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A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER

İletişim Bilgileri:

Öğr.Gör. A.Kutalmış YALÇIN (Başkan)       

E-mail: kutalmisyalcin@duzce.edu.tr          

Gsm: 0506 333 27 18

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK (Üye)  

E-mail: sinancikmak@duzce.edu.tr   

Gsm: 0534 553 8284

Öğr.Gör.Büşra KESİCİ(Üye) 

E-mail:  busrakesici@duzce.edu.tr     

Gsm: 0 543 422 22 22

mailto:kutalmisyalcin@duzce.edu.tr
mailto:sinancikmak@duzce.edu.tr
mailto:%20busrakesici@duzce.edu.tr
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Tarihsel Gelişimi:

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Programlarının geçmişi, 1976 yılında kurulan Düzce Meslek Yüksekokulu İktisadi ve 

İdari Programlara dayanmaktadır. Sosyal Güvenlik Programı ise, yine Düzce Meslek Yüksekokulu 

bünyesinde 2009 yılı itibariyle, Türkiye’nin ilk ve tek Sosyal Güvenlik Programı olarak öğretim 

faaliyetine başlamıştır. 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi 

05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulundan ayrılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim 

yılında mevcut olan programlara Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı da ilave edilmiş olup, eğitim-

öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Toplam Öğrenci Sayısı:

17 Nisan 2018 yılı itibari ile mevcut bölümlerde öğrenim gören 1528 kayıtlı öğrencimiz mevcuttur. 

İşletme Yönetimi Programında 412, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında 387, Sosyal 

Güvenlik Porgramında 411 ve Çağrı Merkezi Hizmetlerinde 318 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. 

Öğrenci sayılarına ilişkin ayrıntılı bilgi Ek-1’de bulunan Toplam Öğrenci Sayısı Tablosu’nda 

gösterilmiştir.

Toplam Personel Sayısı:

2547 Sayılı Kanuna bağlı olarak fiilen 2 adet Doktor Öğretim üyesi ve 11 Öğretim Görevlisi görev 

yapmaktadır. 2 öğretim görevlisi 13/b-4 maddesi uyarınca farklı birimlere görevlendirilmiştir. 

Meslek Yüksekokulumuzda 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 şef ve 3 memur olmak üzere toplam 5 idari 

personel görev yapmaktadır. Toplam personel sayısı ile ilgili tablo Ek-2’de gösterilmektedir.  

Meslek Yüksekokulumuzun İmkânları:

Düzce Meslek Yüksekokulu ile aynı yerleşkede faaliyet gösteren Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulumuz şu olanaklara sahiptir. Öğretim binasında öğrencilerin kullandığı 4 derslik ve 1 

bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Derslikler ve bilgisayar laboratuvarında toplam 40 bilgisayar 

öğrencilerin  kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinası, 1 
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adet faks, 1 adet tarayıcı, 5 adet projeksiyon makinası ile öğrencilere gerekli hizmet verilmektedir. 

Okulda öğrenciye hizmet ön planda tutularak çalıştırılan bir kantin bulunmaktadır.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:

Vizyon:

Ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan güncel teknolojik ve sosyal alanlardaki nitelikli eleman 

ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve 

geliştirmeyi amaçlayan, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte 

öncü, yenilikçi ve küresel bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Misyon:

Alanında deneyimli, mesleği konusunda bilgi sahibi, teori ve uygulamayı birleştiren, okulda 

öğrendiklerini meslek hayatında uygulayabilen, ahlaklı, dürüst, kendine güvenen, çalıştığı kuruma 

değer katan, entelektüel bilgi ve birikimi yüksek nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılayacak 

bireylerin yetiştirilmesidir.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun amacı; işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç 

duyduğu ara insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara 

uygun olarak yetiştirmektir.  

Bu bağlamda hedeflerimiz;

Ülkemiz işletme ve endüstri kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının aradığı nitelikleri taşıyan, 

gelişen teknolojiyi izleyen, uygulamaya koyan, alt birimlere aktaran, kendini devamlı yenileyen 

meslek elemanını yetiştirmek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile endüstri ve ticari kuruluşlara danışmanlık yapmak.

Öğretim programlarını ve bilgisayar laboratuvarını değişen koşullara, yönetim süreçlerine ve gelişen 

teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla yenilemek.

Üniversite sanayi işbirliğini en üst düzeyde tutmak.

Değişen çevre koşullarında işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması için 

farklı programları açmak.
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Mevcut programların derslerinde iş dünyasında karşılığı olan yeni derslerin ilave etmek ya da 

mevcut dersleri güncellemek.

Farklı ülkelerde deki eğitim kurumlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak.

Öğretim kadromuzun akademik alanda çalışmalar yaparak kendisini geliştirmesi teşvik etmek. 

Böylece yeni uygulamalar konusunda çağın gerisinde kalmamak.

Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

İşletme Yönetimi Programı: 

İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri ve yönetim fonksiyonlarını bilen, piyasanın ve işletmelerin 

özelliklerini bilen, işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar 

yetiştirmektir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: 

İkinci derece yöneticilik bilgileri ve becerileri olan, muhasebe ve muhasebecilik mesleğinde 

bilgisayar kullanabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Sosyal Güvenlik:

Kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak 

yapabilen,  sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında 

başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki 

sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar 

yetiştirmektir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri:

Kurumun kendisiyle temas etmesini istediği müşteriler, tedarikçiler, bayilerle başta telefon olmak 

üzere diğer tüm temas biçimlerini de (web, faks, e-posta) kullanarak etkileşim içinde olmasını 

sağlayan İletişim Merkezlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirmektir.

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Kurumumuz da Ar- Ge faaliyetleri yürütülmemektedir.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
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Kurum, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından daha önce dış değerlendirme sürecinden 

geçmemiştir. 

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Birimin misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve 

iyileştirmek üzere kullandığı tanımlı bir süreci bulunmalıdır.

1-Birimin misyon, vizyon ve hedefleri kurumsal duruşunu, önceliğini ve tercihlerini nasıl 

yansıtmaktadır?

Misyon ifademizde yer alan, mesleği konusunda teorik ve güncel bilgilere sahip olan ara 

elemanların yetiştirilmek istenmesi, Sosyal Bilimler MYO olarak kurumsal varlık amacımızı belirten 

bir ifadededir. Kurum olarak önceliğimiz en önemli paydaşımız olan öğrencilerimizin iyi eğitimli, 

çağın gereksinimlerine haiz ülkesine ve dünyaya faydalı bireyler olmasıdır.

2-Birimin stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedefleri misyon ve vizyonu ile ilişkili midir?

Uzun vadeli amaçlarımız arasında geleceğin iş dünyanın ihtiyaç duyacağı niteliklerde istenen ara 

eleman ihtiyacına yönelik eğitimlerin verilmesi ve geleceğin mesleklerine karşılık gelen yeni 

programların açılması hedeflenmektedir. İşte bu noktada gerek eğitim kadromuzun nicelik ve nitelik 

açısından güçlendirilmesi gerekse de fiziki imkanlarımızın geliştirilmesi stratejilerimiz arasında yer 

almaktadır.

3-Birimde misyon farklılaşması odaklı yaklaşım uygulamalara nasıl yansıtılmaktadır?

Misyon ve vizyon ifadelerimizde gelecek odaklı yaklaşımlar benimsendiği için farklılaşmaya 

gitmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Bu ifadeler geleceğimizi şekillendirecek olan hedef ve 

amaçlarımızla somutlaştırılmaktadır. Özellikle hedeflerimiz belirlediğimiz vizyona ulaşabileceğimiz 

yönde belirlenmekte ve güncellenmektedir.
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4-Birim kaynaklarının paylaşımında birimler/bölümler arası denge nasıl kurulmaktadır?

