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EK.1. BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU  

 

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 
 

 

1.İletişim Bilgileri 

 

Adres: Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konuralp Yerleşkesi 

Merkez Düzce 81620 

Telefon: 0380 542 10 36 

Fax: 0380 542 10 37 

E-posta: mf@duzce.edu.tr 

 

2.Tarihsel Gelişimi 

 

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 9 Mayıs 2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazetede 

2008/13603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca 

kurulmuştur.  Fakültemizde Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Çevre, Makine, Biyomedikal ve 

Mekatronik Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi 8100 m2 Kapalı Alan, 16.144 m2 

toplam alanda ve 2 binada eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültede 11 profesör, 4 Doçent, 36 Doktor 

Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 32 Araştırma Görevlisi ile 12 İdari Personel görev yapmaktadır. 

Fakülte öğrenci sayısı 3540’dır. 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyon 

Bilimsel teknolojiyi kullanarak, yüksek nitelikli idealist, araştırıcı, geliştirici özeliklerde Mühendisler 

yetiştirmektir. 

Vizyon 

İş Dünyası ile işbirliği içerisinde, eğitim, uygulama ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tercih 

edilen bir Fakülte olmaktır. 

Fakültemizin amacı, disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştıran, yeni gelişmeler 

ışığında değerlendiren, bilimsel zihniyete sahip, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip edebilen, konusunda 

karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, evrensel etik değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği mesleki 

bilgi ve becerilerle donanmış, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, başarı için işbirliğine açık, iş 

dünyasının tercih edeceği Mühendisler yetiştirmektir. 

4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri 

Mühendislik Fakültesi altında Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre 



Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve 

Mekatronik Mühendisliği Bölümleri yer almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile İşletme Fakültesi 

altındaki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü arasında yandal programı başlatılmıştır. Bütün Bölümlerin 

eğitim-öğretim dili Türkçedir. 

 
YÖNETİM 

Dekan      Prof. Dr. İlyas UYGUR 
Dekan Yrd.    Prof. Dr. Şeref KESKİN  
Dekan Yrd.    Dr. Öğretim Üyesi İrem DÜZDAR ARGUN 
Fakülte Sekreteri   Engin YÜKSEL 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜMLER BÖLÜM BAŞKANLARI 
Elektrik Elektronik Mühendisliği  Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK 
Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ 
Endüstri Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU 
Makine Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Nuri ŞEN 
Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Mert YILDIRIM 
Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞEN 
Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR 

 
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİ SAYILARI 

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

İkinci Öğretim 0 77 340 417 
Normal Öğretim 0 159 327 486 
Bölüm Toplam: 0 236 667 903 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Normal Öğretim 0 182 110 292 
Bölüm Toplam: 0 182 110 292 

Çevre 
Mühendisliği 

Normal Öğretim 0 43 42 85 
Bölüm Toplam: 0 43 42 85 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 

İkinci Öğretim 0 63 346 409 
Normal Öğretim 0 69 390 459 
Bölüm Toplam: 0 132 736 868 

Endüstri 
Mühendisliği 

Normal Öğretim 0 185 141 326 
Bölüm Toplam: 0 185 141 326 

Makine 
Mühendisliği 

İkinci Öğretim 0 26 283 309 
Normal Öğretim 0 52 380 432 
Bölüm Toplam: 0 78 663 741 

Mekatronik 
Mühendisliği 

Normal Öğretim 0 55 270 325 
Bölüm Toplam: 0 55 270 325 

Akademik Birim Toplam: 0 911 2629 3540 

  



 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 

 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

 

Genel olarak öğretim üyeleri ve öğrenciler iç paydaş, ilgili alanda faaliyet gösteren özel sektör 

kuruluşları, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve diğer üniversitelerin eşdeğer bölümleri dış paydaş olarak 

değerlendirilmektedir. Bölümlerin kurulma aşamalarında yurtiçi/yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinin 

eğitim-öğretim programları incelenmiş; Ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları gözden geçirilmiş ve müfredatlar 

buna göre belirlenmiştir. Öğretim üyeleri kendi alanlarındaki güncel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri 

takip etmekte; buna bağlı olarak yeni seçmeli dersler önermekte veya vermekte oldukları derslerden uygun 

olanlarının içeriklerini buna göre güncellemektedirler. Öğrencilerden sözlü olarak alınan geri dönüşler temel 

alınarak, ilgili bölümlerce uygun görülmesi halinde müfredat değişikliğine gidilebilmektedir. Yukarıda 

anılan dış paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde de müfredat değişikliğine karar verilebilmektedir. 

