, sektörün mevcuttaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda 

yenilikçi bireylerin yetiştirilmesine” ifadesi. http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/20640/kalite-

politikamizhedeflerimiz (EK-4) 

 

Program tasarımları; zorunlu derslere ek olarak, öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine olanak sağlayacak 

ve/veya mesleki kazanımlarını destekleyecek seçmeli dersleri de içerecek şekilde oluşturulmaktadır. Dersin 

işleniş yöntemi (sözlü anlatım, sunum, araştırma, görsel kullanım, canlandırma vb.) akademik personel 

ve öğrencilerin ortak düşüncesi doğrultusunda şekillenmekte ve dönem içerisinde öğrenci geri bildirimleri 

izlenmektedir. Ayrıca öğrencinin talebi doğrultusunda, program çıktılarını destekleyen çeşitli etkinlikler 

(sempozyum, gezi vb.) düzenlenmekte ve/veya kurum dışında gerçekleştirilen etkinliklere katılım  

konusunda öğrenciler teşvik edilmektedir. Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yürütülen bu 

bilimsel etkinliklerin duyurusu kurumun web sayfasından yapılmakta ve hem okulumuzdaki panolar hem de 

sosyal medya kanalları üzerinden yayılımı sağlanmaktadır. (http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Duyuru/) 

 

Öğrenci danışmanlık sistemi 29 Ocak 2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Düzce 

Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. Her öğrenciye 

ders seçimi, ders başarısı, akademik ilerleme, akademik ve idari süreçler gibi konularda yardım alabileceği 

1 öğretim elemanı danışmanlık etmektedir. 2019-2020 Yılı danışmanlık listesi kurumumuz web sitesinde 

bulunmaktadır (http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/3321/danismanlik-listesi). Bir öğrencinin danışmanı öğrenci 

mezun olana kadar değişmemekte, danışmanlıklar eşit ve adil yürütülmektedir. (EK-5) 

 

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmeye ilişkin süreçler tüm programlarda yine aynı yönetmeliğe 

göre yürütülmekte ve bu yolla güvence altına alınmaktadır. Bu yönetmelikte yer alan ara sınavları, kısa 

sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu sınavları, tek/çift ders 

sınavları, muafiyet sınavları uygulanabilmektedir. Sınavlara ek olarak ödev, rapor vb. etkinlikler de 

değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Kullanılacak değerlendirme yöntemi ilgili öğretim 

elemanı tarafından programın yeterlik ve kazanımları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 

Belirlenen değerlendirme kriterleri her bir ders için hazırlanan “Ders Bilgi Formu”nda ayrıca 

belirtilmektedir. (http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=76&bot=97) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/20640/kalite-politikamizhedeflerimiz
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/20640/kalite-politikamizhedeflerimiz
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/3321/danismanlik-listesi


 

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme 

odaklı)  
 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Öğrenme-öğretme Öğrenme-öğretme Tüm programlarda Öğrenme-öğretme Kurumsal amaçlar 
süreçlerinde süreçlerinde öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif doğrultusunda ve 

öğrenci merkezli öğrenci merkezli süreçlerinde aktif ve etkileşimli sürdürülebilir 

yaklaşımlar yaklaşımlar ve etkileşimli öğrenci katılımını şekilde yürütülen 

bulunmamaktadır. uygulanmasına öğrenci katılımını sağlayan güncel, öğretim yöntem ve 

 yönelik planlamalar sağlayan güncel, disiplinlerarası tekniklerine ilişkin 

 vardır. Ancak bu disiplinlerarası çalışmaya teşvik olgunlaşmış 

 planlar çalışmaya teşvik eden ve uygulamalar 

 doğrultusunda eden ve araştırma/öğrenme kurumun 

 yapılmış araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı tamamında 

 uygulamalar ve öğrenci odaklı öğretim yaklaşımı benimsenmiştir; 

 bulunmamaktadır öğretim yöntem ve uygulamalarından kurumun bu 

 veya tüm alanları teknikleri elde edilen kapsamda kendine 

 kapsamayan uygulanmakta ve bulgular, özgü ve yenilikçi 

 uygulamalar vardır. bu uygulamalardan sistematik olarak birçok uygulaması 

  bazı sonuçlar elde izlenerek bulunmakta ve bu 

  edilmektedir. paydaşlarla birlikte uygulamaların bir 

  Ancak bu değerlendirilmekte kısmı diğer 

  uygulamaların ve izlem kurumlar tarafından 

  sonuçlarının sonuçlarına göre örnek alınmaktadır. 

  izlenmesi önlem alınmaktadır.  

  yapılmamaktadır.   

 

Kanıtlar  
  
 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar

 

Ders başarısının belirli bir yüzdesini oluşturan proje, araştırma ödevleri. 
(http://akademik.duzce.edu.tr/Content/Dokumanlar/enishicyilmaz/Dosya/71cb4375-8983-496a-9f97-

f12105fe8db1.pdf) 

 

 Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar



Okulumuzdaki etkinliklerde; 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri etkinliği düzenleyici görev uygulamakta, 

Grafik Tasarım Programı öğrencileri afiş tasarlama, medya ve görsel desteği sağlamakta, 

Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri ise servis ve ikram kısmında görev alarak 

disiplinlerarası çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 Öğrenme ve öğretme merkezi



Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden uygulamalı öğrenme temelli labaratuvarlar; 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı için 3 laboratuvar  

Grafik Tasarım programı için 3 laboratuvar (Baskı, Çizim, Fotoğraf) 

Turizm ve Otel İşletmeciliği için 2 laboratuvar (Yiyecek-İçecek Servisi, Kat Hizmetleri) 

 

 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri

 

Kanıt Bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 



http://akademik.duzce.edu.tr/Content/Dokumanlar/enishicyilmaz/Dosya/71cb4375-8983-496a-9f97-f12105fe8db1.pdf
http://akademik.duzce.edu.tr/Content/Dokumanlar/enishicyilmaz/Dosya/71cb4375-8983-496a-9f97-f12105fe8db1.pdf


 Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar



Ders işleyişlerinde yaratıcı drama/görselleştirme/oyunlaştırma gibi öğretim tarzlarının 

oluşturulmasına yönelik faaliyetler bulunmaktadır. 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
 

Öğr. Gör. İsmail Gül ve Öğr. Gör.  Dr. Nalan BARAZ ARIKAN-Google Classroom uygulamasını 

kullanmaktadır.