Gerek insan kaynağımızı gerekse fiziki imkanlarımızı mümkün olduğunca verimli ve etkin bir 

şekilde değerlendirmek adına programlar arasında paylaşımını yapmaktayız. Bölümlerin ihtiyaç 

duyduğu öğretim elemanları son düzenlemelerle birlikte neredeyse eşit bir dağılım göstermektedir. 

Her bölümün ihtiyaç duyduğu derslik ve laboratuvarlar bölümlerin gereksinimlerine göre dağıtımı 

yapılmaktadır.

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

bulunmakta mıdır?

Tüm programlarımızı ele alan kapsamlı kalite politikalarımız oluşturulmamıştır. İlerleyen tarihlerde 

her bir programın izleyeceği kalite politikaları oluşturulması hedeflenmektedir.

6-Birim, Kalite Politikasını tüm paydaşlarına nasıl duyurmaktadır? Kurum içi ve dışında yayılımını 

nasıl sağlamaktadır?

Kalite faaliyetleri, alınan kararlar ve hazırlanan dokümanlar birimimizin resmi sitesinde 

yayınlanmaktadır. Ayrıca kurumumuzun mail adresinden tüm personelimizin resmi mail adreslerine 

bildirimler yapılmaktadır.

 
7-Birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar nelerdir?

Birimimizde kaliteye yönelik faaliyetlerin uygulandığını gösterir somut örnekler bulunmaktadır. 

Birimimiz kalite anlayışında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınmaktadır. Örneğin, 
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öğrencilerimizin gelişimini ve dış paydaşlarla olan etkileşimini arttırmaya yönelik konferans ve 

seminerler yapılmaktadır. Ek 3’de 2016-2017 Döneminde yapılan etkinliklerin listesi yapılan bu 

konferans ve seminerler görülmektedir.

8-Birim stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri tanımlı mıdır? Bu 

göstergeleri nasıl izlemektedir?  Göstergeler hangi birimleri (akademik, idari ve eğitim-öğretim, 

ARGE, topluma katkı) kapsamakta ve hangi seviyelere (kurum, birey) kadar inmektedir?

Birimimiz en önemli performans kriteri mezunlarımızın istihdam olanağı bulmaları ve dış 

paydaşlarımız olan ve mezunlarımızı istihdam eden özel ve kamu kuruşlarından gelen 

değerlendirmelerdir. Mezunlarımızla, birimimizin resmi ve resmi olmayan sosyal medya hesapları 

aracılığıyla iletişim halindeyiz. Özellikle Sosyal Güvenlik ve Çağrı Merkezi Hizmetleri 

programlarından mezun olan ve kamu kurumlarında istihdam olanağını yakalamış olan 

öğrencilerimizle ve kurum yetkilileriyle görüşmeler yapılmaktadır. Ek 3’de 2016-2017 Döneminde 

yapılan etkinlikler listesinde, SGK İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan mezunlarımızın 

Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileriyle yaptıkları söyleşi programı gösterilmektedir.

Halihazırda Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu da 8 adet, Sakarya SGK’da 5 adet ve Bolu SGK’da 2 

adet mezunumuz çalışmaktadır. Düzce SGK önemli dış paydaşlarımızdan birisidir. Zaman zaman 

yapılan karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, SGK bölümü öğrencileri için Sosyal 

Güvenlik Hukuku dersine Sosyal Güvenlik kurumundan denetmen yardımcısı statüsünde görev 

yapan yetkili gelerek dersin yürütücülüğünü yapmaktadır. Bu noktada öğrencilerimiz ve birlikte 

çalışacakları kurum yöneticileri arasında etkileşim sağlanmaktadır. Ek 3’de 2016-2017 Döneminde 

yapılan etkinliklerin listesinde yapılan SGK ziyareti ilgili bilgi düşülmüştür.

9-Birimin tarihsel geçmişi ve alışkanlıkları kalite güvence sistemi ile nasıl entegre edilmektedir?

Birimimiz, mezunlarının istihdam olanağı yüksek, günün gereksinimlerine karşılık gelen 

programları hizmete sunma düsturunu bir gelenek olarak benimsediği söylenebilir. Bunun göstergesi 
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önümüzdeki 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapacak olan “Nüfus ve Vatandaşlık 

Programının” açılacak olmasıdır. Bu konuyla ilgili 04.04.2018 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme 

Kurulu toplantısında alınan kararla, birimimizde “Nüfus ve Vatandaşlık Programının” açılması 

uygun görülmüştür.

10-Birim uluslararasılaşma konusunda bir strateji belirlemekte midir?

Şimdiye kadar uluslararası muhtemel paydaşlarla işbirliği girişiminde bulunulmamıştır. Ancak, 

AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için 

yürütülen bir program olan Leonardo Da Vinci Programı ile yurt dışı hareketlilik projeleri 

yürütülebilir.

Birimin kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Kalite Komisyonunun 

yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalıdır. 

11-Birimin tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen 

Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.) bulunmakta mıdır?

Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu üyeleri üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü 

tarafından belirlenen kriterlere göre seçilmiştir. Bu kriterler; en az bir kişinin birimde yönetici 

olması, en az bir kişinin birimde akademisyen olması, en az bir kişinin idari personel olması 

şeklindedir. Bu kriterlere göre Meslek Yüksekokulu müdür yardımcımız Öğr. Gör. A. Kutalmış 

YALÇIN tarafından konu hakkında deneyimli ve istekli olma kriterleri temel alınarak karşılıklı 

görüşmeler sonucunda kalite komisyon üyeleri belirlenmiştir. Konu ile ilgili resmi görevlendirmeler 

yapılmıştır. 

12-Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/komisyon Üniversite Kalite Komisyonu ile nasıl 
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ilişkilendirilmektedir?

Birimimizin kalite yönetimi Kalite Komisyonu üyeleri olan üç öğretim elemanı ve bir idari personel 

tarafından yıllık olarak denetlenmekte ve Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğüne 

raporlandırılmaktadır. Kurumun kalite güvencesi ve iç değerlendirme süreçleri kapsamındaki ölçme 

ve izleme sistemi, üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından oluşturulmuş 

esaslara göre yapılmaktadır.

13-Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm birimlerin katılımı/temsiliyeti nasıl sağlanmaktadır?

Birimimizde Meslek Yüksekokulu çalışanlarının tamamının kalite çalışmalarına destek vermesi 

konusunda karar alınmış olup tüm bölüm başkanları ve idari personel kalite iç değerlendirme 

raporunun oluşturulmasında katkıda bulunmaktadırlar. 

14-Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden kurumsal dış değerlendirmeler, 

program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları konusundaki deneyimleri nelerdir? Bu 

deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları nelerdir?

Birimimiz geleceğe yönelik süreçlerin iyileştirilmesi noktasında üniversitemiz tarafından 

oluşturulmuş olan Bologna Bilgi Sistemi’nde yer alan bilgileri tamamlamış ve bu bilgilerin sürekli 

olarak güncellenmesi için gereken çalışmalar devam etmektedir. Yine bologna süreci paralelinde, 

bölümlerde verilen derslerin içeriği ve kredisi, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda 

güncellenmiştir

Bologna süreci kapsamında, programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulup, programların yeterlilikleriyle 

ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır.
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15-Birimde içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için neler yapılmaktadır?

Sosyal Bilimler MYO’da kalitenin anlaşılması, kalite kültürünün aşılanması amacıyla iç 

paydaşlarımızdan olan öğrencilerimize kalite konusunda seçmeli dersler verilerek kalite konusunda 

temel kavramlar, kalite yönetim sistemleri ve yönetim teknikleri öğretilmektedir. Birimimizin resmi 

web sitesinde programlara ait ders planları içeriklerinde, tüm programlarımızın seçmeli havuzlarında 

Kalite Yönetimi dersi bulunmaktadır. 