 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 
 

Programlar, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen program açma ölçütleri dikkate 

alınarak hazırlandıktan sonra üniversite senatosuna sunulur ve senatonun uygun görüşü alındıktan sonra 

YÖK tarafından programın açılması ve onaylanma süreci tamamlanır. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 
 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumda 

Programların 

tasarımı ve onayına 
ilişkin tanımlı ve 

sistematik süreçler 

bulunmamaktadır. 

Kurumda programların 

tasarımı ve onayına 

ilişkin tanımlı ve 
sistematik süreçler 

bulunmaktadır. Ancak 

bu süreçler tüm 
alanları/programları 

kapsamamaktadır. 

 

Kurumda tüm 

programların tasarımı 

ve onayına ilişkin 
tanımlı süreçler 

doğrultusunda 

uygulamalar 
gerçekleştirilmiş ve bu 

uygulamalardan bazı 

sonuçlar elde 
edilmiştir.  Ancak bu 

uygulamaların 

sonuçlarının izlenmesi 
yapılmamaktadır. 

 

Paydaşların 

katılımıyla 

programların tasarımı 
ve onayına ilişkin 

uygulamalar 

sistematik olarak 
izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler alınmaktadır. 

 

Paydaşların 

Katılımıyla 

programların 
tasarımı ve onayına 

ilişkin sürdürülebilir 

ve olgunlaşmış 
uygulamalar 

kurumun tamamında 

benimsenmiştir; bu 
kapsamda kurumun 

kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 
uygulaması 

bulunmaktadır ve bu 

uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

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



 

Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin program yeterlilikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesiyle (TYYÇ)  ile uyumu göz önüne alınarak Bologna süreci kapsamında belirlenmektedir. 

Fakültemizde TYYÇ çerçevesinde verilen Temel Alan Yeterlilikleri ele alınarak bu temel alan 

yeterliliklerini sağlayacak şekilde ders öğrenme çıktıları ile program çıktıları karşılaştırılmakta ve eğer 

örtüşmeyen veya tam olarak kapsanmayan çıktı var ise ders içerikleri buna göre güncellenmektedir.  

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki 

programların 
amaçları, çıktıları ve 

TYYÇ uyumları 

tanımlanmamıştır. 

Kurumdaki programların 

amaçları, çıktıları ve 
TYYÇ uyumları 

tanımlanmıştır.  Ancak 

bu uygulama tüm 
alanlarda/programlarda 

gerçekleştirilmemektedir. 
 

Tüm programların 

amaçları, çıktıları ve 
bunların TYYÇ uyumu 

tanımlanmış, ilan 

edilmiştir ve eğitim-
öğretimle ilgili 

uygulamalarla 
ilişkilendirilmiştir. 

Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm programların 

amaçları, çıktıları ve 
bunların TYYÇ 

uyumuna ilişkin tüm 

alanları kapsayan 
uygulamalar, 

sistematik olarak 
izlenmekte ve 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler 

alınmaktadır. 