 
 

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre 

farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)  
 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Programlarda Programlarda Tüm programlarda Tüm programlarda Kurumsal amaçlar 
öğrenci merkezli tasarlanmış olan öğrenci merkezli öğrenci merkezli doğrultusunda ve 

ölçme ve öğrenci merkezli ölçme ve ölçme ve sürdürülebilir 

değerlendirmeye ölçme ve değerlendirmeye değerlendirmeye şekilde yürütülen 

ilişkin planlamalar değerlendirmeye ilişkin uygulamalar ilişkin olgunlaşmış öğrenci merkezli 

veya tanımlı ilişkin planlamalar vardır ve bu uygulamalardan ölçme ve 

süreçleri ve tanımlı süreçler uygulamalardan elde edilen değerlendirmeye 

bulunmamaktadır. vardır. Ancak bu bazı sonuçlar elde bulgular, sistematik ilişkin olgunlaşmış 

 planlar edilmiştir. Ancak olarak izlenmekte uygulamalar 

 doğrultusunda bu ölçme ve ve izlem sonuçları kurumun 

 yapılmış değerlendirme paydaşlarla birlikte tamamında 

 uygulamalar sisteminin değerlendirilerek benimsenmiştir; 

 bulunmamaktadır sonuçlarının önlemler kurumun bu 

 veya tüm izlenmesi alınmaktadır. kapsamda kendine 

 programları yapılmamaktadır.  özgü ve yenilikçi 

 kapsamayan   birçok uygulaması 

 uygulamalar vardır.   bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar tarafından 

    örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  
 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler

 

Kullanılan Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri Ders Bilgi Paketlerinde ayrıntılı 

olarak gösterilmektedir.  

(http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=75066&bno=76&bot=97) 

Ayrıca akademik personel Ders Bilgi Paketlerini ve/veya haftalık ders işleyiş çizelgesini Akademik 

Personel Bilgi Bankası üzerinden de yayımlamaktadır. (EK-6) 



 Ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek üzere kullanılan ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri

 

Öğrenci temelli olarak dersin öğrenim ve program çıktılarının ne ölçüde karşılandığını 

gösteren anket öğrencilere belirli dönemlerde uygulanmaktadır. (EK-4 nolu belge) 
(http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler) (EK-2) 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır.
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=75066&bno=76&bot=97
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21070/anketler


B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve 

öneri sistemleri)  

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci Kurumda Öğrenci geri Tüm programlarda Kurumsal amaçlar 
geri bildirimlerinin öğrencilerin geri bildirimleri (ders, tüm öğrenci doğrultusunda ve 

alınmasına yönelik bildirimlerinin dersin öğretim gruplarının geri sürdürülebilir 

mekanizmalar (ders, dersin elemanı, diploma bildirimlerinin şekilde yürütülen 

bulunmamaktadır. öğretim elemanı, programı, hizmet ve alınmasına ilişkin öğrenci geri 

 diploma programı, genel memnuniyet uygulamalardan bildirimlerinin 

 hizmet ve genel seviyesi, vb.) (geçerlilik ve alınmasına ilişkin 

 memnuniyet sistematik olarak güvenirliği olgunlaşmış 

 seviyesi, vb.) (her yarıyıl ya da sağlanmış, farklı uygulamalar 

 alınmasına ilişkin her akademik araçlar içeren) elde kurumun 

 mekanizmalar yılsonunda) edilen bulgular, tamamında 

 oluşturulmuştur. alınmaktadır. sistematik olarak benimsenmiştir; 

 Ancak hiç Ancak alınan geri izlenmekte ve izlem kurumun bu 

 uygulama yoktur bildirimler sonuçları kapsamda kendine 

 veya tüm birimleri iyileştirmeye paydaşlarla birlikte özgü ve yenilikçi 

 kapsamayan yönelik karar alma değerlendirilerek birçok uygulaması 

 uygulamalar vardır. süreçlerinde önlemler bulunmakta ve bu 

  kullanılmamaktadır. alınmaktadır. uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar tarafından 

    örnek alınmaktadır. 

  
Kanıtlar 
 

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları

 

Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü / Öğrenci Belgeleri  
http://surekliiyilestirme.duzce.edu.tr/Sayfa/6997/anket-raporlari 




 Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar

 

Öğrenciler alternatif yollardan olan Öğrenci Bilgi Sistemi ve Akademik Personel Bilgi 

Bankası içerisindeki “Akademik personele mesaj yaz” ara yüzünü kullanmaya teşvik 

edilmektedir.  



 Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri

 

Öğrenciler, Öğrenci Memnuniyet Anketleri yoluyla memnuniyetlerini 

/memnuniyetsizliklerini belirtmektedir. Öğrenciler okulun yönetim ve yürütümünde belirli 

faaliyetleri düzenleyen belirli komisyonlarda görev almaktadırlar. (EK-7) 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 Kanıt bulunmamaktadır.
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://surekliiyilestirme.duzce.edu.tr/Sayfa/6997/anket-raporlari


B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı Kurumda tanımlı Kurumda Kurumda akademik Kurumsal amaçlar 
bir akademik bir akademik akademik danışmanlığa ilişkin doğrultusunda ve 

danışmanlık süreci danışmanlık süreci danışmanlık yürütülen sürdürülebilir 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. uygulamaları uygulamalardan şekilde yürütülen 

 Ancak hiç vardır ve bu elde edilen akademik 

 uygulama yoktur uygulamalardan bulgular, sistematik danışmanlığa ilişkin 

 veya tüm alanları bazı sonuçlar elde olarak izlenmekte olgunlaşmış 

 kapsamayan edilmiştir. Ancak ve izlem sonuçları uygulamalar 

 uygulamalar vardır. bu sonuçların paydaşlarla birlikte kurumun 

  izlenmesi değerlendirilerek tamamında 

  yapılmamaktadır. önlemler benimsenmiştir; 

   alınmaktadır. kurumun bu 

    kapsamda kendine 

    özgü ve yenilikçi 

    birçok uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar tarafından 

    örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  
 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler

 

Öğrenci alıştırma ve danışmanlık işlemleri için gerekli her türlü bilgi kurumumuz web 

sitesinde verilmektedir. (Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı) 
http://golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21730/ogrenci-bilgi-kitapcigi 



 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar

 

Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi ve Akademik Personel Bilgi Bankası üzerinden 

danışmanlara erişim için teşvik edilmektedir. 



 Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar

 

Danışmanlar öğrencilerle görüşmelerinde belirli notlar almakta, öğrenci tanıma 

anketlerinde problemin tespiti sağlanmaktadır. Tespit edilen problemlere yönelik 

gerekiyorsa kurum içinde psikolojik danışmanlık kurumlarına yönlendirilmektedir. 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt Bulunmamaktadır.

http://golyaka.duzce.edu.tr/Sayfa/21730/ogrenci-bilgi-kitapcigi


 

B.4. Öğretim Elemanları 
 

 

Birimimizde toplam 22 öğretim elemanı bulunmaktadır. 2019 yılı içerisinde 1 öğretim görevlisi ataması 

yapılmıştır. Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler 2547 

Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine (YÖK Genel Kurul 

Tarihi: 08.08.2019) ek olarak Düzce Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine atanma ve yükseltmelerde 

aranan koşullar (Senato Karar Tarihi: 23.08.2019 - Karar No: 88) doğrultusunda yürütülmektedir. Bu 

belge profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi kadro ilanlarına başvuracak adayların, bilimsel, eğitim-

öğretim, idari ve toplumsal katkı alanlarındaki etkinlikleri ve bu etkinliklere ilişkin puanlama sistemlerini 

içermektedir. Profesör ve doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları Akademik Değerlendirme 

Kurulu tarafından yer alan kriterler açısından ön incelemeye alınır. Doktor öğretim üyesi kadrolarına 

başvuran adayların dosyalarını ilgili jüri üyelerine gönderilerek değerlendirme raporları alınır. Raporlar 

yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek rektörlüğe bildirilir. 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

uygulanmaktadır. Bu kapsamda bölüm akademik kurulları, MYO yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları 

çerçevesinde yürütülmektedir. 

Dışardan Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Seçimi 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında birimimize dışarıdan ders vermek üzere 3 öğretim elemanı davet 

edilmiştir. Davet edilme usulleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 inci, 33 üncü, 39 uncu ve 40 

ıncı maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda yürütülmektedir. 

2547 sayılı Kanun’un 31 inci veya 40 ıncı maddenin (a), (c) ve (d) fıkralarına göre bölüm/üniversite 

dışından bir öğretim elemanının görevlendirilmesinin yapılması ve görevlendirilmenin zorunluluğunun 

Bölüm Başkanlığınca hazırlanıp Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunulur. Görevlendirme Müdürün önerisi 

ve Rektörün onayı ile gerçekleşir. 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi veya 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası 

hükümlerine göre üniversite dışından yapılan görevlendirmelerde bir öğretim elemanının görevlendirilmesi 

bir dönemde toplam en fazla 10 saat/hafta olabilir. 2914 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde ders okutacak 

öğretim elemanları Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman olarak belirtildiğinden 

2547 sayılı Kanun’un 3/b fıkrası ve 33 üncü maddesi gereğince Uzman ve Araştırma Görevlilerine ders 

görevlendirilmesi yapılamaz. Görevlendirmeler sonucunda öğretim elemanlarının zorunlu ders yükünün 

tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolü ve/veya ilgili öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödemesinin 

yapılması için Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları gerekli belgelerle birlikte Rektörlüğe iletilmektedir. 

Bütçe kısıtları sebebiyle birimlerimizde kurum dışı görevlendirmelerin elzem olduğu durumların 

tespiti ve etkin kaynak kullanımının sağlanabilmesi amacıyla, kurum dışı görevlendirmeleri için birimler 

Eğitim Koordinatörlüğü’nden talepte bulunmakta Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan kurum dışı 

görevlendirme listeleri üst yönetimin onayına sunularak işlem yürütülmektedir. 



Üniversitemiz Senatosunun 25.07.2019 tarih ve 99 sayılı Ders Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslara 

göre yapılmaktadır. 

Ders Görevlendirmelerinin Yetkinliği 

Birimimiz ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma 

alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi uzmanlık alanlarına göre 

planlanmaktadır. 

 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 
 
 

 

Olgunluk düzeyi 

1 2 3 4 5 

Kurumun atama, Kurumun atama, Kurumun tüm Atama, yükseltme Tüm alanlarda 
yükseltme ve yükseltme ve alanlar için tanımlı ve görevlendirmeye atama, yükseltme 

görevlendirme görevlendirme ve paydaşlarca ilişkin uygulanan ve görevlendirmeye 

kriterleri ve kriterleri bilinen atama, kriterlerin ilişkin kurumsal 

süreçleri tanımlanmış; ancak yükseltme ve sonuçları, amaçlar 

tanımlanmamıştır. planlamada alana görevlendirme sistematik olarak doğrultusunda, 

 özgü ihtiyaçlar kriterleri izlenmekte ve izlem sürdürülebilir ve 

 irdelenmemiştir. uygulanmakta ve sonuçları olgunlaşmış 

  karar almalarda paydaşlarla birlikte uygulamalar 

  (eğitim-öğretim değerlendirilerek kurumun 

  kadrosunun işe önlemler tamamında 

  alınması, atanması, alınmaktadır. benimsenmiştir; 

  yükseltilmesi ve  kurumun bu 

  ders  kapsamda kendine 

  görevlendirmeleri  özgü ve yenilikçi 

  vb.)  birçok uygulaması 

  kullanılmaktadır.  bulunmakta ve bu 

  Ancak bu  uygulamaların bir 

  uygulamaların  kısmı diğer 

  sonuçlarının  kurumlar tarafından 

  izlenmesi  örnek alınmaktadır. 

  yapılmamaktadır.   

 

Kanıtlar  
 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (Atama-

yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)



 Yükseköğretim Kanunu 

https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/02014f88-75d5-4391-a6ef-1cd90c6ade88_2547.pdf 

 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK 

KOŞULLARI

https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/Dosyalar/%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C

4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20(08.08.20

19).pdf

 Remi Gazete yazısı: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm 



 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilme 

usullerinde tanımlı kurallar



 Üniversitemizin  21/08/2019-E.45378 sayılı yazısı Ders Görevlendirmelerine İlişkin Usul ve 

Esaslar gereğince yürütülmektedir. 

https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/02014f88-75d5-4391-a6ef-1cd90c6ade88_2547.pdf
https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/Dosyalar/%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20(08.08.2019).pdf
https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/Dosyalar/%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20(08.08.2019).pdf
https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/Dosyalar/%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20(08.08.2019).pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm




 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik 

uygulamalar



 Birimimizde her bölüm, bölüm kurulu kararlarını alarak Müdürlüğe bildirmekte. 

Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu kararı ile sabitlemektedir.(İlgili EBYS yazısı Örneği: 

19/11/2019-E.64704)



 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır. 