16-Birimdeki liderler çalışanların kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini nasıl 

sağlamaktadırlar?

Birimimizdeki liderler Başta MYO müdürü, müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarıdır. Meslek 

Yüksek Okulumuzun tümünü ilgilendiren ya da belirli bir bölümü ilgilendiren karaların alınması 

yapılan bölüm kurulu toplantıları ya da bölüm başkanları toplantılarında görüşülmektedir. Şeffaf ve 

katılımcı bir yönetim politikasının izlenmesi alınan kararlarda tüm paydaşlarımızın görüşlerinin 

alınması önemlidir. 

İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, 

meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.)  kalite güvencesi sistemine katılımı ve 

katkı vermeleri sağlanmalıdır.

17-Birimde paydaş analizi nasıl yapılmaktadır? Birimin paydaşları arasındaki önceliklendirmeyi 

nasıl belirlemektedir? Öncelikli paydaşları kimlerdir?

Birimimizin iç ve dış paydaşları bulunmaktadır. İç paydaşlar öncelikle öğrencilerimiz, akademik ve 

idari personeldir. Dış paydaşlarımız mezunlarımız, çeşitli özel ve kamu kurumları ve meslek örgütü 

temsilcileridir. Bu kurumlar arasında protokollere ve karşılıklı görüşmelere dayanan ilişkiler 

yürütülmektedir. Bu kurumlar; Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu, Düzce İŞKUR, ATOS Çağrı 
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Merkezi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Serbest Mali Müşavirler Odası ve Nüfuz 

Müdürlüğüdür. 

18-Birim, iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını nasıl, hangi ortamlarda ve 

hangi mekanizmalarla sağlamaktadır?

En önemli iç paydaşlarımız öğrencilerimizdir. Bu kapsamda, İç paydaşlarımızdan gelen istekler ve 

yönetim kadememizin gördüğü gereklilik üzerine üniversitemizde yürürlükte olan yönetmeliklerin 

öğretilerek öğrencilerimizin resmi işlemlerini daha bilinçli bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla 

Rehberlik ve Danışmanlık dersi seçmeli olarak açılmıştır. Bu dersle ilgili öğrencilerimizden olumlu 

geri dönüşler almaktayız. 

Danışman hocalarımızın yapmış oldukları danışmanlık toplantıları, öğrenci sorunları, istek ve 

şikayetlerinin dinlendiği ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulduğu ortamı sağlamaktadır. Dış 

paydaşlarımız olan kurumlarımızla ilişkileri güçlü ve işlevsel tutmak adına bu kurumlardan gelen 

yetkililer öğrencilere iş hayatındaki uygulamalardaki pratik bilgileri ve güncel meselelerin 

öğretilmesi amacıyla dersler vermektedir.  

 

19-Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşlar nasıl bilgilendirilmektedir?

Alınan kararlar öğrencilerimize okulumuzun resmi web sitesinden ve resmi sosyal medya 

hesabından duyurulmaktadır. Ayrıca bölüm panolarımızda duyurular asılarak öğrencilerimize ilan 

edilmektedir. Öğretim görevlilerimiz öğrencilerin daha iyi bilgilenmeleri ve onların 

değerlendirmelerini görmek için derslerde informal olarak öğrencilerimizi bilgilendirmektedirler. 

Birimimizde, iki akademik personelimizin görevli olduğu iletişim temsilcilerimiz, birimimizin 

sosyal medya hesaplarından çeşitli duyurular yapmaktadırlar.

Akademik ve idari personeller ayrıca mail adreslerine gönderilen elektronik postalarla ve EBYS 

sisteminden yapılan bilgilendirme mesajlarıyla haberdar edilmektedir. 
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20-Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşlar nasıl bilgilendirilmektedir?

Kurumlara yapılan ziyaretlerle ve urum yetkililerinin yapmış olduğu ziyaretlerde yapılması 

planlanan faaliyetlerle ilgili fikir alışverişleri yapılmaktadır. Birim yöneticilerimiz ve paydaş kurum 

yöneticilerinin yapmış oldukları toplantılar neticesinde ortak kararlar alınmaktadır. Ayrıca, dış 

paydaşlarla kurulan yakın ilişkiler sayesinde çeşitli iletişim araçlarıyla(telefon, mail vb.) görüşmeler 

yapılmaktadır.

C. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

Programların Tasarımı ve Onayı

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

altına alınmaktadır?

Bölümlerdeki ders müfredatları belirlenirken, deneyimli saygın yurt içi ve yurt dışı eğitim 

kurumlarının müfredatları incelenerek dersler belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bologna süreci 

paralelinde bölümlerde verilen derslerin içeriği ve kredisi, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda 

güncellenmiştir.

Programların yeterlilikleri(mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri), Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurularak; bölüm kurul kararında görüşülerek alınan 

ortak kararla, bölüm başkanlığınca belirlenmektedir.

Bologna süreci kapsamında, programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulup, programların yeterlilikleriyle 

ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders 

öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bologna ders bilgi sisteminde her bölüm 

için ilgili içerik bulunmaktadır. Programın açılması kararı bölüm kurulu kararı ile alınır ve 

yüksekokul yönetim kuruluna sunulur. Yüksekokul müdürlüğünün onayı halinde üniversite 
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senatosuna sunulur. Programların eğitim amaçları ve kazanımları Düzce Üniversitesi Bologna bilgi 

sisteminde kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir.

2-Programların tasarımında paydaş görüşleri hangi yöntemlerle alınmaktadır? Bunlar program 

tasarımlarına nasıl yansıtılmaktadır?

Birimimiz mezunlarına hızlı iş imkanı sağlayan programlar açma düsturuyla faaliyetlerini 

yürütmektedir. Önümüzdeki 2018-2019 güz döneminde öğrenci alımı yapacak olan ve yeni açılan 

Nüfus ve Vatandaşlık Programımız bunun en yeni örneğini oluşturmaktadır. 

Kurumumuz Düzce Üniversitesi Senatosu 2018/47 sayılı karar numaralı senato kararının eklerinde 

Nüfus ve Vatandaşlık Programının açılması ile ilgili teklif doyası yer almaktadır. İlgili dosyada, yeni 

kanuni düzenlemelerle nüfus müdürlüklerinde yapılan işlem türleri ve sayısının artış göstereceği 

buna mukabil nitelikli eleman ihtiyacının da artacağı ifade edilmektedir. 

Nüfus ve vatandaşlık Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde yer 

alan nüfus müdürlüklerinde KPSS puanı ile iş imkanları bulacağı düşünülmektedir. Birim 

yöneticilerimizin İl ve ilçe nüfus müdürleriyle yaptıkları toplantılar neticesinde Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışabilecek bilgili ve donanımlı kamu personelinin 

yetiştirilmesi için bu programın açılmasının gerekliliği konusunda görüş birliği sağlanmıştır. 

Nüfus ve Vatandaşlık programında gösterilecek olan derslerin çeşidi ve içeriğinin neler olması 

gerektiği konusunda dış paydaşlarla da görüşmeler yapılarak, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin 

ihtiyaç duyduğu; mevzuata hakim, hukuki işleyişi bilen, bilgisayar ve ilgili ekipmanları 

kullanabilme becerilerine haiz ara eleman yetiştirilmesini sağlayacak dersler ve ders içerikleri 

hazırlanmaktadır.

Dış paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler ve değişen koşulların öğretim elemanlarımızca 

değerlendirilmesi neticesinde her dönem yapılan bölüm kurulu ve bölüm başkanları toplantılarıyla 

dersler ve içerikleri günümüzün beklenti ve ihtiyaçlarının karşılayacak bir biçimde 

güncellenmektedir. Örneğin Düzce SGK biriminden ders vermek için gelen yetkililer değişen 

mevzuatla ve uygulamalarla ilgili olarak öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımız bilgi 
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vermektedirler. Değişen ders içerikleri ve Programların eğitim amaçları ve kazanımları Düzce 

Üniversitesi Bologna bilgi sisteminde kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir.