Tüm programların 

amaçları, çıktıları ve 
bunların TYYÇ 

uyumuna ilişkin 

sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 

uygulamalar kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir; bu 

kapsamda kurumun 
kendine özgü, 

yenilikçi ve diğer 

kurumlar tarafından 
örnek alınan 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇile ilişkisi 

 

EK1 – örnek TYYÇ tabloları 

 

B.1.3.  Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

 

Mühendislik Fakültesi Bölümlerindeki mevcut her bir dersin kazanımları bölüm program çıktıları ile 

eşleştirilerek ve hangilerine cevap verebildiği belirlenerek ders kazanımları ile program çıkrıları 

ilişkilendirilmektedir. 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 
 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir 

programda, ders 
kazanımları ile 

program çıktıları 
eşleştirilmemiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

Kurumdaki bazı 

programlarda ders 
kazanımları ile program 

çıktıları eşleştirilmiştir.  
 

Tüm programlarda 

dersin bilişsel 
seviyesini (Bloom 

seviyesini) açıkça 
belirten ders 

kazanımları ile 

program çıktıları 

eşleştirilmiş ve bu 

eşleştirme ilan 

edilerek, eğitim-
öğretimle ilgili 

uygulamalara (ders 

profilleri ve izlenceler 
gibi) yansıtılmıştır.  

Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm programların 

ders kazanımları ile 
program çıktıları 

eşleştirilmesine ilişkin 
tüm alanları kapsayan 

uygulamalar, 

sistematik olarak ve 

kurumun iç kalite 

güvencesi sistemiyle 

uyumlu olarak 
izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 
değerlendirilerek 

önlem alınmaktadır.  

Ders kazanımları ile 

program çıktıları açık, 
anlaşılır, gerçekçi ve 

sürdürülebilir şekilde 
eşleştirmiş ve tüm 

programlarda 

içselleştirilmiştir; bu 

kapsamda kuruma 

özgü, yenilikçi ve 

diğer kurumlar 
tarafından örnek 

alınan uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

 



 

Kanıtlar 

 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

EK2 – Ders - Program Yeterlilikleri ilişkisi tablosu bbs.duzce.edu.tr üzerinden 

EK3 – Ders Çıktıları - Program Yeterlilikleri ilişkisi bbs.duzce.edu.tr adresinde tüm dersler için 

girilmiştir. Programdan seçilen bir derse ait bbs sayfası Ek3’te sunulmuştur. 

 

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

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

imkanları) 
 

Mühendislik fakültesinde tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım 

dengesi (alan ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı 

disiplinleri tanıma imkânları vb.) gözetilerek hazırlanmıştır.  

Mühendislik Fakültesindeki programların ders bilgi paketlerinin kamuoyuna açık ilanı bölüm web 

sayfaları, bologna bilgi sistemi web sayfası ile gerçekleştirilmektedir. 

Öğretim Üyeleri, dönem sonlarında öğrencilerden aldıkları geri bildirimleri ve kendilerinin ders 

içinde veya bilimsel konferanslarda veya özel sektör ziyaretlerinde tespit ettikleri programın geliştirilmesi 

veya değiştirilmesine yönelik önerilerini bölüm kurulu toplantılarında sunmakta; Kurul bu öneriler 

doğrultusunda bir sonraki dönem için müfredat güncellemelerini onaylamakta ve senatoya sunulmak üzere 

dekanlığa göndermektedir. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 4 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir 

programda, 
programın yapısı ve 

ders dağılım dengesi 

dikkate alınmamıştır.  

Programların yapısı 

ve ders dağılım 
dengesine ilişkin 

planlamalar 

bulunmaktadır. Ancak 
bu uygulamalar tüm 

programları 

kapsamamaktadır. 

Tüm programlarda 

program ve ders bilgi 
paketleri, yapı ve ders 

dağılım dengesi (alan 

ve meslek bilgisi ile 
genel kültür dersleri 

dengesi, kültürel 

derinlik kazanma, 
farklı disiplinleri 

tanıma imkânları vb.) 

gözetilerek 
hazırlanmıştır. Ancak 

bu uygulamaların 

sonuçlarının 
izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Program yapısı ve 

dengesine ilişkin 
uygulamalar tüm 

programlarda, 

sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 
değerlendirilerek 

önlem alınmakta ve 

sürekli olarak 
güncellenmektedir. 