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır. 



 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal 

geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)  
 

 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Öğretim 
elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının elemanlarının 

öğretim yetkinliğini yenilikçi öğretim yetkinliğini öğretim yetkinliğini kurumsal amaçlar 

geliştirmek üzere yaklaşımlar, geliştirmek üzere geliştirmek üzere doğrultusunda 

planlamalar materyal geliştirme, uygulamalar vardır gerçekleştirilen öğretim 

bulunmamaktadır. yetkinlik ve bunlar tüm uygulamalardan yetkinliklerinin 

 kazandırma ve birimleri elde edilen bulgular gelişimine ilişkin 

 kalite güvence kapsamaktadır. sistematik olarak sürdürülebilir ve 

 sistemi gibi öğretim Ancak bu izlenmekte ve izlem olgunlaşmış 

 yetkinliklerinin uygulamaların sonuçları uygulamalar 

 geliştirilmesine sonuçlarının paydaşlarla birlikte kurumun 

 ilişkin planlar izlenmesi değerlendirilerek tamamında 

 bulunmaktadır. yapılmamaktadır. önlemler benimsenmiştir; 

 Ancak bu planlar  alınmaktadır. kurumun bu 

 doğrultusunda   kapsamda kendine 

 yapılmış   özgü ve yenilikçi 

 uygulamalar   birçok uygulaması 

 bulunmamaktadır   bulunmakta ve bu 

 kapsamayan bazı   uygulamaların bir 

 

uygulamalar 

(eğiticilerin eğitimi 

etkinlikleri) 

bulunmaktadır.    

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

      
 

Kanıtlar  
 Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri 

vb.)



 2019 yılı içerisinde eğitimcilerin eğitimi uygulamalarına katılan personelimiz 

bulunmamaktadır.



 Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 Kanıt bulunmamaktadır. 





 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Atama-yükseltme kriterleri vb.)



 Norm kadro yönetim kurulu yazısı


 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar



 Eğitim komisyonumuz, Bologna Komisyonumuz, Kalite Komisyonumuz. (Ek-8) 

 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Kanıt bulunmamaktadır. 
 
 
 

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 
 

 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Öğretim kadrosuna Öğretim kadrosunu Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun tüm 
yönelik teşvik ve teşvik ve kadrosunu teşvik kadrosunun teşvik birimlerinde 

ödüllendirilme ödüllendirme etme ve etme ve öğretim kadrosunu, 

mekanizmaları mekanizmalarının ödüllendirme ödüllendirmeye kurumsal amaçlar 

bulunmamaktadır. oluşturulmasına uygulamaları ilişkin doğrultusunda 

 yönelik planlar öğretim uygulamalardan teşvik etme ve 

 bulunmaktadır. elemanlarının elde edilen bulgular ödüllendirmeye 

 Ancak bu planlar yetkinlikleri dikkate sistematik olarak ilişkin, 

 doğrultusunda alınarak adil ve izlenmekte ve izlem sürdürülebilir ve 

 yapılmış şeffaf şekilde sonuçları olgunlaşmış 

 uygulamalar sürdürülmektedir ve paydaşlarla birlikte uygulamalar 

 bulunmamaktadır bunlar tüm alanları değerlendirilerek kurumun 

 veya tüm alanları kapsamaktadır. önlemler tamamında 

 kapsamayan bazı Ancak uygulama alınmaktadır. benimsenmiştir; 

 uygulamalar sonuçları  kurumun bu 

 bulunmaktadır. izlenmemektedir.  kapsamda kendine 

    özgü ve yenilikçi 

    birçok uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar tarafından 

    örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  
 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan 

uygulamalar

 
Kanıt bulunmamaktadır. 


 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar



Kanıt bulunmamaktadır. 






















 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

Eğitim Öğretimin Etkinliğini Arttıracak Öğrenme Ortamları 

Gölyaka Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları yeterli ve 

uygun donanıma sahiptir. Bu alanlarımız aşağıdaki gibidir. 

 

Eğitim Alanları Derslikler 

Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye Laboratuvarlar Toplam 

Bilgisayar Araştırma Diğer 

Kapasite 0-50  5 8 4   17 

Kapasite 51-75  2     2 

Kapasite 76-100        

Kapasite 101-150        

Kapasite 151-250        

Kapasite 251+        

TOPLAM  7 8 4   19 
 

Eğitim Alanları Derslikler Sayı Toplam Alan 
(m2) 

Amfi   

Sınıf 7                 456 

Atölye 8          516 

Bilgisayar Laboratuvarı 4          264 

Araştırma Laboratuvarı   

Diğer Laboratuvarlar   

 

 Birimimiz öğrencilerimize bilgisayar laboratuvarı, fotokopi hizmeti ve boş zamanlarını 

değerlendirmek için okuma salonu ve zeka oyunları ile de bilginin yanında düşünme ve çalışma 

ortamını da sunmaktadır.   

 Birimimiz fiziki mekan kullanımını en elverişli şekilde oluşturma ve ortak sosyal ve kültürel 

mekanlar yaratma çabası içindedir.   

 Okuma salonumuzdaki kitaplıklara bağış, satın alma, dağıtım vs. yollarıyla kitap kazandırmaya 

çalışılmaktadır. Gelecekteki hedefimiz ihtiyaçlar doğrutusunda birimimiz için yeterli bir kütüphane 

oluşturmaya hedeflenmektedir. 

Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımı 

Birimimizde 120 bilgisayarlı 4 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca binamızda 

kablosuz internet bağlantısı (wireless) mevcuttur. Gölyaka Meslek Yüksekokulu internet erişimi 

ULAKNET ağı üzerinden 100 Mbps kapasite ile Metro Ethernet teknolojisi kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız, internet hizmetlerini kablolu ve kablosuz 

olarak gün boyu kullanabilmektedirler. "Eduroam" uygulaması kapsamında Mobil kullanıcılar, ziyaret 

ettiği kurumun kablosuz ağ hizmetlerinden, kendi kurumunun kullanıcı kodu ve şifresi ile yararlanma 

olanağı bulmaktadırlar. Üniversitemiz, öğrencilerine 1 Gb, personeline 20 Gb kapasiteli kurumdaki 

devamlılkları süresince kullanılmak üzere e-posta adresleri tahsis edilmiştir. 

Eğitim öğretim faaliyetini gerçekleştiren birimimiz; etkileşimli tahtalar, projeksiyonlar, 

bilgisayarlar, fotokopi makineleri, laboratuvar malzemeleri gibi bir çok teknolojik imkanlar 

sunulmaktadır. 