3-Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki 

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

Birimimiz programlarının tümünde staj zorunluluğu bulunmaktadır. Staj yapılması mezuniyet şartı 

olarak ders planlarında ve ön lisans staj yönergesinde belirtilmiştir. Sosyal Bilimler MYO’da 

öğrenim gören öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgilerin uygulamada geliştirilmesi için staj 

yapmaları ve başarılı olarak stajlarını tamamlamaları istenmektedir. Bu kapsamda uygun staj yerinin 

seçilmesinde öğrencilere rehberlik edilmekte ve onay verilmektedir. Yapılan stajın öğrenciye yeterli 

faydayı sağladığına dair olumlu kanaatin oluşması için öğrencilerle staj sonrası mülakatlar 

yapılmaktadır. Ayrıca, akademik personelimiz tarafından bazı öğrencilere stajları esnasında iş yeri 

ziyaretleri yapılarak, öğrencinin performansıyla ilgili iş yeri amiriyle değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

1-Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi hangi sıklıkta ve ne tür yöntemler kullanılarak 

yapılmaktadır?

Sosyal Bilimler MYO da görevli tüm akademik personelin katılımıyla her dönem başında ve 

sonunda gerçekleştirilen dönemlik akademik toplantılarda faaliyetler gözden geçirilmekte, gerekli 

güncellemeler tartışılmakta ve sürekli iyileştirmeler uygulanmaktadır.

Gözden geçirme faaliyetleri dönem başı ve dönem sonu yapılan toplantılar gerçekleştirilir.

Toplantılara kurumun idari amiri olan Müdür başkanlık eder, bölüm başkanları, program 

koordinatörleri ve öğretim görevlilerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirilir.
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2-Program güncelleme çalışmalarına paydaşlar nasıl katkı vermektedir?  Paydaş katkısının nasıl 

alındığını açıklayan tanımlı bir süreci var mıdır?

Eğitim-öğretim süreçlerini gözden geçirilmesi faaliyetleri Bölüm/Program başkanlıklarınca yılda bir 

iç ve dış paydaş görüşleri alınarak yapılmakta ve üniversitemiz senatosunun kararı ile uygulamaya 

geçilmektedir.

3-Birim, tüm programlarında eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını nasıl güvence 

altına almaktadır?

Program yeterliliklerinin ve eğitim amaçlarının ulaşılma durumu dış ve iç paydaşlarla yapılan 

toplantı ve görüşmelerle izlenmektedir.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

1-Birimde öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar nelerdir? Birimin 

öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası nedir?

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmektedir. 

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki gerçekleştirecekleri uygulama ve stajların iş yükleri 

belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. 

2-Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı nasıl 

sağlanmaktadır? Bu politikanın birimdeki bilinirlik düzeyi nedir?

Programlarda gösterilen derslerin AKTS kredi bilgilerine birimimizin resmi web sitesinden 

ulaşılmaktadır. Aynı zamanda, Programlarımıza ait Program bilgileri ve ders planları 
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http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1 adresinden Türkçe ve İngilizce olarak erişime 

açılmıştır.

3-Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin 

yetkinliklerinin geliştirilmesi nasıl sağlanmaktadır?

Eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütebilmek üzere Meslek Yüksekokulumuzun 

akademik kadrosu çok yeterli olmamakla birlikte kadro genişletme çalışmaları devam etmektedir. 

Öğretim elemanlarımız uzmanlık alanların kendilerini geliştirmek ve öğrencilerimize daha faydalı 

olmak için akademik çalışmalarına devam etmektedirler. Bu kapsamda 11 öğretim görevlimizden 8’i 

doktora eğitimlerine devam etmektedirler. 

4-Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri nasıl belirlenmektedir?

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

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

öğrenci iş yükünün hesap edilmesinde bu kriter tüm programların ders yükünün hesaplanmasında 

kullanılmaktadır. 

5-Staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim kazanma programları nasıl yürütülmektedir? 

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

Meslek Yüksekokulumuz staj uygulamalarında öğrencilerimiz, iş fırsatları yakalayabilecekleri ve 

mesleki gelişimlerine katkıda sağlayacak kurumlarda staj yapmaları konusunda bilgilendirmeler 

yapılmaktadır.  Kurum dışı paydaşlar derslere davet edilerek bilgi alış verişinde bulunulması 

sağlanmakta ve bu kurumlarda mezuniyet sonrası çalışma imkânlarının oluşmasına için görüşmeler 

yapılmaktadır. Örneğin Düzce ilinde çağrı merkezi alanında faaliyet gösteren ATOS firmasından 

http://bbs.duzce.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=1
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gelen yöneticilerle öğrenciler görüştürülmektedir.

6-Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler 

bulunmakta mıdır ve öğrenciler bu derslere yönlendirilmekte midir?

Her bölümün seçmeli ders havuzunda yer alan derslerle ilgili belirli aralıklarla yapılan bölüm kurulu 

toplantılarında bölüm hocalarının katılımıyla değerlendirmeler yapılmaktadır. Seçmeli dersler 

güncellenirken öğrencilere mesleki anlamda katkı sağlayacak derslerin verilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu noktada farklı disiplinlerden derslerin verilmesi gündemde olamamaktadır. Öncelik, öğrencilerin 

mesleki bilgi dağarcıklarının güncel uygulamaların gerisinde kalmayacak şekilde geliştirilmesidir.

7-Birimde seçmeli derslerin yönetimi nasıl sağlanmaktadır? Bu hususta kurumda uygulanan 

mekanizmalar nelerdir?

Her bölümün seçmeli ders havuzunda yer alan derslerle ilgili belirli aralıklarla yapılan bölüm kurulu 

toplantılarında bölüm hocalarının katılımıyla değerlendirmeler yapılmaktadır. Seçmeli dersler 

güncellenirken öğrencilere mesleki anlamda katkı sağlayacak derslerin verilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu noktada farklı disiplinlerden derslerin verilmesi gündemde olamamaktadır. Öncelik, öğrencilerin 

mesleki bilgi dağarcıklarının güncel uygulamaların gerisinde kalmayacak şekilde geliştirilmesidir.

8-Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamaları ne şekilde yürütülmektedir? Bunların etkililiği 

nasıl değerlendirilmektedir? Değerlendirme sonuçlarına göre ne yapılmaktadır?

Okulumuza kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölümün öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri 

arasından bir akademik danışman atanmaktadır. Akademik danışmanlar, danışmanlık hizmetlerini 

rektörlükçe belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir. Kurumumuzun, 

Önlisans /Lisans Eğitimi Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi bulunmakta olup, 
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http://www.duzce.edu.tr/dosya/yonerge/017_oleoody.pdf adresinden ilgili yönergeye açık erişim 

vardır.

Akademik danışman, eğitim öğretim hayatı boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini 

izlemektedir. Akademik danışman; öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili 

olarak öğrenciye önerilerde bulunmakta ve öğrenciyi yönlendirmektedir. Mezuniyet için gerekli olan 

zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde almasını sağlamakta ve 

aldığı dersleri onaylamakta, bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeni ile 

uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirmekte, öğrencilerin karşılaştığı problemlerin 

çözümünde rehberlik ederek, gerektiğinde ilgili mercilere görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci bilgi 

sisteminden durumları gözlemlenen öğrencileri gerektiğinde çağırılarak özel olarak görüşmeler 

gerçekleştirir. Ayrıca danışmanlık saatleri belirlenerek öğretim elemanı ofisi kapısına asılmaktadır.

9-Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede (BDY) tanımlı süreçler nelerdir? Bu süreçler 

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

altına alınmaktadır?

