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A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 
 

A1. İletişim Bilgileri 

 
       Prof. Dr. Ayhan ŞAMANDAR - Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü 

 ayhansamandar@duzce.edu.tr  

 0 380 254 00 99 – Dahili: 7003 
 Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE 

 

Öğr. Gör. Beytullah BOZALİ- Düzce Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyon Başkanı Müdür 

Yardımcısı 

     beytullahbozali@duzce.edu.tr 

     0 380 254 00 99 – Dahili: 7005-7125 
 Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE 

 

Öğr. Gör. Dr. Filiz DURSUN- Kalite Komisyon Üyesi  

 filizdursun@duzce.edu.tr 

    0 380 254 00 99 – Dahili: 7042-7151 
 Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE 

 

Öğr. Gör. Aysun ŞAHİN- Kalite Komisyon Üyesi 

 aysunsahin@duzce.edu.tr 

 0 380 254 00 99- Dahili: 7037 
 Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE 

 

Orhan ÖZKAYA- Memur 

 orhanozkaya@duzce.edu.tr 

 0 380 254 00 99 – Dahili: 7011 
 Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE 

 

Turhan İLÇİN- Memur 

  turhanilcin@duzce.edu.tr 

 0 380 254 00 99 – Dahili: 7067-7066 
 Düzce Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Uzunmustafa Mahallesi 81100 Merkez / DÜZCE 

 

Tüm Bölüm Başkanları (9 Bölüm Başkanı) 

 

A2. Tarihsel Gelişim 

 

 Düzce Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri adı altında Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime açılmıştır.  1980 yılında bölüm sayısı dörde çıkarılmış, 1982 

yılına kadar aynı bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerine devam etmiştir.  Düzce Meslek Yüksekokulu 

1982 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanmış 1984 yılına kadar Elektrik, İnşaat, 

İşletme ve Muhasebe bölümlerine alınan öğrencilere mesleki ve teknik eğitim verilerek eğitim-

öğretim faaliyetleri sürdürmüştür. 
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1984 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde 

sağlanan kredinin 32 milyon dolarlık kısmından yararlanan 8 pilot Meslek Yüksekokulundan birisidir. 

Bu proje çerçevesinde Düzce Meslek Yüksekokulu adına 36 öğretim elemanı yurt dışında (İngiltere 

ve A.B.D.) eğitim görmüş, fiziki kapasite iki katına çıkarılmış, müfredat programları, çağdaş bilgi ile 

donatılmış Teknikeri yetiştirecek şekilde yeniden hazırlanmış, teknik bölüme ait 22 laboratuar ve 

atölye oluşturularak en modern cihazlarla donatılmıştır. 

 1992 yılında Düzce Meslek Yüksekokulu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  2006 

yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasıyla Düzce Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim-öğretim 

hizmeti vermeye devam etmektedir. 

 2015-2016 dönemi toplam öğrenci sayısı 4030, toplam akademik personel sayısı 41, toplam idari 

personel sayısı 20’dir. 

 2017-2018 dönemi toplam öğrenci sayısı 3821, toplam akademik personel sayısı 46, toplam idari 

personel sayısı 20’dir. 

    

    Düzce Meslek Yüksekokulu Bölümleri 

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

 Bilgisayar Programcılığı 

Elektrik ve Enerji Bölümü 

 Elektrik 

 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 

 Makine 

 Tarım Makineleri 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü 

 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi 

 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 

 Elektronik Teknolojisi 

Motorlu Araçlar ve Ulaştirma Teknolojileri Bölümü 

 Otomotiv Teknolojisi 

Tasarım Bölümü 

 Moda Tasarım 

 İç Mekan Tasarımı(Kurulum Aşamasında) 

Tekstil Giyim Ayakkabi ve Deri Bölümü 

 Tekstil Teknolojisi (Öğrenci alımı yapılmamaktadır) 

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü 

 Mobilya ve Dekorasyon 

İnşaat Bölümü 
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 İnşaat Teknolojisi  

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü  

 Arıcılık Programı 

Akademik Personel Sayısı 
 

Doç. Dr.  : 1 

Dr.Öğr.Üyesi  : 5 

Öğr.Gör Dr.  : 3 

Öğr.Gör.  : 37 

 

GENEL TOPLAM : 46 

İdari Personel Sayısı  

 
Genel İdare Hizmetleri : 7 

Yüksekokul Sekreteri :  1 

Bilgisayar İşletmeni  : 6 

 

Teknik Hizmetler  : 9 

Tekniker  : 8 

Teknisyen  : 1 

 

Yardımcı Hizmetler  : 4 

Hizmetli   : 1 

Hizmetli (Ş)   : 3 

 GENEL TOPLAM  : 20 

 

Öğrenci Sayısı 

 Düzce Meslek Yüksekokulu Düzce Üniversitesinin ilk birimi olarak 3821 öğrenciye sahiptir. 

No  Bölüm Öğretim Tür Toplam 

1 Arıcılık Normal Öğretim 14 

2 Bilgisayar Programcılığı 
İkinci Öğretim 140 

Normal Öğretim 301 

3 Elektrik 
İkinci Öğretim 184 

Normal Öğretim 305 

4 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 
İkinci Öğretim 118 

Normal Öğretim 159 

5 Elektronik Teknolojisi 

İkinci Öğretim 64 

Normal Öğretim 173 

    

6 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 
İkinci Öğretim 13 

Normal Öğretim 198 

7 İnşaat Teknolojisi 
İkinci Öğretim 212 

Normal Öğretim 235 

8 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 
İkinci Öğretim 61 

Normal Öğretim 264 

9 Makine 
İkinci Öğretim 147 

Normal Öğretim 239 

10 Mobilya ve Dekorasyon 
İkinci Öğretim 16 

Normal Öğretim 220 



Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (26.04.2018) 
 
.) 