Program yapısı ve 

dengesine ilişkin 
kurumsal amaçlar 

(eğitim-öğretim 

politikası) 
doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış uygulamalar 
kurumun tamamında 

benimsenmiştir.Kurumun 

kendine özgü ve 
yenilikçi birçok 

uygulaması bulunmakta 

ve bu uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 
 

 

 

 

Kanıtlar 

 

 Kanıt olarak bazı programların Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası 
https://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=19&bot=21,http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bn
o=14&bot=14sunulmuştur. 

 

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

D.Ü. Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 11. maddenin 3. ve 5. bentleri ile belirtilen 

kurum politikası uygulanmaktadır. 

 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=14&bot=14sunulmuştur
http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=14&bot=14sunulmuştur


 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

Paydaşlarla yapılan etkinliklere ilişkin örnek EK4’de verilmiştir. 

 
 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 
 

Tüm programlarda tanımlanmış olan öğrenci iş yükleri, paydaşlarla paylaşılmakta (program ve ders 

bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle ilgili tüm uygulamalarda (öğrenci hareketliliği, önceki 

öğrenmelerin tanınması vb.) kullanılmaktadır.  

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 4 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir 

programda öğrenci iş 

yüküne dayalı tasarım 

bulunmamaktadır. 

Programlarda öğrenci iş 

yüküne dayalı tasarım 

planlamaları 

bulunmaktadır. Ancak 

bunlar tüm programları 
kapsamamakta veya 

eğitim ve öğretimle 

ilgili tüm 
uygulamalarda 

kullanılmamaktadır. 

 
 

Tüm programlarda 

tanımlanmış olan 

öğrenci iş yükleri, 

paydaşlarla 

paylaşılmakta 
(program ve ders bilgi 

paketleri yoluyla) ve 

eğitim-öğretimle ilgili 
tüm uygulamalarda 

(öğrenci hareketliliği, 

önceki öğrenmelerin 
tanınması vb.) 

kullanılmaktadır. 

Ancak öğrenci iş 
yükü ve bununla ilgili 

uygulamaların 

sonuçlarının 
izlenmesi 

yapılmamaktadır.  

Tüm programlarda 

uygulanan öğrenci iş 

yükü uygulaması,  

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler alınmaktadır. 

 

Öğrenci iş yükü 

uygulaması, kurumsal 

amaçlar doğrultusunda 

ve sürdürülebilir şekilde 

kurumun tamamında 
benimsenmiştir.Kurumun 

bu hususta kendine özgü 

ve yenilikçi birçok 
uygulaması bulunmakta 

ve bu uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Her seviyedeki programda öğrenci işyükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla paylaşılmış 

olması, 

EK5– Öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlandığı müfredatların bölüm websitesinde ilan edildiği 

sayfanın ekran çıktısı 

 Öğrenci işyükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlanmış olması, 

EK6 – Mesleki uygulama, staj, proje vb. dersler için öğrenci iş yükünün tanımlandığını gösteren 

bölüm müfredatı 

 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi vb.)D.Ü. Lisans Eğitim–

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğiuygulanmaktadır. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 4 

 

 

 

 

 



 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumdaki hiçbir 

programda yeterlilik 
temelli ölçme ve 

değerlendirme 

yaklaşımı 
bulunmamaktadır.  

Programlarda yeterlilik 

temelli ölçme ve 
değerlendirme 

sisteminin tasarımı 

bulunmaktadır. Ancak 
bu tüm programları 

kapsamamaktadır. 

 

Programlarda 

yeterlilik temelli 
ölçme ve 

değerlendirme 

sisteminin tasarımı 
tüm programları 

kapsamaktadır ve 

tasarımın 
uygulanmasından bazı 

sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak 
tasarlanan bu ölçme 

ve değerlendirme 

sisteminin 
sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm programlarda 

tasarlanan ölçme ve 
değerlendirme 

sistemine ilişkin 

uygulamalardan elde 
edilen bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler alınmaktadır. 