 

 



 

 

 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 2018 2019 Artış Oranı (%) 

Masaüstü Bilgisayar 200 199 -0,5 

Dizüstü Bilgisayar 12 12 0 

TOPLAM 212 211 -0,5 

 

Diğer Teknolojik Kaynaklar 

 2018 2019 

Projeksiyon 29 38 

Slayt Makinesi 0 0 

Tepegöz 0 0 

Episkop 0 0 

Barkot Okuyucu 1 1 

Baskı Makinesi 0 0 

Fotokopi Makinesi 3 3 

Faks 3 3 

Fotoğraf Makinesi 3 4 

Kameralar 29 29 

Televizyon 1 2 

Yazıcı 20 22 

Tarayıcı 1 1 

Müzik Setleri 0 0 

Mikroskoplar 0 0 

DVD ve Cd okuyucuları 2 2 

Laboratuvar Cihazı 0 0 

Diğer Teknolojik Kaynaklar 0 0 

 

Kütüphane Kaynakları 

 2018 2019 Artış Oranı (%) 

Kitap Sayısı (Adet) 2 2 0 

Basılı Elektronik Yayın Sayısı (Adet) 0 0 0 

Elektronik Yayın Sayısı (Adet) 0 0 0 

 

 

Mesleki Gelişim ve Kariyer Planlamasına Yönelik Olanaklar 

Öğrencilerimizin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak birimimizde Kariyer 

komisyonumuz kurulmuştur. Ayrıca birimimiz ve Üniversitemiz öğrenci yetiştirdiği alanlarda sektörel 

gelişmelerin ve mesleki yönelimlerin tartışıldığı paneller ve konferanslar düzenlenmekte, kişisel gelişim 

seminerlerinde iş arama süreci ile ilgili öğrencilerin sahip olmaları gereken donanımları artırılmaya 

çalışılmakta, öğrencilere yaşanmış tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır. (Ek-9). 

Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrencilerin ve mezunların bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine uygun, 

kendilerini mutlu edecek kariyer seçimleri yapmalarını sağlamak üzere farklı kariyer seçenekleri hakkında 

bilgi edinmelerini, öğrencilikten iş hayatına geçişte hazırlık yapmalarını, Düzce Üniversitesi’nin geniş 

mezun ağı ve iş dünyası ile olan bağlantılarından da yararlanarak iş dünyasını daha yakından tanımalarını 

sağlayarak onlara yardım etmeyi amaçlıyor. 



Kurum Dışı Destek Bileşenleri (Staj ve İşyeri Eğitimi) 

Birimimiz öğrencilerin ders uygulamaları ve stajları kapsamında bulunacakları kurum dışı deneyim 

olanakları edinmeleri planlanan kurumlar Bölüm Staj Koordinatörlükleri tarafından  takip edilmektedir. 

Kurum yöneticileri ile bölüm başkanları veya öğretim elemanları düzeyinde görüşmeler yapılmaktadır. Bu 

görüşmeler sonucunda eğitim-öğretim dönemi içinde beklentilerimiz karşılıklı olarak görüşülmektedir. 

Staj işlemlerinin uygulanması staj yönergeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bunun dışında birimlerimiz 

tarafından kurum dışı faaliyetleri yerinde görmek için Teknik Geziler düzenlenmektedir. Birimimiz her yıl 

birimlerden teknik gezi planlaması isteyerek buna yönelik kaynak planlaması yapmakta ve kolaylıklar 

sağlayarak teşvik etmektedir. 

Öğrenciye Sunulan Destek Hizmetleri 

Birimimizde 1 revir, 1 adet ecza dolabı bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin öğrencilerin sağlık 

sorunları Düzce Üniversitesi Mediko Sosyal Biriminde, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde ve diğer ilgili hastanelerde kendi sosyal güvenceleri ile tedavi edilmektedir. Rektörlük 

binasında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı içinde yer alan Mediko Sosyal Merkezinde 

öğrencilere ve personele sağlık hizmeti sunulmaktadır. Merkezde 1 hekim, diş ünitesinde 1 diş hekimi 

hizmet vermektedir. Düzce Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, Eğitim Fakültesinde görev 

yapan öğretim elemanları tarafından Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Odasında randevu usulü ile sürdürülmektedir. Bu uygulamalardan birimimiz öğrencileride 

yararlanmaktadır. 

Öğrencilerin Kullanımına Yönelik Tesis ve Altyapılar 

Birimimizde öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, spor alanları, teknoloji 

donanımlı çalışma alanları vs.) yeterli değildir. Ancak bu kapsamda birimimiz öğrencilerine sağlamış 

olduğu olanaklar aşağıdaki gibidir. 

 

Spor Alanları 

 
Spor Alan Adı  (Futbol, Voleybol, Yüzme Havuzu v.b.) 

Açık/Kapalı 
Spor Salonu 

Sayı 
(Adet) 

Alanı 
(m2) 

Basketbol Açık 1 464 

Voleybol Açık 1 253 

Masa Tenisi Kapalı 2  

    

 

Sosyal Alanlar 

Yemekhane 

Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite  
(Kişi) 

Gölyaka Yerleşkesi 1        176 128 

 

Kantin/Kafeterya  

Kantin/Kafeterya Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite  
(Kişi) 

Kantin 1 84 40 

 

Öğrenci Gelişimine Yönelik Faaliyetler 

Birimimiz  öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri düzenlemek için 1 adet 

öğrenci  topluluğumuz kurulmuştur.  Fotoğraf topluluğumuz birimimizin misyonu doğrultusunda 

akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin bedensel, zihinsel, kültürel, sanatsal gelişimlerini sağlamak 



ve bu alanlardaki yeteneklerini ve niteliklerini arttırmak amacıyla faaliyet göstermekte ve çalışmalarını bu 

çerçevede sürdürmektedir. Öğrenci topluluğumuz okul içerisinde etkinlikler gerçekleştirmektedir.  