4  

 

11 Moda Tasarımı Normal Öğretim 74 

12 Otomotiv Teknolojisi 
İkinci Öğretim 144 

Normal Öğretim 253 

13 Tarım Makineleri Normal Öğretim 105 

14 Tekstil Teknolojisi 
İkinci Öğretim 3 

Normal Öğretim 179 

  

GENEL TOPLAM 
3821 

 

Fiziksel Yapı  

Düzce Merkez Yerleşkesi 10000 metrekare alana sahiptir. 

Eğitim Alanı 

 
 

Düzce Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuar İsim ve Sayıları 

 

 Düzce Meslek Yüksekokulu bünyesinde; 25 adet derslik, 6 adet laboratuar ve 10 adet atölye 

bulunmaktadır.  

Bölüm ve program bazında laboratuar sayıları ve isimleri aşağıdaki gibidir; 

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Bilgisayar Programcılığı 

o 7 Adet Bilgisayar Laboratuarı 

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanliği 

 Elektrik 

o Elektrik Kumanda Laboratuarı 

o AC Laboratuarı 

o DC Laboratuarı 

o Sistem Analizi Laboratuarı 

 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 

o  Soğutma Laboratuarı 

o  İklimlendirme Laboratuarı 

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Makine 
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o CNC Laboratuarı 

o Kaynak Atölyesi 

o Talaşlı Üretim Atölyesi 

o Malzeme Test Laboratuarı 

 Tarım Makineleri 

o Tarım Makineleri Laboratuarı 

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanliği 

 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi 

o Haberleşme Laboratuarı 

 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 

o PLC Laboratuarı 

o Sistem Analizi Laboratuarı 

 Elektronik Teknolojisi 

o Güç Elektroniği Laboratuarı 

o Sayısal Elektronik Laboratuarı 

Motorlu Araçlar ve Ulaştirma Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Otomotiv Teknolojisi 

o Otomotiv Laboratuarı 

Tekstil Giyim Ayakkabi ve Deri Bölüm Başkanliği 

 Tekstil Teknolojisi 

o Konfeksiyon Atölyesi I 

o Konfeksiyon Atölyesi II 

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Mobilya ve Dekorasyon 

o Mobilya Dekorasyon Atölyesi 

İnşaat Bölüm Başkanlığı 

 İnşaat Teknolojisi  

o Beton Laboratuarı 

o Topoğrafya Laboratuarı 

o Yapı Teknolojisi Laboratuarı 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü  

 Arıcılık Programı 
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A3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 
 

A3.1. Misyon 

 

 Düzce Meslek Yüksekokulunun amacı;  evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, 

kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve 

estetik değerlere sahip; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek; ulusal 

ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden, ülkenin 

gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak, Atatürk İlke ve İnkılâpları 

ışığında Türk sanayisinin gereksinim duyduğu modern anlamda “TEKNİKER“ yetiştirmektir. 

 

 

A3.2. Vizyon 

  

 Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, 

eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, 

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

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, 

 

 Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler 

nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması, 

 Yüksekokulumuz da her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması, 

 Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması, 

 Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi, 

 Yüksekokulumuz da bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde 

tutulması, 

 Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması, 

 Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle 

davranılması, 

 Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle 

davranılması, 

 Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı 

gösterilmesi’dir. 

 

 

A3.3. Amaç ve Hedefler 

 

 Türkiye Cumhuriyeti endüstri kuruluşlarının aradığı nitelikleri taşıyan, gelişen teknolojiyi 

izleyen, uygulamaya koyan, alt birimlere aktaran, kendini devamlı gelişen teknoloji ile 

yenileyen Teknikerler yetiştirmek. 

 Endüstrinin ve ticari kuruluşların hizmet içi personel eğitimini yapmak. 

 Endüstri ve ticari kuruluşlara danışmanlık yapmak. 

 Öğretim programlarını, atölye ve laboratuarları gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla 

yenilemek. 

 Bilgi ve beceri kursları açarak çevrede mesleği olmadığı için iş bulamayanları meslek sahibi 

yapmak, onları tüketici olmaktan kurtararak üretici hale getirmek. 

 Okul endüstri ilişkilerini en üst düzeyde tutmak. 
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A4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Bilgisayar Programcılığı(Örgün/İ.Ö) 

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanliği 

 Elektrik(Örgün/İ.Ö) 

 İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi 

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Makine(Örgün/İ.Ö) 

 Tarım Makineleri 

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanliği 

 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi(Örgün/İ.Ö) 

 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(Örgün/İ.Ö) 

 Elektronik Teknolojisi(Örgün/İ.Ö) 

Motorlu Araçlar ve Ulaştirma Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Otomotiv Teknolojisi(Örgün/İ.Ö) 

Tekstil Giyim Ayakkabi ve Deri Bölüm Başkanliği 

 Tekstil Teknolojisi 

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanliği 

 Mobilya ve Dekorasyon 

İnşaat Bölüm Başkanlığı 

 İnşaat Teknolojisi (Örgün/İ.Ö) 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı  

 Arıcılık (Örgün) 

Tüm programlar ön lisans seviyesinde eğitim vermektedir ve eğitim dili Türkçedir. 

 

A5. Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri 

 Düzce Meslek Yüksekokulunda Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü bir birim bulunmamaktadır. 

 
 

A6. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

 Düzce Meslek Yüksekokulu, daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.
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B. 1. Kalite Güvencesi Sistemi 

Birimin tüm süreçlerini kapsayacak şekilde tanımlı ve ilan edilmiş bir Kalite Politikası 

bulunmamaktadır. 