 

Tüm programlarda 

kurumsal amaçlar 
doğrultusunda ve 

sürdürülebilir şekilde 

tasarlanan ölçme ve 
değerlendirme 

sistemi, kurumun 

tamamında 
benimsenmiştir.Bu 

kapsamda kurumun 

kendine özgü, 
yenilikçi ve diğer 

kurumlar tarafından 

örnek alınan bazı 
uygulamaları 

bulunmaktadır. 

 

Kanıtlar 

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

D.Ü. Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği4. Bölümünde bulunan 27-35. maddeler ile 

belirtilen kurum politikası bölümümüzde uygulanmaktadır. Kanıt olarak ilgili  dökümana 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos%2020

11%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik

%20sonras%C4%B1.pdf adresinden ulaşılabilir. 

 Ölçme ve değerlendirme sonuçları obs.duzce.edu.tr adresi üzerindeki bilgi sistemi ile öğrenciler 

ile paylaşılmaktadır. 

 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 

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

odaklı) 
 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 2 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde öğrenci 
merkezli yaklaşımlar 

bulunmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde öğrenci 
merkezli yaklaşımlar 

uygulanmasına 

yönelik planlamalar 
vardır. Ancak bu 

planlar doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 
bulunmamaktadır 

veya tüm alanları 

kapsamayan 
uygulamalar vardır. 

Tüm programlarda 

öğrenme-öğretme 
süreçlerinde aktif ve 

etkileşimli öğrenci 

katılımını sağlayan 
güncel, 

disiplinlerarası 

çalışmaya teşvik eden 
ve araştırma/öğrenme 

ve öğrenci odaklı 

öğretim yöntem ve 
teknikleri 

uygulanmakta ve bu 

uygulamalardan bazı 
sonuçlar elde 

edilmektedir. Ancak 

bu uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde aktif ve 
etkileşimli öğrenci 

katılımını sağlayan 

güncel, 
disiplinlerarası 

çalışmaya teşvik eden 

ve araştırma/öğrenme 
ve öğrenci odaklı 

öğretim yaklaşımı 

uygulamalarından 
elde edilen bulgular,  

sistematik olarak 

izlenerek paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilmekte ve 

izlem sonuçlarına 
göre önlem 

alınmaktadır. 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 
sürdürülebilir şekilde 

yürütülen öğretim 

yöntem ve 
tekniklerine ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir;  

kurumun bu 
kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 
bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Sunabileceğimiz herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf


B.3.2. Ölçme ve değerlendirme 
 

Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için Düzce Üniversitesi Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre hareket edilmektedir. Bu yönetmelik gereğince ders 

değerlendirme kriterleri dönem başında dersi verecek öğretim üyesi tarafından öğrenci bilgi 

sistemine girilmekte ve öğrencilerin erişimine sunulmaktadır. Bir dönem içerisinde her dersten en az 

bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı uygulanmaktadır. Bunun dışında öğretim üyesi eğer isterse 

devam zorunluluğu, ödev, proje gibi diğer değerlendirme kriterlerini de değerlendirme kapsamı içine 

alabilir. Öğrencilerin her ders için başarı notları dönem sonunda öğrenci bilgi sistemi üzerinden 

belirtilen takvim aralığında ilan edilir. Bazı bölümlerdeki bazı derslerde sınav soru çözümleri ilan 

edilmekte, sınav sonrasında ders haftası içinde gereken sorular çözülmektedir. Böylece öğrencilerin 

aldıkları puanları kendilerinin görebilmeleri sağlanmaktadır. 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Programlarda öğrenci 
merkezli ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin planlamalar 
veya tanımlı süreçleri 

bulunmamaktadır. 

Programlarda 
tasarlanmış olan 

öğrenci merkezli 

ölçme ve 
değerlendirmeye 

ilişkin planlamalar ve 

tanımlı süreçler 
vardır. Ancak bu 

planlar doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 
bulunmamaktadır 

veya tüm programları 

kapsamayan 
uygulamalar vardır. 