Üniversitemiz 29.01.2017 tarih 29963 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Düzce Üniversitesi 

Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 19’da belirtildiği üzere sınavlar; ara 

sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu 

sınavları, tek/ çift ders sınavları, muafiyet sınavları olmak üzere sekiz çeşittir. Sınavlar yazılı, sözlü 

ve/veya uygulamalı olarak yapılabilmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda öğrenciler, daha önce 

aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulmaktadırlar. Her 

dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden 

küçük sınavlar (quiz) yapılabilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları sınavlarını yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir. 

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı 

vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden duyurulmakta 

ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca ders hocaları girdikleri derslerde değerlendirme metodunu 

öğrencilerle paylaşmakta hatta birlikte karar vermektedirler.

http://www.duzce.edu.tr/dosya/yonerge/017_oleoody.pdf
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10-Öğrencinin mezuniyet koşulları tanımlı mıdır?

Öğrencilerimizin mezuniyet şartları konusunda danışmanlarından ve öğrenci işlerinden bilgi 

alabilmektedirler. Birimimizin resmi web sitesinde mezuniyet koşullarıyla ilgili bilgi alabilecekleri 

yönetmeliklere ulaşım sağlayabilmektedirler. Ayrıca kurumumuzun öğrenci işleri daire 

başkanlığının web sitesinden de bilgilendirmeler ve doküman paylaşımları yapılmaktadır. Birim 

olarak öğrencilerin resmi konularda bilgilendirilmesi amacıyla uygulamaya soktuğumuz en önemli 

ve fark oluşturan faaliyetimiz Rehberlik ve Danışmanlık dersinin seçmeli olarak açılmış 

olmasıdır. Bu ders kapsamında öğrencilerin bilmesi ve haberdar olması gereken tüm resmi belge, 

mevzuat ve işleyişler konusunda eğitimler verilmektedir. Ders içeriği ile kısa bilgiye 

http://www.sbmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/sbmyo/Dosyalar/MUH_Icerik.pdf  adresinde 

ulaşılabilir.

11-Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler nelerdir?

Üniversitemiz 29.01.2017 tarih 29963 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Düzce Üniversitesi 

Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre önlisans öğrencileri ilk defa aldıkları 

derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne % 80 oranında devam etmek 

zorundadır. Öğrencinin raporlu olduğu süre devamsızlık süresinden sayılır. Daha önce alınıp devam 

koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmaması bölüm 

başkanlıklarının önerisi ile yönetim kurulunda kararlaştırılır. Öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel 

ve sportif etkinlikler ve karşılaşmalar sebebiyle izinli oldukları süreler bölüm başkanlığının önerisi 

ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile devamsızlıktan sayılmaz.

Öğrencinin devam ile ilgili diğer koşulları sağlamadığı dersin sınavına girmesi halinde aldığı not 

iptal edilir. Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle 

bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık 

raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde 

http://www.sbmyo.duzce.edu.tr/Dokumanlar/sbmyo/Dosyalar/MUH_Icerik.pdf
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fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri 

yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Mazeret ve tek ders sınavlarına girmeyen 

öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

12-Öğrenci şikâyetleri hangi mekanizmalarla nasıl alınmaktadır? Bu şikâyetleri gidermek için 

uygulanan politika nedir?

Öğrenciler şikayetlerini dilekçe yoluyla iletmektedir. Genellikle müdürlük makamına yada bölüm 

başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler vasıtasıyla şikayet konusu bildirilir ve çözüm sağlanması 

istenir. İlgili bölüm yada makam şikayet konusu dilekçeyi değerlendirerek en kısa zamanda öğrenci 

işleri kanalıyla öğrenciye yazılı cevap bir iletilir. 

13-Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları nasıl güvence 

altına alınmaktadır?

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.

14-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?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, programlara 

öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile 

olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu 
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sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Düzce Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge Düzce 

Üniversitesi'nde önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına yapılacak her türlü yatay 

geçişlere ilişkin işlemleri ve hükümleri kapsamaktadır. Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler 

bu yönergeye göre yapılmaktadır. Yönergenin açık adresi, 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/yatay_ge%C3%A7i%C5%9F_y%C3%B

6nerge.pdf  şeklindedir.

Eğitim Öğretim Kadrosu

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

ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

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?

Meslek Yüksekokulumuzda öğretim elemanlarına eğitim-öğretim süreçlerini aksatmayacak şekilde 

lisansüstü eğitim fırsatı verilmektedir. Bu konuda okulumuzun yönetim kademesi akademik 

kariyerleri için eğitim alacak veya çalışmalarda bulunacak personelimize destek olmaktadır. 

Yüksekokul bünyemizde bulunan 11 öğretim görevlimizden 8’i doktora yaparak akademik ve 

mesleki gelişimlerine devam edebilmektedir. Ayrıca öğretim elemanları üniversitemiz Bilimsel 

Etkinliklere Katılım Desteği Esasları doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince 

başvuru yaptıkları takdirde üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile yurt dışı etkinliklere katılma 

konusunda desteklenmektedir.

2-Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin 

örtüşmesi nasıl sağlanmakta ve nasıl güvence altına alınmaktadır?

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/yatay_ge%C3%A7i%C5%9F_y%C3%B6nerge.pdf
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/yatay_ge%C3%A7i%C5%9F_y%C3%B6nerge.pdf
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Üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından “Akademik Personel Değerlendirme 

Anketi” öğrencilere her ders döneminin sonunda 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. 

Meslek Yüksekokulumuz Bölüm Kurulları ders paylaşımlarında öğretim elemanlarını uzmanlıklarını 

esas alacak şekilde işlem yapmaktadır. Bölüm kurulu toplantılarında her öğretim görevlisinin 

uzmanlık alanına göre verebileceği dersler önerilir, öğretim görevlilerinin de istekleri göz önünde 

bulundurularak ders dağılımları yapılır. Alan dışı derslerin yürütülmesinde üniversitenin ihtiyaç 

duyulan alana ait birimlerinden destek istenmektedir. Ayrıca hiçbir akademik personelimizin 

uzmanlık alanı ile örtüşmeyen bölüm dersleri olduğunda Düzce Üniversitesi’nin farklı birimlerinden 

ya da konunun uzmanı olan farklı kurumlarda çalışan nitelikli elemanlardan destek almaktayız. 

Örneğin, SGK bölümü öğrencileri için Sosyal Güvenlik Hukuku dersine Sosyal Güvenlik 

kurumundan denetmen yardımcısı statüsünde görev yapan yetkili gelerek dersin yürütücülüğünü 

yapmaktadır.

3-Birimdeki eğiticinin eğitimi programı, kurumun hedefleri doğrultusunda nasıl güncellenmektedir?

Akademisyenlerimizin eğitimi konusunda birim olarak uygulamamız. Öğretim görevlilerimizin 

kariyerlerin de ilerlemelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca bir eğitim programı uygulanmamaktadır.

4-Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usullerinde tanımlı 

kurallar nelerdir? Bu kurallar nasıl ilan edilmektedir?

Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme sürecinde, öğretim 

elemanı seçimi ve 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.
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Bölüm kurulu kararı alınarak, bölüm başkanlığınca yüksekokul müdürlüğüne iletilir. Yüksekokul 

müdürlüğü gerekli resmi yazışmalar ile öğretim elemanını davet eder. Bölüm kurulu davet edilenler 

içerisinde uygun kriterlere uygun öğretim elemanını seçer, bölüm başkanlığı seçilen öğretim 

elemanını ders vermekle görevlendirir.

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.

1-Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar nelerdir?

Meslek Yüksekokulumuzun kendisine ait hizmet binası bulunmamaktadır. İdari birimlerimize ve 

öğretim elemanlarımıza ait ofislerimiz Düzce Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır. 