  C. Eğitim - Öğretim  

 

1. Programların Tasarımı ve Onayı 

  

1.1 Birimde eğitim-öğretim programları nasıl tasarlanmaktadır? Bu sürecin sürekliliği nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 

 

Meslek Yüksekokulundaki ders programları ve ders içerikleri Avrupa Yüksek Öğretim 

Alanı kapsamındaki “çeşitlilik ile birlik arasındaki denge” ilkesi gözetilerek hazırlanmaktadır. Tüm 

müfredatlarda seçmeli ders oranı toplam kredi değerinin en az %25’ini oluşturmaktadır. Meslek 

Yüksekokulumuzda öğrencisi bulunan ve eğitim-öğretime devam eden tüm programlarda derslerin 

sonunda iç paydaşımız olan öğrencilere yönelik üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü 

tarafından “Akademik Personel Değerlendirme Anketi” uygulanmakta ve bu anket sonuçları dersin 

amaçlarının, öğrenim çıktılarının, ders akışının belirlenmesinde dersin sorumlu öğretim elemanı ile 

rehber olması amacı ile Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılmaktadır. Öğretim elemanları ders 

planlarını güncellerken bu veriler doğrultusunda hareket etmektedir. 

 

1.2 Programların tasarımında paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınmaktadır? Bunlar program 

tasarımlarına nasıl yansıtılmaktadır? 

Program yeterlilikleri Bologna süreci eğitim yeterliliklerine uyumludur.  Program 

tasarımında paydaş görüşlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 

 

1.3 Tasarlanan programlar konusunda paydaşlar nasıl bilgilendirilmektedir? 

Program yeterlilikleri Bologna süreci eğitim yeterliliklerine uyumludur. Programlar 

konusunda paydaş bilgilendirilmesi aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 

 

1.4 Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle 

desteklenen faaliyetler bulunmakta mıdır? 

 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversite web sayfasında Bologna process 

adı altında ilan edilen web sayfasında konu ile ilgili tüm bölümlerde ‘sistem analizi’ adı altında 

ders bunmaktadır. (http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 

 

1.5 Her seviyede öğretim programı için hazırlanmış olan program ve ders bilgi paketleri ile 

programların eğitim amaçları ve kazanımlarının birim içinde/dışında hangi ortamlarda/araçlarla 

paylaşılmaktadır? 

http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 

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

 

1.6 Programların çıktılarının TYYÇ ile uyumu nasıl sağlanmaktadır?  

http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/
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Program yeterlilikleri Bologna süreci eğitim yeterliliklerine uyumludur. Programlar 

konusunda paydaş bilgilendirilmesi birim bazında aşağıdaki linklerden paylaşılmaktadır. 

 

Arıcılık 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=254&bot=306 

 

Bilgisayar Programcılığı 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=47&bot=58 

 

Elektrik 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=38&bot=40 

 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=42&bot=48 

 

Elektronik Teknolojisi 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=41&bot=46 

 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=43&bot=50 

 

İnşaat Teknolojisi 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=44&bot=52 

 

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=50&bot=64 

 

Makine 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=45&bot=54 

 

Mobilya ve Dekorasyon 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=46&bot=56 

 

Moda Tasarımı 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=241&bot=290 

 

Otomotiv Teknolojisi 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=49&bot=62 

 

Tarım Makinaleri 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=51&bot=66 

 

Tekstil Teknolojisi 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=48&bot=60 

 

 

1.7 Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki 

uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri programlara nasıl yansıtılmaktadır? 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=254&bot=306
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=47&bot=58
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=38&bot=40
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=42&bot=48
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=41&bot=46
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=43&bot=50
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=44&bot=52
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=50&bot=64
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=45&bot=54
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=46&bot=56
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=241&bot=290
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=49&bot=62
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=51&bot=66
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=48&bot=60
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Müfredatta “staj (Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE)” olarak yer almaktadır.  Öğrencilerin 

yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışmaları ve 

stajlarının iş yükleri program yeterlilikleri Bologna süreci eğitim yeterliliklerine uyumludur. 
http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 

 

2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi;  

Birim, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için paydaşlarını düzenli olarak izlemeli ve 

programlarını periyodik olarak gözden geçirerek güncellemelidir. 

 

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

yapılmaktadır? 

  Teknolojik ve toplumsal gelişmelere uygun olarak ihtiyaç duyulan programlarla   

güncellenmektedir. Programların güncellenme süreci; her bölümün kurulunda hazırlanır onaylanır, 

Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülür onaylanır, Üniversite Senatosunda görüşülür onaylanır 

ve yürürlüğe girer. 

  

2.2. Program güncelleme çalışmalarına paydaşlar nasıl katkı vermektedir? Paydaş katkısının nasıl 

alındığını açıklayan tanımlı bir süreci var mıdır?  

 

Okulumuzdaki bütün öğretim elemanları, bölümlerin teknik imkanları, bölgemizin ara 

elaman  ihtiyaçı ve gelen  ögrenci profillerine gore program güncelleme ve mevcut progranlar 

hakkında müzakere yapar sonuç bölüm kurulunda hazırlanır  onaylanır, Yüksekokul Yönetim 

Kurulunda görüşülür onaylanır, Üniversite Senatosunda görüşülür onaylanır ve yürürlüğe girer. 
 

2.3. Birim, tüm programlarında eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını nasıl güvence 

altına almaktadır? 

 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları Üniversite internet sayfasında Bologna 

process önlisans başlığı altında ilan edilmektedir.  

http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 

 
 

2.4. Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla hangi mekanizmalar 

kullanılmaktadır? 

 

Bologna sistemi üzerinden işlem yapılmaktadır.  

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58 

 
 

2.5. Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları nasıl gerçekleştirilmektedir? 

 

Bologna sistemi üzerinden işlem yapılmaktadır.  

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58 

 

 

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

 

Bölüm Başkanlığı aracılığı ile EBYS üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır. 

https://ebys.duzce.edu.tr/enVision/Login.aspx 

http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58
https://ebys.duzce.edu.tr/enVision/Login.aspx


11 

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (26.04.2018) 
 
.) 

 

 

 
 

2.7. Akredite olmak isteyen programlar nasıl desteklenmektedir? 

 

Programların akredite süreci; Birimlerin kurulunda hazırlanır onaylanır, yüksekokul 

yönetim kurulunda görüşülür onaylanır, üniversite senatosunda görüşülür onaylanır ve yürürlüğe 

girer. 