Tüm programlarda 
öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 
ilişkin uygulamalar 

vardır ve bu 

uygulamalardan bazı 
sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

ölçme ve 
değerlendirme 

sisteminin 

sonuçlarının 
izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Tüm programlarda 
öğrenci merkezli 

ölçme ve 

değerlendirmeye 
ilişkin olgunlaşmış 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 
sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 
alınmaktadır. 

Kurumsal amaçlar 
doğrultusunda ve 

sürdürülebilir şekilde 

yürütülen öğrenci 
merkezli ölçme ve 

değerlendirmeye 

ilişkin olgunlaşmış 
uygulamalar kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir;  
kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 
birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler 

 

D.Ü. Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 4. ve 5. bölümünde bulunan 27-37. maddeler 

ile belirtilen kurum politikası birimimizde uygulanmaktadır. 

Kanıt olarak 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos

%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%

9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf  adresinde ve EK7’de ilgili dosya gösterilmiştir. 

 

 

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

öneri sistemleri) 

 

Öğretim Üyeleri, dönem sonlarında öğrencilerden aldıkları geri bildirimleri bölüm kurulu 

toplantılarında sunmakta; kurul bu öneriler doğrultusunda bir sonraki dönem için müfredat güncellemelerini 

onaylamakta ve senatoya sunulmak üzere dekanlığa göndermektedir. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

 

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf
https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20A%C4%9Fustos%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Gazete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf


Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci geri 

bildirimlerinin 
alınmasına yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumda öğrencilerin 

geri bildirimlerinin 
(ders, dersin öğretim 

elemanı, diploma 

programı, hizmet ve 
genel memnuniyet 

seviyesi, vb.) 

alınmasına ilişkin 
mekanizmalar 

oluşturulmuştur. 

Ancak hiç uygulama 
yoktur veya tüm 

birimleri kapsamayan 

uygulamalar vardır. 

Öğrenci geri 

bildirimleri (ders, 
dersin öğretim 

elemanı, diploma 

programı, hizmet ve 
genel memnuniyet 

seviyesi, vb.) 

sistematik olarak (her 
yarıyıl ya da her 

akademik yılsonunda) 

alınmaktadır. Ancak 
alınan geri bildirimler 

iyileştirmeye yönelik 

karar alma 
süreçlerinde 

kullanılmamaktadır. 

Tüm programlarda 

tüm öğrenci 
gruplarının geri 

bildirimlerinin 

alınmasına ilişkin 
uygulamalardan 

(geçerlilik ve 

güvenirliği sağlanmış, 
farklı araçlar içeren) 

elde edilen bulgular, 

sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 
sürdürülebilir şekilde 

yürütülen öğrenci geri 

bildirimlerinin 
alınmasına ilişkin 

olgunlaşmış 

uygulamalar kurumun 
tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun bu 
kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 
bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 
tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları 

https://apdasonuc.duzce.edu.tr adresinden Bölüm Başkanları tüm öğretim üyelerine ait öğrenci 

anket sonuçlarını görebilmektedirler. 

 Örnek bir derse ait anket sonucu EK 8 ‘de verilmiştir. 

 Örnek bir öğrenci memnuniyet anket sonucu EK 9’da verilmiştir 

 Örnek bir öğrenci ders anketi örneği Ek- 10’da verilmiştir. 

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Düzce Üniversitesi Ön Lisans-Lisans, Ders kayıt, Kayıt yenileme ve Öğrenci Danışmanlığı 

Yönergesi uyarınca Bölüme kayıt olan her lisans öğrencisine öğrenim süresince eğitim-öğretim ve diğer 

hususlarda yardımcı olmak ve durumunu izlemek üzere öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından 

bir danışman görevlendirilir. Danışmanlar, ders kayıt işlemlerinin haricinde de öğrencilerin akademik 

gelişimleri ile ilgilenmektedirler. Ne var ki, öğretim üyesi/görevlisi sayısının yetersizliği ve öğrenci 

sayısının çokluğu, çoğu öğrencinin danışmanlık sürecini ders seçme işleminden ibaret görmesi, öğrencinin 

danışman görüşme saatlerine gelmemesi, bazı öğretim üyelerinin/görevlilerinin danışmanlık saati 

belirlememiş olmaları gibi nedenlerden dolayı danışmanlık hizmetlerinin etkinliği istenilen seviyede 

olmamaktadır. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı bir 

akademik 
danışmanlık süreci 

bulunmamaktadır. 