Düzce Meslek Yüksekokulu ile aynı yerleşkede faaliyet gösteren Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulumuz şu olanaklara sahiptir. Öğretim binasında öğrencilerin kullandığı 4 derslik ve 1 

bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Derslikler ve bilgisayar laboratuvarında toplam 40 bilgisayar 

öğrencinin kullanımına sunulmaktadır. Sınıflarımızın her birinde projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin ders dışında dinlenme ve sosyal faaliyetleri için okulumuz bahçesinde kamelyalar 

ve bir adet basketbol, voleybol sahası bulunmaktadır.

2-Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler nelerdir ve nasıl desteklenmektedir?

Eğitim-öğretim etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları yeterli değildir. Eğitimde teknoloji 

kullanımı teşvik edilmektedir. Kurumda internet oldukça yaygın ve hızlı bir biçimde 

kullanılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri 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. Öğrenci gelişimine yönelik sosyal kulüpler çatısı altında bir 
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takım etkinlikler düzenlenmektedir. Bunlar; tiyatro etkinlikleri, kurum içi düzenlenen sportif 

turnuvalar şeklindedir. 

3-Birimde öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri nelerdir? Birimde 

öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri nelerdir?

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 bir hekim, bir 

diş hekimi hizmet vermektedir. Üniversitemizde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, Eğitim 

Fakültesinde görev yapan üç öğretim elemanı tarafından Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca 

Psikolojik Danışmanlık Odasında randevu usulü ile sürdürülmektedir.

4-Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) 

için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler nelerdir?

Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve 

kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteği sağlanmamaktadır.

5-Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlaması nasıl yapılmaktadır?

Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği Rektörlük Sağlık-Kültür ve Spor 

Dairesi tarafından sağlanmaktadır.
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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.  

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-Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ile bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikası 

bulunmakta mıdır?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak öncelikli hedefimiz; öğretim elemanlarının yüksek 

lisans ve doktora çalışmalarının başarılı bir düzeyde gerçekleştirilmesi, öğretim elemanlarının 

akademik seviyelerinin yükseltilerek araştırma ve geliştirme çalışmalarında ulusal ve uluslararası 

düzeyde kalitenin yakalanmasıdır.

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

bu alanlarda izlenen politikalar nelerdir?

Akademik çalışmalarla ilgili öğretim elemanlarının çalışmaları her dönem sonunda, Düzce 

Üniversitesi Rektörlüğünce izlenmektedir. Birimin araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin 

kimler tarafından gerçekleştirileceği belirlenmemiştir.

3-Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve 

buralarda izlenen politikalar nelerdir?
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Birimin amacı, iş dünyasına yetkin meslek elemanları yetiştirmek olup, bu bağlamda mesleki 
eğitimde başarının sağlanması, mesleki eğitimin günün koşullarına göre geliştirilmesi en öncelikli 
hedeftir.

4-Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri, birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi nasıl 

yansıtılmaktadır?

Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik, mesleki ve 
sosyokültürel katkısı vardır. Sempozyumlar, konferanslar, mesleki ve kültürel etkinlikler 
düzenlenerek, hem akademik personelin hem de öğrencilerin bilimsel ve mesleki gelişimine katkı 
sunulmaktadır.

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

teşvik edilmektedir?

Yüksekokulumuz araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma 
hizmet) arasında olumlu bir etkileşim bulunmaktadır. Birim, araştırma stratejisinin bir parçası olarak 
birimler arası araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu tür araştırmalara uygun platformlar 
geliştirmektedir. Ve bu tür araştırmaların çıktılarını dönem sonu eğitim-öğretimi gerçekleştiren 
akademik personelinden raporlaştırmalarını istemektedir.

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.)

6-Birim araştırma-geliştirme strateji ve hedefleri doğrultusunda araştırma-geliştirme faaliyetleri için 

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

politikalar nelerdir?

Yüksekokulumuz, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma 

faaliyetlerini desteklemektedir. Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmektedir. Ve bu tür 

araştırmaların çıktılarını eğitim-öğretimi gerçekleştiren akademik personelinden raporlar talep 

edilerek, takibi sağlanmaktadır.
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7-Birim araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını nasıl sağlamaktadır? Bu katılımın 

sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Yüksekokulumuz temel araştırma ve uygulamalı araştırmaları desteklemektedir. Araştırmada 
öncelikli alanlar belirlenerek izlenmekte ve değerlendirilmektedir.  Araştırmada öncelikli alanları ile 
ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve/veya sektörel toplantılar 
düzenlemektedir.

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

sonuçları nasıl kullanmaktadır?

Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) 14.12.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe giren "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" kapsamında “akademik teşvik” ile 
ödüllendirilmektedir.

9-Birimin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik izlediği 

stratejileri nelerdir?

Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik, mesleki ve 
sosyokültürel katkısı vardır. Sempozyumlar, konferanslar, mesleki ve kültürel etkinlikler 
düzenlenerek, hem akademik personelin hem de öğrencilerin bilimsel ve mesleki gelişimine katkı 
sunulmaktadır.

10-Birim dışı fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere gerçekleştirilen faaliyetler 

nelerdir?

Sempozyumlar, konferanslar, mesleki ve kültürel etkinlikler düzenlenerek, hem akademik 
personelin hem de öğrencilerin bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sunulmaktadır.

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

hedeflerine ne oranda katkı sağlamaktadır?
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Araştırma süreçlerimizde aldığımız herhangi bir dış destek bulunmamaktadır. 

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

tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. 

12-Birimde araştırma kadrosunun araştırma yetkinlikleri ve bu yetkinlikler bazında beklenen 

seviyeleri nasıl tanımlanmaktadır?

Birime atanan araştırma personeli için aranan bilimsel kriterler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından belirlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 
belirlenmekte ve başvuru sürecini takiben izlenen yazılı sınav uygulamalarında bu nitelikler teyit 
edilmektedir. Ölçüm nitelikleri ve puanlama sistemi fakülte bünyesinde bulunan uzman kişilerce 
belirlenmektedir.

13-Araştırma kadrosunun bu yetkinlikleri başarma düzeyleri nasıl, hangi sıklıkta ve hangi 

yöntemlerle ölçülmektedir?

Yüksekokulumuzda atama yükseltme kriterleri rektörlük kararı ile belirlenen “Yükseltilme Ve 
Atanma Kriterleri”ne göre yapılmaktadır. Yeniden atama ve görevde yükselme kriterleri de aynı 
şekilde Üniversite tarafından belirlenmektedir

14-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?

Birimde araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için özel odalar tahsis edilmiştir. Odalarda 
bilgisayar sistemleri, ağ bağlantıları, masa ve sandalyeler araştırma olanakları olarak sunulmaktadır. 
Ayrıca Doktora, Yüksek Lisans ve Proje yürüten personele gerekli zaman kolaylığı sağlanmaktadır.

15-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?
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Araştırmalar (proje raporu, yayın, patent vb.) 14.12.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
giren "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" kapsamında “akademik teşvik” ile 
ödüllendirilmektedir.

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.

17-Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performansı nasıl ölçülmekte ve 

değerlendirilmektedir?

Yüksekokulumuzun araştırma performansı yıllık rutin kontrollerle üniversite yetkilileri tarafından 
yapılmakta ve birimde ortaya çıkan performans toplamı kaydedilmektedir. Birimde doktora yüksek 
lisans programı bulunmamaktadır. Birimdeki araştırma performansının bölge, ülke ve dünya 
ekonomisine katkısı Düzce Üniversitesi’nin bölge, ülke ve dünya ekonomisine sağladığı ortalama 
katkısını yansıtmaktadır. Birimin mevcut araştırma faaliyetleri geliştirilir bir şekilde araştırma 
hedefleriyle uyumludur ve bu hedeflerin sağlanmasına katkı sağlamaktadır.