 

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme;  

Birim, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek 

şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır. 

 

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

Tanımlı süreçleri bulunmakta mıdır? Paydaşların katılımı nasıl güvence altına alınmaktadır? 

Dersleri öğrenciler ile karşılıklı sınıfta anlatmak sonrada laboratuvarda veya atölyelerde uygulama 

yaptırılmaktadır.   

 

Program yeterlilikleri Bologna süreci eğitim yeterliliklerine uyumludur. 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58 

 

Müfredatta ‘staj (Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE))’ olarak yer almaktadır. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/dmyo/Staj/1718STAJ.pdf 

 

3.2. Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler 

bulunmakta mıdır ve öğrenciler bu derslere yönlendirilmekte midir? 

Dönem başlangıcında öğrencilere seçmeli dersler, konu başlıkları, uygulama yöntemleri 

verilmekte bologna sürecinde belirtilmektedir. 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58 

 

 

3.3. Birimde seçmeli derslerin yönetimi nasıl sağlanmaktadır? Bu hususta kurumda uygulanan 

mekanizmalar nelerdir? 

Birimdeki bütün öğretim elemanları, birimin teknik imkanları, bölgemizin ara elaman 

ihtiyaçı ve gelen  ögrenci profillerine göre ders güncelleme ve mevcut dersler hakkında 

müzakereleri dönem başlarında, ortasında ve dönem sonlarında yapılarak, sonuç birim kurulunda 

hazırlanır,  onaylanır, yüksekokul yönetim kurulunda görüşülür onaylanır, üniversite senatosunda 

görüşülür onaylanır ve yürürlüğe girer. 

 

3.4. Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamaları ne şekilde yürütülmektedir? Bunların etkililiği 

nasıl değerlendirilmektedir? Değerlendirme sonuçlarına göre ne yapılmaktadır? 

 

Birim kurulunun istişaresi ve Bölüm başkanının onayı ile danışmanlar atanmakta birim 

kurulunda öğrenci geri dönüşümleri değerlendirilmektedir. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/dmyo/Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Sa

atleri.pdf 

 

 

 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/dmyo/Staj/1718STAJ.pdf
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=47&bot=58
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/dmyo/Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Saatleri.pdf
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/dmyo/Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Saatleri.pdf
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3.5. Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede (BDY) tanımlı süreçler nelerdir? Bu süreçler 

öğrencilere nasıl ilan edilmektedir? Tüm programlarda bu süreçlerin uygulanması nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 

Öğretim programları öğrenci için her dönem 30 AKTS olacak şekilde yapılmıştır.   Öğrencinin 

Başarısını ölçme ve Değerlendirmede (BDY) tanımlı süreçler, dönem başlarında öğrencilere, bölüm 

başkanına yazılı olarak bildirilir ve ‘OBS’Öğrenci Bilgi Sistemine ders değerlendirme kriterleri şeklinde 

girilir.  

https://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/ 

 

3.6. Öğrencinin mezuniyet koşulları tanımlı mıdır? 

Bologna sisteminde tanımlanmıştır. 

http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=47&bot=58 

 

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

 

Üniversite intranet sistemi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’inde Ders Değerlendirme Kriterleri 

olarak ve Bologna sisteminde tanımlanmıştır. 

https://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/ 

http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=SinavDegerlendirmeveNotlandirma&bno=47&b

ot=58 

 

3.8. BDY konusunda kurumda bilgilendirme ve eğitimler nasıl yapılmaktadır? 

Üniversite intranet (EBY) sistemi ve internet sayfası üzerinden duyuru yapılarak, 

dönemsel/periyodik seminerler verilmektedir. 

 

3.9. Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler nelerdir? 

Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumu, Yüksekokul kurul kararları alınarak düzenlenir. 

 

3.10. Öğrenci şikâyetleri hangi mekanizmalarla nasıl alınmaktadır? Bu şikâyetleri gidermek için 

uygulanan politika nedir? 

Öğrenci şikâyetleri, Yüksekokul Müdürü, bölüm kurulu, yüksekokul yönetim kurulu 

tarafından tanımlı süreçler ile izlenir. 

 

3.11. Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 

Öğrencilerin, genel alana özgü olmayan program çıktıları seçmeli dersler öğrenme 

çıktılarını kazanımları olarak Bologna sisteminde tanımlanmıştır. 

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

 

4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma;  

 

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece ve diğer 

yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve 

yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır. 

 

 

https://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/
http://bbs.duzce.edu.tr/Mezuniyet_Kosullari.aspx?bno=47&bot=58
https://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=SinavDegerlendirmeveNotlandirma&bno=47&bot=58
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=SinavDegerlendirmeveNotlandirma&bno=47&bot=58
http://bbs.duzce.edu.tr/
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4.1. Birim, öğrenci kabullerinde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır? Özellikle merkezi 

yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci 

kabullerinde uygulanan kriterler nelerdir? 

Öğrencilerin programlara kabulü, ÖSYM’nin yaptığı sınavlara ve YÖK’ün belirlediği 

kriterlere göre yapılmaktadır. Ayrıca yatay ve Merkezi yerleştirme puanı ile öğrencileri için gerekli 

düzenlemeler, yönetmelikler ile belirlenmiştir. 

 

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

Bölümümüze yeni gelen öğrencilerin uyumlarını sağlamak amacıyla, dönem başında 

öğrencilere, üniversite yaşamı, program yapısı, fiziki ve sosyal imkanlar, değişim programları ve 

yönetmelikler gibi konularda bilgiler verilmekte ve oryantasyon sağlanmaktadır. Ayrıca birimde, 

her sınıfa atanan danışmanlar  aracılığıyla öğrencilere yönetmelikler hakkında bilgiler verilerek 

uyum sağlamalarına katkıda bulunulmaktadır. 