Kurumda tanımlı bir 

akademik 
danışmanlık süreci 

bulunmaktadır.  

Ancak hiç uygulama 
yoktur veya tüm 

alanları kapsamayan 

uygulamalar vardır. 

Kurumda akademik 

danışmanlık 
uygulamaları vardır ve 

bu uygulamalardan bazı 

sonuçlar elde edilmiştir. 
Ancak bu sonuçların 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 
 

Kurumda akademik 

danışmanlığa ilişkin 
yürütülen 

uygulamalardan elde 

edilen bulgular, 
sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 
alınmaktadır. 

Kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 
sürdürülebilir şekilde 

yürütülen akademik 

danışmanlığa ilişkin 
olgunlaşmış 

uygulamalar kurumun 

tamamında 
benimsenmiştir;  

kurumun bu 

kapsamda kendine 
özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 
alınmaktadır. 

https://apdasonuc.duzce.edu.tr/


 

Kanıtlar 

 

 Personelimizin, oda girişlerinde bulunan panolarında, ders programı bilgileri ve öğrenci 

görüşme saatleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

EK11 –Öğretim üyelerinin danışmanlık saatlerini gösteren programlardan bazıları 

 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

Danışmanlık saatleri haricinde öğrenciler e-posta ve hatta telefon ile danışmanlarına 

ulaşabilmektedir. Ancak bunlar tanımlı mekanizmalar olmayıp, kayıt altına alınmamaktadır. 

EK- 12 Akademik danışman ders onay formu 

 

 

B.4. Öğretim Elemanları 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Bölümlerdeki atama ve yükseltmeler, Düzce Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerinde belirtilen kurallar çerçevesinde akademik personelin yapmış olduğu bilimsel makale, 

bildiri, kitap, çeviri, editörlük, hakemlik, almış olduğu atıflar, tez yönetimi, araştırma projeleri gibi 

faaliyetler dikkate alınarak belli bir puanlama sistemi üzerinden yürütülmektedir 

Bölümlere kurum dışından ders vermek üzere konusunda uzman ve eğitim-öğretim 

süreçlerine hâkim öğretim elemanları, bireysel tanışıklıklar, akademik birliktelikler ve çalışma 

ortaklıkları sayesinde bulunarak davet edilmektedir. Bunun yanında özel ve kamu kuruluşlarından da 

uzmanlar davet edilmektedir. Bu görevlendirmeler ilgili kanun ve yönetmeliklere göre 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 5 

Kurumun atama, 
yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri ve süreçleri 
tanımlanmamıştır. 

Kurumun atama, 
yükseltme ve 

görevlendirme 

kriterleri tanımlanmış; 
ancak planlamada 

alana özgü ihtiyaçlar 

irdelenmemiştir. 

Kurumun tüm alanlar 
için tanımlı ve 

paydaşlarca bilinen 

atama, yükseltme ve 
görevlendirme 

kriterleri 

uygulanmakta ve 
karar almalarda 

(eğitim-öğretim 

kadrosunun işe 
alınması, atanması, 

yükseltilmesi ve ders 

görevlendirmeleri vb.) 
kullanılmaktadır. 

Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Atama, yükseltme ve 
görevlendirmeye 

ilişkin uygulanan 

kriterlerin sonuçları, 
sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 
alınmaktadır. 