18-Birimin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi/performansı nasıl ölçülmekte ve 

değerlendirilmektedir?

Yüksekokulumuz araştırma performansının yeterliliğini yılda iki defa yapılan rutin akademik 
toplantılarda ele almakta ve yetersiz görülen alanlara işaret edilerek gerekli iyileştirmeler için sözlü 
teşvik metodunu kullanmaktadır.

19-Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları nasıl 

yayımlanmaktadır?

Değerlendirmelere ilişkin sonuçlar için sözlü teşvik metodunu kullanmaktadır.
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20-Birimin/Kurumun, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkısı nasıl ölçülmektedir? Bu katkıların 

yeterliliği nasıl değerlendirilmektedir?

Birimimizde bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmamaktadır.

21-Birim/Kurumun, bölge, ülke ve dünya ekonomisine ne şekilde ve düzeyde katkı sağlamaktadır? 

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

Birimimizde bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmamaktadır.

D. YÖNETİM SİSTEMİ 

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

ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir. 

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.

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

üzere yönetim ve idari nasıl yönetilmektedir?

Okulumuzda yönetim kurulu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Yetkisindeki kararlar 

Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Diğer konularda; Yüksekokul kurul 

toplantıları ve Bölüm kurullarında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleşmektedir.

İç kontrol eylem planı hazırlama süreci nasıldır? Bu eylem planlarının izlenmesi ve 

değerlendirilmesi süreçleri nasıl yürütülmektedir?
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İç kontrol standartlarına uygun eylem planı çerçevesinde Birimimizin akademik-idari personele ait 

görev tanımları ile fonksiyonel görev tanımları ve hassas görev tanımları daha önce hazırlanmıştır. 

Faaliyetler, ilgili yazılı hukuk kuralları çerçevesinde ve üniversitemiz tarafından alınan kararlar 

çerçevesinde sürdürülmektedir.

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)

İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Uyguladığımız bir insan kaynakları sistemi bulunmamaktadır.

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

nasıl güvence altına almaktadır?

Personel alımı Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün sorumluluğundadır. Akademik kadrolarla ilgili 

tüm konular Rektörlük tarafından yönetilmektedir. Birimimizde konu ile ilgili bir çalışma 

yapılmamaktadır.

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

uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler nelerdir?

İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatleri Birim Müdürlüğümüz 

sorumluluğundadır.

Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Mali kaynakların yönetimi; birimizce ve üniversitemiz tarafından oluşturulan bütçeler çerçevesinde 

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

Birimimiz bünyesinde öğrencilerimizin bilgisayar ve ilgili bilgisayar destekli derslerin işlenebilmesi 

için 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. İlgili dersler kapsamında bilgisayar laboratuvarını 

verimli kullanmak adına bölümlerin ders programları hazırlanırken azami dikkat sarf edilmektedir.

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.

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

kullandığı bilgi yönetim nasıl işletilmektedir?

Birimimizin kullandığı herhangi bir Yönetim Sistemi bulunmamaktadır. Fakat her birim Öğrenci 

Bilgi sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Kamu Bilgi Sistemi (KBS), Harcama Yönetim Sistemi (HYS), 

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanmaktadır. 

Birimin izlemesi gereken anahtar performans göstergelerinin değerleri nasıl toplanmakta ve 

paylaşılmaktadır? Bilgi Yönetim Sistemi nasıl desteklemektedir?

Birimimizde konu ile ilgili bir çalışma yapılmamaktadır.

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

desteklemektedir?

Öğrenci Bilgi Sisteminin belirli bir kesiminin kullanılma yetkisi bulunduğundan ayrıntılı bilgi 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından elde edilebilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 

sayfasında yer alan Yönetim Bilgi Sistemine tüm birimler tarafından veriler 6 aylık olarak 

girilmektedir. Ayrıca maaş, ek ders, fazla mesai, yolluk vb. gibi yapılan tüm harcamalar Harcama 

Yönetim Sistemi ve Kamu Bilgi Sistemi kullanılarak yapılmakta, ayrıca, taşınırların kayıtlanması, 
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zimmet işlemleri vb. gibi işlemler Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. 

Yazışmalarda Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır.

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

toplanmakta mıdır?

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından önerilen kurum iç değerlendirme kapsamında yılda bir kez 

üniversitemiz Kalite Kurulu tarafından yapılmaktadır. Stratejik Plan kapsamında Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı tarafından altı ayda bir ve yılda bir olmak üzere veri toplanılmaktadır. 

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

alınmaktadır?

Meslek Yüksekoklumuz öğretim elemanlarına ait özlük dosyaları güvenli bir şekilde özlük 

işlerinden sorumlu memur tarafından saklanmaktadır. Bu dosyalar gizlilik açısından üçüncü 

şahıslarla paylaşılmamaktadır. Öğrencilere ilk kayıt aşamasında bir (1) adet özlük dosyası 

hazırlanmakta olup, bu dosya birimimiz Öğrenci İşlerinde muhafaza edilmektedir. Kurum içinde 

açılmış olan disiplin soruşturmalarına ait evraklar kurum disiplin amiri tarafından muhafaza 

edilmektedir. 

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

yapılmaktadır?

Birimimizde konu ile ilgili bir çalışma yapılmamaktadır.

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

uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır.

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

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Düzce İl Defterdarlığı ve ATOS Çağrı Merkezi ile 
üniversite sanayi işbirliği kapsamında her öğretim yılında akademik kapsamda destek alınmaktadır.
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Birim dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi nasıl sağlanmakta ve sürekliliği nasıl 

güvence altına alınmaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan işbirliği kapsamı dışında idari veya destek hizmetlerinin tedarik 
sürecine ilişkin kriter bulunmamaktadır.  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Düzce 
Üniversitesi İş birliği protokolü 20.01.2010 tarihinde yapılmıştır.

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.

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?

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

faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla bilgiler, 

birimimiz web sitesinden ve facebook adresinden paylaşılmaktadır. Ayrıca birimimiz tarafından 

gönderilen güncel veriler; yazılı ve görsel basına, iletişim ve tanıtım koordinatörlüğü tarafından 

gönderilmektedir.

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

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği güvence altına alınması 

hakkında herhangi bir çalışma olmamak ile birlikte kamuoyunda yer alan bilgilerimiz birimimiz 

tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

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 
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bilgilendirmelidir.

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?

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

faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla bilgiler, 

birimimiz web sitesinden ve facebook adresinden paylaşılmaktadır. Ayrıca birimimiz tarafından 

gönderilen güncel veriler; yazılı ve görsel basına, iletişim ve tanıtım koordinatörlüğü tarafından 

gönderilmektedir.

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

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği güvence altına alınması 

hakkında herhangi bir çalışma olmamak ile birlikte kamuoyunda yer alan bilgilerimiz birimimiz 

tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Birim yöneticilerinin liderlik özellikleri nasıl ölçülmekte ve izlenmektedir? Bu yetkinliklerin 

geliştirilmesi için ne gibi uygulamaları bulunmaktadır?

Üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından her yıl “Kurumsal Değerler Anketi” 

uygulanmakta ve idari sistem ve yöneticilerin liderlik özellikleri ve verimlilikleri izlenmektedir. 

Ayrıca kurum iç değerlendirme raporları üniversitemiz Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü 

tarafından izlenmektedir. 

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politikası ve uygulamaları nelerdir?
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Meslek Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulumuzun almış olduğu tüm kararlar, Stratejik Planlar, 

Faaliyet Raporları ve Kurum İç Değerlendime Raporları web sayfasında açık bir şekilde ilan 

edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Birimimiz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal 

Geri Bildirim Raporu bulunmamaktadır.