 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Sayfa/6866/yonetmelikler 

 

4.3. Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmakta 

mıdır? (yönerge, senato kararı vb.) 

Bölümümüze yeni gelen öğrencilerin uyumlarını sağlamak amacıyla, dönem başında 

öğrencilere, üniversite yaşamı, program yapısı, fiziki ve sosyal imkanlar, değişim programları ve 

yönetmelikler gibi konularda bilgiler verilmekte ve oryantasyon sağlanmaktadır. Ayrıca birimde, 

her sınıfa atanan danışmanlar  aracılığıyla öğrencilere yönetmelikler hakkında bilgiler verilerek 

uyum sağlamalarına katkıda bulunulmaktadır. 

 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Sayfa/6866/yonetmelikler 

 

 

5. Eğitim-Öğretim Kadrosu;  

Birim, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile 

ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. 

 

5.1. Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek 

için sağlanan imkanlar nelerdir? Bu uygulamalara tüm öğretim üyelerinin katılımı nasıl güvence 

altına alınmaktadır? 

 

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

Yükseköğretim mevzuatına ve üniversite “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliği”ne göre Rektörlük tarafından sürdürülmektedir.       

 https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Sayfa/6866/yonetmelikler 

Akademik personellere teşvik verilmesi yanında ulusal ve/veya uluslararası kongrelere katılım 

desteği de verilmektedir.  Ayrıca Görevlendirme yolluğu da verilmektedir. 

 

5.2. Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin 

örtüşmesi nasıl sağlanmakta ve nasıl güvence altına alınmaktadır? 

Bölüm içerisinde uzmanlık alanlarına göre görev paylaşımları yapılmakta, bu paylaşımlar 

neticesinde birim kurulunda ve Yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar alınmaktadır. 

 

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

Üniversitemiz tarafından “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiş, birimlerin öğretim 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Sayfa/6866/yonetmelikler
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Sayfa/6866/yonetmelikler
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Sayfa/6866/yonetmelikler
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elemanlarının bu programlara katılmaları teşvik edilmiştir. 

 

5.4. Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı 

kurallar nelerdir? Bu kurallar nasıl ilan edilmektedir? 

Dönem başlarında yapılan akademik bölüm kurullarında her ders için dersi verecek öğretim 

üyelerinin belirlenmesi kurul tarafından yapılmakta ve onaylanmaktadır. Müdürlük aracılığıyla 

yazışmalar yapılmakta, bölüm sadece ihtiyaç bildiriminde bulunmaktadır. 

 

6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler;  

Birim, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmalı ve öğrenme 

olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır. 

 

6.1. Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar nelerdir? 

Kurumsal olanaklar kapsamında öğrenme ortamları oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Yüksekokul bünyesinde derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın 

özelliğine göre laboratuvar, bulunmaktadır. Kurumda yansıtma cihazları, seyyar projeksiyonlar, 

sabit bilgisayarlar, fotokopi cihazları vb. gibi ihtiyaç duyulan teknolojik cihazlar mevcuttur. 

İhtiyaca bağlı olarak bölümlerin ihtiyaç duyduğu görsel-işitsel teknolojiler temin edilmektedir. 

 

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

Öğrencilerimize belirli aralıklarla alanında uzman kişiler tarafından (özel/kamu 

kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, ARGE uzmanları, akademisyenler) seminerler 

düzenlenmekte ve mesleki gelişim ve kariyer planlamalarına yönelik katkı sağlanmaktadır. 

Birimimize davet ettiğimiz özel sektör yöneticileri ile öğrencilerimizi buluşturarak geleceğe 

yönelik kariyer hedefleri için yön çizmeleri ve anlaşma yapmaları imkânı sunulmaktadır. Futbol 

turnavaları düzenlenmektedir. 

 

6.3. Birimde öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri nelerdir? Birimde 

öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri nelerdir? 

Öğrencilere yönelik psikolojik rehberlik ve sağlık hizmeti gibi destek hizmetleri Düzce 

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde sunulmaktadır. Sunulan hizmetler 

hakkında, danışmanları ve birim yönetici kadrosuyla öğrencilerimizle yüz yüze iletişimleri 

aracılığıyla onların fikirleri alınmakta ve birimimiz için veri toplanarak değerlendirilmektedir. 

 

6.4. Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) 

için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler nelerdir? 

Engelli bireylere ve uluslararası öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik Rektörlük bünyesinde 

hizmet sunulmaktadır. Ancak, birimimizin fiziksel olanakları bu bireylere yönelik olarak hizmet 

vermek adına yeterli görülmemektedir. 
 

 

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

Birimimizde sunulan her bir hizmet için belirli zaman dilimlerinde öğrencilerden yazılı ve 

sözlü anketler, görüş ve öneri talepleri alınmaktadır. Ancak, sunulan hizmetlerin/desteklerin 

kalitesi, etkinliği ve yeterliliğini güvence altına alan bir sistem bulunmamaktadır. 

 

 

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

karar verilmektedir? 
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Üniversite senatosu tarafından karar verilmektedir. 
 

 

Ç. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI 

Birimin araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci birimin 

sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, 

araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği 

ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele 

alınmalıdır.   

 

1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; Birim, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik 

öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini teşvik etmelidir. 

 

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

bulunmakta mıdır? 

Birimin araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceği 

Yüksekokulumuzun stratejik planında belirlenmiştir. Stratejik plan kapsamında hedefler açık bir 

şekilde ortaya konmuş, her bir amaç ve hedefin kimler tarafından ne zaman gerçekleştirileceği 

ekte yer alan stratejik planda yer almaktadır. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu 

 

1.2. Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve 

bu alanlarda izlenen politikalar nelerdir? 

Stratejik Plan çerçevesinde hedefler belirlenmekte ve beş yıllık gözden geçirme periyoduyla 

değerlendirilmektedir. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu 

 

1.3. Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar 

ve buralarda izlenen politikalar nelerdir? 