 

Özel Gereksinimli Öğrencilere Sunulan Öğrenme İmkanları 

Birimimizde eğitim-öğretimine devam eden engelli öğrencilere yerleşke ve eğitim hayatlarında 

destek verilmesi amacıyla ve diğer öğrencilerle benzer koşullarda akademik çalışmalarını 

sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Komisyonumuz” (EK-10) 

kurulmuştur. Birimimiz hizmetlerinden bedensel engeli olan öğrenciler ile işitme, görme ve konuşma 

engelleri bulunan öğrencilerde faydalanabilir. Akademik ya da sosyal hayatını olumsuz etkileyebilecek 

herhangi bir engele sahip öğrenciler Komisyonumuza bizzat başvuruda bulunabilir. Her eğitim-öğretim 

yılı başında öğrenci işleri birimimiz kayıt esnasında engel durum raporu istenmektedir. İbraz edilen 

raporlar ÖBS işlenmektedir. Ayrıca akademik danışmanlarımız öğrenci tanıma formu sayesinde öğrenci 

hakkında bilgi edinmektedir. Birimimiz programlarında kayıtlı olan engelli öğrencilerle ilgili gelişmeler 

kendilerine ivedilikle bildirilmektedir. Ayrıca bu ilgili birimlerden aktarılan bilgiler engelli 

öğrencilerimizle paylaşılmaktadır. 

Birim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonunda danışmanlık hizmetleri vermek üzere 

akademik ve idari personellerden oluşan bir Engelli Öğrenciler Komisyonu kurulmuştur. Gereksinimleri 

belirlenen engelli öğrencilerin akademik danışmanları bilgilendirilmekte ve ilgili ders öğretim elemanları 

ile görüşülerek öğrencilerin gereksinimlerine uygun koşulların sağlanmasına özen gösterilmektedir. 

Yerleşke ve binaları, engelli öğrencilerin bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan zorluk çekmeden 

hareket edebilmeleri için tasarlanmaya çalışılmaktadır.  

Sunulan Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Güvence Altına Alınması 

Sunulan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği 

Düzce Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan göstergeler bakımından altı aylık ve yıllık 

veriler alınarak izlenmektedir. Bu çerçevede birimimiz stratejik plan doğrultusunda kendi hedeflerini 

belirlemekte ve bu dönemler itibariyle performansı karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmalar neticesinde 

açık alanlar belirlenerek yeni hedefler geliştirilmektedir. 

 

Ayrıca iç paydaşımız olan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim döneminin her yarıyılının başında, 

ortasında ve sonunda bir takım değerlendirme anketleri uygulanarak ilgili danışmanlarımız 

sorumluluğunda saklanmaktadır. Özellikle öğrencilerin genel durumlarıyla ilgili yapılan görüşme 

formlarında problemli öğrenciler belirlenerek bunlara yönelik öneriler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Diğer formlarla ilgili olarak kısmen değerlendirmeler yapılmakta olup raporlanmalarda eksikliklerimiz 

bulunmaktadır. 

Bununla birlikte birimimiz Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü çalışmaları ile üniversitede 

sunulan Eğitim Öğretim hizmetlerinden faydalanmaktadır. ( http://www.golyaka.duzce.edu.tr/5268-sayfa-

formlar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.golyaka.duzce.edu.tr/5268-sayfa-formlar
http://www.golyaka.duzce.edu.tr/5268-sayfa-formlar


 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

 

 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Kurumun eğitim- Kurumun eğitim- Kurumun eğitim- Kurumda tüm Kurumun tüm 
Öğretim öğretim öğretim birimlerindeki uygun birimlerindeki 

Faaliyetlerini faaliyetlerini faaliyetlerini nicelik ve nitelikte, uygun nicelik ve 

sürdürebilmek için sürdürebilmek için sürdürebilmek için erişilebilir öğrenme nitelikte, erişilebilir 

uygun nitelik ve uygun nitelik ve uygun nitelik ve kaynakları sağlamak öğrenme 

nicelikte öğrenme nicelikte öğrenme nicelikte öğrenme üzere öğrenme kaynakları, 

kaynağı (sınıf, kaynaklarının kaynakları birimler kaynakları kurumsal amaçlar 

laboratuvar, oluşturulmasına arası denge yönetilmektedir. doğrultusunda ve 

kütüphane, stüdyo yönelik planları gözetilerek Tüm bu sürdürülebilir 

gibi yapılar, ders vardır. Ancak bu sağlanmaktadır. uygulamalardan elde şekilde 

kitapları, insan planlar Ancak bu edilen bulgular, yönetilmektedir; 

kaynakları, doğrultusunda kaynakların sistematik olarak kurumun bu 

öğrenme desteği yapılmış kullanımına izlenmekte ve izlem kapsamda kendine 

vb.) uygulamalar yönelik sonuçlar sonuçları paydaşlarla özgü ve yenilikçi 

bulunmamaktadır. bulunmamaktadır izlenmemektedir. birlikte birçok uygulaması 

 veya uygulamalar  değerlendirilerek bulunmakta ve bu 

 tüm birimleri  önlemler alınmakta uygulamaların bir 

 kapsamamaktadır.  ve ihtiyaçlar/talepler kısmı diğer 

   doğrultusunda kurumlar tarafından 

   kaynaklar örnek alınmaktadır. 

   çeşitlendirilmektedir.  

Kanıtlar  
 Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu

 

Bologna’da belirtilen ders materyalleri. 



 Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı

 
Kanıt bulunmamaktadır. 


 Öğrenme kaynaklarına erişim

 
Kanıt bulunmamaktadır. 



 Öğrenme kaynakların kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, öğrenci 

sayısındaki artış ile öğrenme kaynaklarındaki artış arasındaki ilişki gibi)



Kanıt bulunmamaktadır. 


 E-öğrenme uygulamaları

 

Akademik Bilgi Bankasında dokumanlar paylaşılmakta ve güncel haberler ile ilgili linkler 

yerleştirilmektedir. 

 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

 
Kanıt bulunmamaktadır. 


 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.)

 
Öğrencilere uygulanan anketler 

http://www.golyaka.duzce.edu.tr/5268-sayfa-formlar) 







http://www.golyaka.duzce.edu.tr/5268-sayfa-formlar


 İyileştirme raporları

 

Kurum İç değerlendirme Raporları web sitesinde yayımlanmaktadır.  



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 
Kanıt bulunmamaktadır. 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 
 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Kurumda engelsiz Engelsiz üniversite Kurumda engelsiz Kurumdaki tüm Kurumdaki tüm 
üniversite Uygulamalarına Üniversite birimlerde birimlerde sağlanan 

uygulamalarına ilişkin planlama uygulamaları tüm sağlanan engelsiz engelsiz üniversite 

ilişkin planlamalar vardır. Ancak bu Birimleri üniversite uygulaması 

bulunmamaktadır. Planlar kapsamaktadır. uygulamasından kurumsal amaçlar 

 Doğrultusunda Ancak bu elde edilen doğrultusunda ve 

 Yapılmış uygulamanın bulgular sistematik sürdürülebilir 

 Uygulamalar Sonuçları olarak izlenmekte şekilde 

 Bulunmamaktadır izlenmemektedir ve izlem sonuçları yönetilmektedir; 

 veya tüm birimleri  paydaşlarla birlikte kurumun bu 

 kapsamamaktadır.  değerlendirilerek kapsamda kendine 

   önlemler özgü ve yenilikçi 

   alınmaktadır. birçok uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar tarafından 

    örnek alınmaktadır 

    veya kurum 

    ödüllendirilmiştir. 