Kalite Güvencesi İle İlgili Değerlendirme

Güçlü Yönler

 Genç ve dinamik akademik kadro

 Sürekli gelişime açıklık

 Akademik ve idari personel arasındaki kuvvetli iletişim

 Birimimizde Kalite Kurulunun yönetim ve akademik personel katılımlı dinamik bir yapıda 

oluşturulmuş olması

Geliştirmeye Açık Yönler

 Uygun bir kalite yönetim modelinin oluşturulması

 Eğitim ve Öğretim kapsamında fiziki alanların genişletilmesi ve iyileştirilmesi

 Bireysel olarak kaliteli eğitim anlayışının tüm birime yayılması

Eğitim- Öğretim

Güçlü Yönler

 Genç ve dinamik, akademik ve idari kadro

 Akademik personelin doktora ve doktora sürecinde çalışmalarına devam etmesi
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 Dış paydaşlar ile etkili iletişim ve birliktelik

 Öğretim elemanlarınca ders içeriklerinin güncel koşullara uygun olarak sürekli güncel 

tutulması

 Öğrenciler ile akademik kadro arasındaki etkili iletişim

 Mevcut programların öğrenciler tarafından yüksek oranda tercih edilebilirliği

 İstihdam potansiyeli yüksek olan bölümlerin birimimiz bünyesinde bulunması

 Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği

 Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumunda yeterli düzeyde olunması

Geliştirmeye Açık Yönler

 Fiziki ve sosyal mekanlardaki (derslik, kantin…vs) yetersizlikler

 Mezunlarla iletişim imkanlarının geliştirilmesi

 Engelli öğrenciler için fiziki mekanların (derslik, merdivenler… vs) iyileştirilmesi

 Akademik ve idari personel sayısının yeterliliği

 Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği 

 Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil 

ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği 

Araştırma-Geliştirme

Güçlü Yönler

 Akademik yeterliliği güçlü olan akademik kadro

 Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde uygulamalı eğitimler
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 Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesi noktasındaki yeterliliği

Geliştirmeye Açık Yönler

 Bilgisayar Laboratuvarlarının güncel programlar ile geliştirilmesi ve bilgisayar sayısının 

arttırılması

 Kütüphanenin bulunmaması

 Çağrı merkezi öğrencilerinin mesleki anlamda kullanabilecekleri laboratuvarlarının olmayışı

 Yurt dışı öğrenci değişimi programlarına katılımın olmayışı

 Öğrenci stajlarının yapılması ve Düzce ilinde yapılan stajların öğretim elemanları tarafından 

denetlenmesi

 Öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin /yüklerinin fazla olması

 Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilesi noktasındaki yeterlilik

Yönetim Sistemi

Güçlü Yönler

 Akademik ve idari personel arasındaki güçlü iletişim

 Yapılan çalışmalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinde gösterilen yüksek 

hassasiyet

Geliştirmeye Açık Yönler

 Kurum dışından tedarik edilen hizmet kalitesinin arttırılması

 İç kontrol standartlarına uygun eylem planının hazırlanması

 İnsan kaynakları yönetim sisteminin oluşturulması
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 Öğrenci kulüp veya topluluklarının birim bünyesinde kurulmasına teşvik ve danışmanlık
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2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı

Toplam Öğrenci Sayısı Tablosu

(Ek-1)

Bölüm Öğretim Tür Kız Erkek Toplamlar

İkinci Öğretim 86 73 159

Normal Öğretim 98 72 170Çağrı Merkezi 
Hizmetleri 

Bölüm Toplam: 184 145 329

İkinci Öğretim 62 76 138

Normal Öğretim 116 139 255İşletme Yönetimi

Bölüm Toplam: 178 215 393

İkinci Öğretim 51 63 114

Normal Öğretim 133 118 251Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları

Bölüm Toplam: 184 181 365

İkinci Öğretim 86 111 197

Normal Öğretim 127 89 216Sosyal Güvenlik

Bölüm Toplam: 213 200 413

Akademik Birim Toplam: 759 741 1500
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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı

Toplam Personel Sayısı (Ek-2)

Akademik Personel İdari Personel

Öğretim 
Üyesi Sayısı

Öğretim Görevlisi 
Sayısı

Yüksekokul 
Sekreteri Şef Bilgisayar 

İşletmeni

3 11 1 1 3

İDARİ PERSONEL

Ad Soyad Ünvan

Prof. Dr. Ayhan ŞAMADAR Müdür Vekili

Ögr. Gör. Erdem AKDEMİR Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Abdullah Kutalmış YALÇIN Müdür Yardımcısı

Hatice ÖKTEN Yüksekokul Sekreteri

Baki ERDOĞAN Şef

Osman BERLİK Bilgisayar İşletmeni

Abdullah ÇAĞAŞAR Bilgisayar İşletmeni

Fatma KOCATÜRK Bilgisayar İşletmeni

AKADEMİK PERSONEL

Ad Soyad Ünvan

Dr. Öğr. Ü.Ömer BOSNALI Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Ü. Alaettin İMAMOĞLU Öğretim Üyesi

Öğr.Gör.Dr.Nuri Sait ALTUN Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör.Dr.Ömer Faruk ÖZGÜR Öğretim Görevlisi

Ögr.Gör. Erdem AKDEMİR Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Abdullah Kutalmış YALÇIN Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Muzaffer ÇABUKOĞLU Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Özge AKŞEHİRLİ Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Melih SERTKAN Öğretim Görevlisi
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Öğr.Gör.Şenay GÜREL Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Sinan ÇIKMAK Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Fisun KAŞKIR KESİN Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Büşra KESİCİ Öğretim Görevlisi
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SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ETKİNLİKLER LİSTESİ

(Ek-3)

1-27 Nisan 2017 tarihinde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi 

Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Şenay Gürel rehberliğinde Düzce 112 Acil Çağrı 

Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

2-9 Mayıs 2017 tarihinde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi 

Hizmetleri Programı 1.sınıf öğrencileri Öğr.Gör.Gülden Kabakçı rehberliğinde öğrencilerin bilgi 

birimine katkıda bulunmak amacıyla Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. 

3-11 Mayıs 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Bölümünden 2012-2014 ve 2015 yıllarında mezun olan 

ve Düzce SGK İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan öğrenciler Asiye Yavuz Erdoğan, 

Tuğba Dursun, Melike Küpçü ve Hale Macit, Öğr.Gör.Şenay GÜREL’in  Sosyal Güvenlik Bölümü 

2. Sınıf (N.Ö.) öğrencilerine verdiği İnsan Kaynakları Yönetimi dersi kapsamında Meslek 

Yüksekokulumuza davet edildi.  

4-16 Mayıs 2017 tarihinde Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. 

Şenay Gürel ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özge Akşehirli’nin 

rehberliğinde 18-24 Mayıs Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Muharrem Sancaklı Huzurevini 

ziyaret etti.

5-17 Mayıs 2017 tarihinde İşletme Yönetimi Bölümü 2.sınıf öğrencileri Öğr.Gör.Şenay GÜREL’in 

sorumluluğunda Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. Düzce fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi.

6-24 Ekim 2017 tarihinde Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine 2 yıllık ön lisans eğitimlerinin 

ardından bitirdikleri programlara uygun lisans tamamlama programlarını doğru seçebilmelerine 

yardımcı olmak amacıyla DGS semineri verildi.

7-12 Aralık 2017 tarihinde Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Temel Satış Teknikleri dersi 

kapsamında gerçekleşen ve ders sorumlusu Öğr.Gör.Semih Baklan’ın organize ettiği söyleşide 

Temizlik ve Su Arıtma Sistemleri Satış Müdürü Yaser Yüksel satış teknikleri konusundaki bilgi 
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ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. 

8-20 Aralık 2017 tarihinde Meslek Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Abdullah Kutalmış 

YALÇIN ve Sosyal Güvenlik Bölümü Başkanı Öğr.Gör.Muzaffer ÇABUKOĞLU Sosyal Güvenlik 

Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi KÖROĞLU'na nezaket ziyaretinde bulundu.

 