Stratejik Plan çerçevesinde hedefler belirlenmekte ve beş yıllık gözden geçirme periyoduyla 

değerlendirilmektedir. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu 

 

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

yansıtılmaktadır? 

Stratejik Plan çerçevesinde hedefler belirlenmekte ve beş yıllık gözden geçirme periyoduyla 

değerlendirilmektedir. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu 

 

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

teşvik edilmektedir? 

Stratejik Plan çerçevesinde hedefler belirlenmekte ve beş yıllık gözden geçirme periyoduyla 

değerlendirilmektedir. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu 

 

 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/8991/faaliyet-raporu
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2. Birimin Araştırma Kaynakları; Birim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali 

kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve stratejilere sahip 

olmalıdır. (Birimin araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışı fonlardan 

yararlanmayı teşvik etmelidir.) 

 

2.1. Birim araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetleri için 

gerekli kaynakların nasıl planlamakta, tedarik etmekte ve kullanmaktadır? Bu hususta izlenen 

politikalar nelerdir? 

Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerinin tahsisine yönelik açık kriterler somut 

olmamakla birlikte, Yüksekokul yönetim kurulu herhangi bir kaynak dağılımını adalet, şeffaflık ve 

hesap verebilirlik ilkeleri kapsamında yerine getirmeye özen göstermektedir. 

 

2.2. Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını nasıl sağlamaktadır? Bu katılımın 

sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır? 

Yüksekokulumuz, kaynakların etkin/verimli kullanımı sağlamak ve ilave kaynak temin 

edebilmek için iç/dış paydaşlarla iletişime girmek, farkındalık meydana getirmek, seminerler, 

çalıştaylar düzenlemek suretiyle işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmeye 

çalışmaktadır. 

 

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

sonuçları nasıl kullanmaktadır? 

Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını izleme sistemi/yöntemi bulunmamaktadır. 

 

2.4. Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik izlediği 

stratejileri nelerdir? 

 

Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik 

izlediği strateji bulunmamaktadır. 

 

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

nelerdir? 

Birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları üniversite intranet sistemi (EBY) 

üzerinden, üniversiteye gelen duyuru ve davet yazılarını ilgili birimlere yönlendirilerek, 

bilgilendirme ve öğretim üye ve öğretim görevlilerini teşvik etmek üzere gerçekleştirilen faaliyetler 

bulunmaktadır. 

 

2.6. Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) stratejik 

hedeflerine ne oranda katkı sağlamaktadır? 

Bölümün dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) 

stratejik hedeflerine ve eğitime olumlu katkı sağlamaktadır. 

 

3. Birimin Araştırma Kadrosu; Birim, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili 

tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır 

 

3.1. Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında beklenen 

seviyeleri nasıl tanımlanmaktadır? 

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

ölçülmektedir? 
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3.3. Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için hangi olanaklar, imkânlar ve 

destekler bulunmaktadır? Bu destek ve imkânların yeterliliği ve etkililiği nasıl ölçülmekte ve 

sonuçları nasıl değerlendirilmektedir? 

3.4. Araştırma kadrosu; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetleri nasıl teşvik edilmektedir? 

Bu teşviklere nasıl karar verilmektedir? Sağlanan bu teşviklerin yeterliliği ve etkililiği nasıl 

ölçülmekte ve sonuçları nasıl değerlendirilmektedir? 

 

4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; Birim, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını 

yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik 

olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. 

Düzce Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri kapsamında ölçülmekte ve 

değerlendirilmektedir.  

http://personel.duzce.edu.tr/  

 

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

değerlendirilmektedir? 

YÖK tarafında uygulamaya alınan Akademik Teşvik Sistemi ile ölçümleme yapılmaktadır. 

https://personel.duzce.edu.tr/Sayfa/8955/akademik-tesvik-basvuru-ve-degerlendirme-sureci 

 

4.2. Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları nasıl 

yayımlanmaktadır? 

Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

https://personel.duzce.edu.tr/Sayfa/8955/akademik-tesvik-basvuru-ve-degerlendirme-sureci 

 

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

yeterliliği nasıl değerlendirilmektedir?1 

 

4.4. Birim/Kurumun, bölge, ülke ve dünya ekonomisine ne şekilde ve düzeyde katkı sağlamaktadır 

(Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.) 

 

D. YÖNETİM SİSTEMİ  

Birimin yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin 

değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.  

 

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; Birim, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak 

güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı 

liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır. 

 

1.1. Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi dâhil olmak 

üzere yönetim ve idari nasıl yönetilmektedir? 

Düzce Meslek Yüksekokulu Birim İç Kontrol süreçleri ile yönetilmektedir 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/9202/ic-kontrol 

 

                                                      
1 4.4 ve 4.5’in uygunluğu değerlendirelerek yazılacaktır.  

http://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/4d913e46-d2fc-4572-9bcc-6d469409aebe.pdf
https://personel.duzce.edu.tr/Sayfa/8955/akademik-tesvik-basvuru-ve-degerlendirme-sureci
https://personel.duzce.edu.tr/Sayfa/8955/akademik-tesvik-basvuru-ve-degerlendirme-sureci
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/9202/ic-kontrol
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1.2. İç kontrol eylem planı hazırlama süreci nasıldır? Bu eylem planlarının izlenmesi ve 

değerlendirilmesi süreçleri nasıl yürütülmektedir? 

Düzce Meslek Yüksekokulu Birim İç Kontrol süreçleri ile yönetilmektedir 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/9202/ic-kontrol 

 

2. Kaynakların Yönetimi; Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının 

tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. 

(İlan edilmiş yönetim sistemi belgesi) 

 

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

2.2. Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olmasını 

nasıl güvence altına almaktadır? 

2.3. İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle 

uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler nelerdir? 

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

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

 

3. Bilgi Yönetimi Sistemi; Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına 

alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamalı, analiz etmeli ve süreçlerini 

iyileştirmek üzere kullanmalıdır. 