  
Kanıtlar 

 

 

 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz üniversite 

uygulamaları vb.)

 

Yerleşke ve binaları, engelli öğrencilerin bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan zorluk 

çekmeden hareket edebilmeleri için tasarlanmaya çalışılmaktadır. 



 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler

 
Kanıt bulunmamaktadır. 


 Engelsiz üniversite ödülleri



Ödül sahibi Sanat-Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü akademisyenlerin Doktora Öğrt. Üyesi 

Bahadır ÇOKAMAY ve özel yaklaşım gerektiren öğrencileri okulumuzda Engelliler 

Günü’nde bir etkinlik gerçekleştirmiş ve kurumumuz akademik personeli ve öğrencileri 

üzerinde bir farkındalık yaratmıştır. 

 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 
Kanıt bulunmamaktadır. 



 
 



 
 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri  
Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumdaki tüm Kurumun tüm 
nitelik ve nicelikte nitelik ve nicelikte nitelik ve nicelikte birimlerde sağlanan birimlerindeki 

rehberlik, rehberlik, rehberlik, uygun nitelik ve sağlanan uygun 

psikolojik psikolojik Psikolojik nicelikteki rehberlik, nitelik ve 

danışmanlık ve danışmanlık ve danışmanlık ve psikolojik nicelikteki 

kariyer kariyer kariyer hizmetleri danışmanlık ve rehberlik, 

hizmetlerinin hizmetlerinin tüm birimleri kariyer hizmetleri psikolojik 

sağlanmasına sağlanmasına kapsayacak şekilde bütünsel olarak danışmanlık ve 

ilişkin planlama ilişkin planlama sağlanmaktadır. yönetilmektedir (bu kariyer hizmetleri, 

bulunmamaktadır. vardır. Ancak bu Ancak bu hizmetleri yöneten kurumsal amaçlar 

 planlar uygulamanın bir merkezin olması doğrultusunda ve 

 doğrultusunda Sonuçları ve bu merkezi sürdürülebilir 

 yapılmış izlenmemektedir. yöneten idari şekilde 

 uygulamalar  örgütlenme olması yönetilmektedir; 

 bulunmamaktadır  vb.). Bu hizmetlere kurumun bu 

 veya tüm alanları  ilişkin sonuçlar kapsamda kendine 

 kapsamamaktadır.  sistematik olarak özgü ve yenilikçi 

   izlenmekte ve izlem birçok uygulaması 

   sonuçları paydaşlarla bulunmakta ve bu 

   birlikte uygulamaların bir 

   değerlendirilerek kısmı diğer 

   önlemler alınmakta kurumlar 

   ve ihtiyaçlar/talepler tarafından örnek 

   doğrultusunda alınmaktadır. 

   kaynaklar  

   çeşitlendirilmektedir.  

 

Kanıtlar  
 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) sonuçları

 

Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü’nün hazırladığı Öğrenci Memnuniyet Anketi 
http://anket.duzce.edu.tr/SurekliIyilestirme/index

 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler



Kanıt bulunmamaktadır. 


 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
 

Kanıt bulunmamaktadır. 

http://anket.duzce.edu.tr/SurekliIyilestirme/index


 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 
 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 İç ve Dış Paydaşların Programların Gözden Geçirilmesi Sürecine Katılımı 

 

Birimimiz eğitim öğretim faaliyetlerinin kapsamını genişletebilmek ve içeriksel olarak güncel 

gelişmelere ayak uydurabilmek adına gerekli temasları iç ve dış paydaşlar ile sağlamaktadır. Bununla ilgili 

olarak her staj dönemi sonunda dış paydaş anketlerinden (EK-11) elde edilen veriler öğrenci 

değerlendirmelerinde kullanılmakta olup ayrıca gelen öneriler çerçevesinde öğrenciler 

yönlendirilmektedir. Ayrıca öğrencilere her dönem sonu uygulanan öğretim elemanı değerlendirme anketi 

neticesinde gerekli değerlendirmeler üniversitemiz eğitim koordinatörlüğünce yapılmakta ve sonuçlar 

birimimizle paylaşılmaktadır.  

Dış paydaşlarla yapılan toplantı ve etkinlikler çerçevesinde öğrencilere staj imkânları ve etkileşimli 

öğrenme adına derslerin dış paydaşlarla seminer imkânı içerisinde yürütülmesi için temaslar sağlanmaya 

çalışılmaktadır.  

Öğretim programlarının güncellenmesinde iç paydaşlarla bölüm kurullarında veya yüksekokul 

kurullarımızda yapılan toplantılar neticesinde elde edilen bilgiler kullanılmaktadır. Ayrıca akademik 

personelin genel piyasa takipleri ile ilgili uzmanlıkları çerçevesinde önerileri değerlendirmeye alınarak 

müfredatlar öğrencinin yetkinliklerinin arttırılması yönünde geliştirilmektedir. 

 

Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını; öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verdiği mezunlara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda izlenmektedir. 

22-23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde ikincisi düzenlenen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokul Eğitim Çalıştayı kapsamında öğretim programlarının gözden geçirilmesi süreçlerinin varsa 

iyileştirmeye açık yönlerinin belirlenmesi adına birimimiz tarafından katılım gösterilmekte ve öneriler 

geliştirilmektedir. Ayrıca üniversitemiz genelinde 2018 yılı itibariyle yapılmaya başlanılan ve her yıl 

gerçekleştirilmeye çalışılan kurum içi değerlendirme sürecinde birimimiz gerekli katılımı tüm iç 

paydaşlarıyla sağlamakta ve öneriler vermektedir. Bu değerlendirme sonuçlarındaki raporlamalar dikkate 

alınarak iyileştirme alanlarımız için geliştirme planları sağlanmaktadır.  