 

3.1. Birimin her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak 

üzere kullandığı bilgi yönetim nasıl işletilmektedir? 

Öğrenci Bilgi Sistemi kayıtlı ya da mezun öğrencilerin kayıtlandıkları ders ve ders notlarını 

takip etmek üzere kullanılmaktadır. 

https://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/ 

 

3.2. Birimin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri nasıl toplanmakta ve 

paylaşılmaktadır? Bilgi Yönetim Sistemi nasıl desteklemektedir? 

Birimin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerlerini Düzce Meslek 

Yüksekokulu Öğrenci işleri ve personel bölümü yapmaktadır. 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1350/ogrenci 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/5403/yuksekokulumuz 

 

 

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

nasıl desteklemektedir? 

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

toplanmakta mıdır? 

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

alınmaktadır? 

3.6. Örgütsel hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere ne tür uygulamalar 

yapılmaktadır? 

 

4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; Birim, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin 

uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır. 

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

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/9202/ic-kontrol
https://obs.duzce.edu.tr/account/login?returnurl=/
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/1350/ogrenci
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/Sayfa/5403/yuksekokulumuz
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4.2. Birim dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi nasıl sağlanmakta ve sürekliliği nasıl 

güvence altına alınmaktadır? 

 

5. Kamuoyunu Bilgilendirme; Birim, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini 

de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde 

yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. 

 

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

faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla nasıl ve 

hangi ortamlarda paylaşılmaktadır? 

 

Birimde yapılan faaliyetler, bölüm başkanlığı tarafından yüksekokul İletişim ve Tanıtım 

Koordinatörlüğü kanalıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

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

 

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

almaktadır? 

Tüm yapılan etkinlikler ve projeler internet sayfalarımızda yayınlandıktan sonar diğer haber 

kuruluşları ile paylaşılmaktadır.   

 

6. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği; Birim, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp 

değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.  Birim, eğitim-

öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri 

hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu 

bilgilendirmelidir. 

 

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

faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla nasıl ve 

hangi ortamlarda paylaşmaktadır? 

Birimde yapılan faaliyetler, bölüm başkanlığı tarafından Yüksekokul İletişim ve Tanıtım 

Koordinatörlüğü kanalıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

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

 

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

almaktadır? 

6.3. Birim yöneticilerinin liderlik özellikleri nasıl ölçülmekte ve izlenmektedir? Bu yetkinliklerin 

geliştirilmesi için ne gibi uygulamaları bulunmaktadır? 

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

 

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-

Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. Birim daha önce 

bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa 

bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler 

sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı 

ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir. 
 

Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi 

http://www.dmyo.duzce.edu.tr/
http://www.dmyo.duzce.edu.tr/
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Güçlü Yönler 

 

 Düzce Meslek Yüksekokulunun şehir merkezinde yer alıyor olması, (iletişim ve işbirliği kolaylığı) 

 

 Düzce Meslek Yüksekokulunun Büyükşehirlere ve Sanayi Merkezlerine yakın, her türlü ulaşım 

kolaylığına sahip bir ilde olması, 

 

 Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ile işbirliği çalışmalarının yapılması, 

 

 EDE stajı yaptırma ve denetlemedeki başarısı, 

 

 Mesleki orta öğretim kurumları ile güçlü bağları olması, 

 

 Mezunların istihdam olanaklarının fazla olması, 

 

 Sosyal ve kültürel alanlardaki başarılı çalışma faaliyetleri, 

 

 Sanayi ile işbirliği çalışmaları, 

 

 Eğitim ve araştırma anlamında genç, nitelikli, yetkin, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri 

benimsemiş alanında tecrübe sahibi akademik personel, 

 

 Pozitif ve çözüm odaklı, yeniliklere açık, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı,  

 

 Öğrenci, idari ve akademik personel arasındaki ilişkilerde sevgi, saygı ve içtenliğin hâkim olması, 

  

 Mesleki yeterliliğe ve çalışma disiplinine sahip, özverili, değişim ve yeniliğe açık personel, 

  

 Kurum içi ve kurum dışı farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin bir arada uyumlu çalışması ve 

iletişimin güçlü olması, 

 

 Paydaşlarla ve yerel yönetimlerle iletişim kurma, işbirliği geliştirme, uyumlu çalışma ve uygulama 

başarısı, 

  

 Sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim verme, öğrencilere iş ve staj imkânı sağlayabilme, 

  

 Çevre toplum ve birey sağlığının korunmasına yönelik eğitim, tarama ve bilimsel çalışmaları 

yapılabilmesi,  

 

 Sosyal ve kültürel faaliyetler için ilgili bölümlerin kurulmuş ve faaliyete geçirilmiş olması, 

  

 Öğrenci odaklı yönetim felsefesinin en alt birimlere kadar benimsenmiş olması, 

 

 Öğrenci topluluklarının aktif olarak çalışması, 

  

 Farklı alanlarda eğitim verebilme imkânları sayılmaktadır.  

 

Zayıf Yönler 

 

 Teknik ve idari personelin yeterli sayıda olmayışı ve tecrübeli ve nitelikli personel azlığı, 
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 Yeterli sayıda akademik personel olmaması (bölüm bazında), 

  

 Üniversitenin büyüme hızına göre bazı fiziki olanakların (derslik, laboratuvar, ısınma, 

misafirhane, altyapı gibi) yetersiz kalması, 

  

 Çevre ve sosyal düzenlemelerde halen eksikliklerin bulunması, 

  

 Akademik personelin mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerin yetersiz olması, 

 

 Personelin motivasyonunun düşük olması, motivasyonu arttırıcı bir mekanizmanın bulunmaması, 

  

 Öğrenci bilgi sisteminde beklenmeyen sorunların çıkması ve kısa sürede çözülememesi, 

  

 Akademik teşvik miktarlarının düşük olması nedeniyle uluslararası tebliğlere iştirakin az olması 

sayılmaktadır. 

 

 

Fırsatlar 

 

 

 Düzce ilinin coğrafi açıdan metropollere yakın olması ve bunu avantajlarından yararlanabilme 

olanakları, 

  

 Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarının teşvik edilmesi, 

  

 Paydaşlarla işbirliği olanaklarının fazla olması, 

  

 Bölgedeki belirli iş sahalarına uygun öğrenci yetiştirme imkânı, 

 

 Düzce'nin sahip olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik zenginlikleri, 

  

 Düzce ilinin, sanayi ve tarım alanlarını içinde barındıran ve gelişim potansiyeli olan coğrafyada 

olması, 

  

 Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilme olanaklarının fazla olması, 

  

 Dış paydaşların kurum hizmetlerine olan talebinin artması ve bilinçlenmesi, 

 

  

 Yasal düzenlemeler sonucunda mesleklere yönelik sağlanan olanakların iyileştirilmesi olanakları 

sayılmaktadır.  

 

Tehditler 

 

 Şehir ve kampüs ulaşım imkânının kısıtlı olması, düzensizliği ve yol, kaldırım vb. altyapının 

şehirde ve kampüste tamamlanmamış olması, 

 

 Ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olması, 

 

 Düzce ili halkının öğrenci ve üniversiteye önyargılı olması,  



22 

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu İç Değerlendirme Raporu (26.04.2018) 
 
.) 

 

 

 
 

F. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

 Öncelikli olarak kaliteli bir eğitim için kaliteli derslikler, binalar ve donanım gerekmektedir. 

Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmelerini sağlamak üzere miladını doldurmuş olan 

binaların yerine çok daha sağlam büyük ve planlı bir binanın inşasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

 

 Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aynı yerleşkede eğitim 

öğretim vermektedirler. Fiziki alanın iki meslek yüksekokuluna yetmediği düşünüldüğünde Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim faaliyetlerine başka bir kampüste devam 

etmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Yeterli olmayan binalar, hem derslik olarak hemde 

öğretim elemanlarına yer sıkıntısı olarak büyük sorun oluşturmaktadır. Bazı öğretim elemanları 

odaları 3-4 kişiden oluşmakta, bazı öğretim elemanları ise koridor sonlarının odaya çevrildiği 

alanlarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. 

 

 Düzce Üniversitesi bir sistem olarak düşünüldüğünde bu sistemin alt parçası olarak Düzce Meslek 

Yüksekokulunda; 9 bölüm başkanlığı altında 13 program bulunduğu ve 41 akademik personel 

olduğu bilinmektedir. Bu bölümlere ve personele ait tüm verileri tek bir sistemde toplayacak son 

derece ayrıntılı bir bilgi yönetim sistemine ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Verilerin bir 

kez girildikten sonra tüm sistemlere iletilmesini sağlayacak programların olduğu düşünülmektedir. 

 

 Bazı programlardaki öğrenci sayısındaki azalmanın programların isimlerinin ve içeriklerinin 

değiştirilmesi ile giderilebileceği aynı zamanda üniversite sınavı öncesi bölüm ve programları 

tanıtıcı sunumların hazırlanarak tüm liselere tanıtım toplantılarının gerçekleştirilmesinin uygun 

olacağı düşünülmektedir. 

 

 Akademik (yabancı dil, istatistik vb.) ve idari personel (iletişim ve farklı uzmanlık alanları vb.) için 

hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinin eğitim kalitesini arttırma çabaları açısından son 

derece faydalı olacağı düşünülmektedir. Özellikle idari personelin görevde yükseltilmelerde 

yeterliliğinin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda eğitim almasının işlerin yürütülebilmesi 

açısından büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 

 

 Orta öğretimde mesleki eğitim alanındaki başarı düşüklüğü Meslek yüksekokullarına da 

yansımakta, öğrencilerin adaptasyonu uzun sürmektedir. 1. Sınıf öğrencileri için mutlaka 1. 

Dönemim ilk haftası oryantasyon olarak planlanmalı ve ilk haftaya boş geçen hafta olarak 

bakılmamalıdır. 

 

 Öğrencilerin Merkez Kampüs sosyal imkânlarından yeterince yararlanamaması göz önünde 

bulundurulduğunda, öğrencilerin merkez kampüse gitmelerini kolaylaştırmak için gün içinde 1 

veya 2 defa olacak şekilde ücretsiz servis imkânı düşünülebilir. 

 

 Birçok farklı program mezun öğrencilerini sosyal iletişim siteleri aracılığıyla takip etsede 

mezunlarla ve öğrencilerle ilgili istatistikî veri tabanı konusunda yetersiz kalınmaktadır. Bilgi 

yönetim sistemi planlanırken bu konuyada değinilmesi son derece uygun olacaktır. Diğer 

üniversitelerin mezunların takibi konusunda izledikleri yollar araştırılmalı, gerekirse Mezun Takip 

Koordinatörlüğü kurulması düşünülmelidir. 

 

 Alt yapı olanaklarının zenginleştirilmesi için maddi olanakların sağlanması, endüstri kuruluşlarıyla 

devam etmekte olan ilişkilerin daha da geliştirilerek staj olanaklarının ve ortak proje çalışmalarının 
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geliştirilmesi, bilimsel proje çalışmalarının arttırılması, laboratuarların modernizasyonunun 

üniversite destekli sağlanmasının eğitimin kalitesinin arttırılmasında etkili olacağı 

düşünülmektedir. 

 

 Teknisyen ve Tekniker kadrolarının yetersizliği sebebiyle laboratuarların sürekli kullanıma 

açılamaması öğrencilerin ders dışında laboratuarlardan yeteri kadar faydalanamamasına sebep 

olmaktadır. Tekniker ihtiyacı olan bölümlere bu kadroların aktarılmasının öğrencilerin daha fazla 

uygulama yapabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 