 

Program Taahhütlerinin Güvence Altına Alınması 

Birimimizde açılması planlanan programlar bölüm kurulunca tartışılmakta ve ilgili belgeler 

hazırlanarak değerlendirilmek üzere yüksekokul kuruluna sunulmaktadır. Yüksekokul kurulunda incelenen 

ve varsa gerekli düzenlemeler ya da düzeltmeler istendikten sonra rektörlüğümüz öğrenci işleri daire 

başkanlığına senato gündemine sunulmak üzere gönderilmektedir. Açılan programların ders izlence 

formları, TYÇÇ çerçevesinde hazırlanan öğretim planları, amaçları ya da kazanımları ile ilgili bilgilerin 



Bologna sistemine işlenmesi, düzeltilmesi, güncellenmesi gibi konularda takibi Bologna koordinatörümüz 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim 

programlarını da kapsamaktadır.)  
 

 

Olgunluk düzeyi 

 

1 2 3 4 5 

Program Program Tüm programlarda Kurumda tüm Kurumda tüm 
çıktılarının Çıktılarının program çıktılarının programların programların 

izlenmesine ve izlenmesine ve izlenmesine ilişkin çıktıları sistematik çıktılarının, 

güncellenmesine güncellenmesine uygulamalar olarak (yıllık ve kurumsal amaçlar 

ilişkin herhangi bir İlişkin gerçekleştirilmiş ve program süresinin doğrultusunda ve 

mekanizma Mekanizmalar bazı sonuçlar elde sonunda periyodik sürdürülebilir 

bulunmamaktadır. (süreç ve edilmiştir. Ancak bu olarak) ve kurumsal şekilde izlenmesi 

 performans sonuçların Amaçlar güvence altına 

 göstergeleri) değerlendirilmesi, doğrultusunda alınmıştır; 

 oluşturulmuştur. karar almalarda ve (eğitim-öğretim kurumun bu 

 Ancak hiçbir güncellemelerde politikası ve kapsamda kendine 

 uygulama kullanılması amaçları) özgü ve yenilikçi 

 bulunmamaktadır gerçekleştirilmemiştir. izlenmektedir. Bu birçok uygulaması 

 veya tüm  izleme sonuçları bulunmakta ve bu 

 programları  paydaşlarla birlikte uygulamaların bir 

 kapsamamaktadır.  değerlendirilerek kısmı diğer 

   güncellemeler kurumlar tarafından 

   yapılmaktadır. örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  
 Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler



Öğretim programlarının güncellenmesinde iç paydaşlarla bölüm kurullarında veya 

yüksekokul kurullarımızda yapılan toplantılar neticesinde elde edilen bilgiler 

kullanılmaktadır. 



 Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 

mekanizma örnekleri (Yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma düzeyinin senato 

gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi)

 

Eğitim komisyonun yıllık olarak müdürlüğe gönderdiği raporlar ve Öğrencilere uygulanan 

program çıktılarını izlemeye yönelik anketler. (EK-2) 



 Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program kazanımları açısından değerlendirme)

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi yönetim 

sistemi)



Açılan programların ders izlence formları, TYÇÇ çerçevesinde hazırlanan öğretim planları, 

amaçları ya da kazanımları ile ilgili bilgilerin Bologna sistemine işlenmesi, düzeltilmesi, 

güncellenmesi gibi konularda takibi Bologna koordinatörümüz tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  









 Programların yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler

 

Açılan programların ders izlence formları, TYÇÇ çerçevesinde hazırlanan öğretim planları, 

amaçları ya da kazanımları ile ilgili bilgilerin Bologna sistemine işlenmesi, düzeltilmesi, 

güncellenmesi gibi konularda takibi Bologna koordinatörümüz tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  





 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar.

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 Program izleme ve güncelleme çalışmalarının toplumsal katkısını gösteren kanıtlar (İstihdam 

verileri vb.)



Kanıt bulunmamaktadır.



 Programın eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, mezunlarının ve iş dünyasının görüşlerini 

içerecek şekilde gösteren kanıtlar



Mezunlar Günü etkinliğimizde iş hayatında olan öğrencilerimizle diyaloglar. 

 

 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle geliştirilen programlar



Kanıt bulunmamaktadır.



 Paydaş katılımıyla ve görüşlerinden hareketle programlarda yapılan iyileştirmeler

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 Akreditasyon çalışmalarının teşvik edildiğine ilişkin tanımlı süreçler, uygulamalar



2019 yılında İşletme Fakültesi'nin Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirdiği 

Akreditasyon Çalıştayına katılım ve akademik personele konu hakkında bilgilendirme. 



 Varsa İngilizce hazırlık okullarında/programlarında yapılan değerlendirme ve iyileştirme 

çalışmaları



Kanıt bulunmamaktadır.



 Program akreditasyonu



İlgili derneklerle irtibata geçerek en azından birkaç programın akredite olması 

istenmektedir. 

 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

 

 Kanıt bulunmamaktadır.
 
 

 

 

 

 

 

 



B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

 

Olgunluk düzeyi  
1 2 3 4 5 

Kurumda herhangi Mezun izleme Mezun izleme Kurumda tüm Kurum tüm 
bir mezun izleme sistemine ilişkin sistemine ilişkin tüm programlarda programlarında 

sistemi planlar programları kapsayan Sistematik olarak mezunların 

bulunmamaktadır. bulunmaktadır. uygulamalar vardır ve ve kurumsal kurumsal amaçlar 

 Ancak bu planlar bunlardan bazı Amaçlar doğrultusunda 

 doğrultusunda sonuçlar elde doğrultusunda izlenmesini 

 yapılmış edilmiştir. Ancak bu (eğitim-öğretim güvence altına 

 uygulamalar sonuçların politikası ve almış, mezunlar 

 bulunmamaktadır değerlendirilmesi ve amaçları) mezunlar kurumun kalite 

 veya tüm karar almalarda izlenmekte ve izlem güvence sisteminin 

 programları kullanılması sonuçlarına göre bir parçası haline 

 kapsamamaktadır. gerçekleştirilmemiştir. tüm birimleri ve gelmiştir; kurumun 

   programları bu kapsamda 

   kapsayan önlemler kendine özgü ve 

   alınmaktadır. yenilikçi birçok 

    uygulaması 

    bulunmakta ve bu 

    uygulamaların bir 

    kısmı diğer 

    kurumlar tarafından 

    örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar  
 Mezun izleme sistemi



Mezunlar Günü etkinliği. (EK-12) 

 

 Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyi



Öğrenci Görüşleri anketi kullanılmaktadır. (EK-2) 

 

 Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme uygulamaları



Kanıt bulunmamaktadır.



 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır.



 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

 

Kanıt bulunmamaktadır. 
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