Tüm alanlarda atama, 
yükseltme ve 

görevlendirmeye 

ilişkin kurumsal 
amaçlar 

doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve 
olgunlaşmış 

uygulamalar kurumun 

tamamında 
benimsenmiştir; 

kurumun bu 

kapsamda kendine 
özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

Kanıt olarak 

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

yeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1

%20(08.08.2019).pdf belgesi sunulabilir. 

https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/Dosyalar/%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20(08.08.2019).pdf%20belgesi
https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/Dosyalar/%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20(08.08.2019).pdf%20belgesi
https://personel.duzce.edu.tr/Dokumanlar/personel/Dosyalar/%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyeli%C4%9Fine%20Y%C3%BCkseltilme%20ve%20Atanma%20Ek%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20(08.08.2019).pdf%20belgesi


 

B.4.2. Öğretim yetkinliği 
 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

 

Öğretim üyelerimizin bir kısmı Eğitim Fakültemiz tarafından düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” 

seminerine katılmıştır. Ayrıca öğretim üyelerimiz alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlara 

katılarak alanlarındaki yenilikleri yakından takip etmektedir. Eğitim öğretim kadrosunun mesleki gelişimini 

sürdürmek için Üniversitemiz, bilimsel konferanslara, BAP projelerine ve mesleki gelişim için alınacak her 

türlü kurs ve seminere katılım konusunda tam destek sağlamaktadır. Yine üniversite ağ alt yapısı birçok 

bilimsel dergi ve platforma erişim kolaylığı sağlamaktadır. Akademisyenlerimiz ortak çalışmalar 

yürütebilmekte, başka üniversitelerden akademisyenlerle işbirliği yapmaktadır. Bunun yanında bir çalışma 

alanına giren diğer konularda üniversite içinde de çalışma grupları oluşturulmakta ve ortak projeler 

yapılabilmektedir. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 
 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumun öğretim 

elemanlarının öğretim 

yetkinliğini 
geliştirmek üzere 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun öğretim 

elemanlarının 

yenilikçi yaklaşımlar, 
materyal geliştirme, 

yetkinlik kazandırma 

ve kalite güvence 
sistemi gibi öğretim 

yetkinliklerinin 

geliştirilmesine ilişkin 
planlar 

bulunmaktadır. Ancak 

bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya tüm birimleri 

kapsamayan bazı 

uygulamalar 
(eğiticilerin eğitimi 

etkinlikleri) 

bulunmaktadır. 

Kurumun öğretim 

elemanlarının öğretim 

yetkinliğini 
geliştirmek üzere 

uygulamalar vardır ve 

bunlar tüm birimleri 
kapsamaktadır.  

Ancak bu 

uygulamaların 
sonuçlarının 

izlenmesi 

yapılmamaktadır. 

Kurumun öğretim 

elemanlarının öğretim 

yetkinliğini 
geliştirmek üzere 

gerçekleştirilen 

uygulamalardan elde 
edilen bulgular 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Öğretim 

elemanlarının 

kurumsal amaçlar 
doğrultusunda 

öğretim 

yetkinliklerinin 
gelişimine ilişkin 

sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış 
uygulamalar kurumun 

tamamında 

benimsenmiştir; 

kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 
birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Eğiticilerin Eğitimi programına bölüm öğretim üyelerinin katılımı sağlanmıştır. Kanıt olarak 

https://duzce.edu.tr/11018-duyurus-egiticilerin-egitimi-programina-katilan-akademisyenlerimize-

belge adresi sunulabilir. 

 

B.4.3Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme bulunmamaktadır. 

 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 1 

 

 

 

 

 

https://duzce.edu.tr/11018-duyurus-egiticilerin-egitimi-programina-katilan-akademisyenlerimize-belge
https://duzce.edu.tr/11018-duyurus-egiticilerin-egitimi-programina-katilan-akademisyenlerimize-belge


 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Öğretim kadrosuna 

yönelik teşvik ve 

ödüllendirilme 

mekanizmaları 

bulunmamaktadır.  

Öğretim kadrosunu 

teşvik ve 

ödüllendirme 

mekanizmalarının 

oluşturulmasına 
yönelik planlar 

bulunmaktadır. Ancak 

bu planlar 
doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya tüm alanları 

kapsamayan bazı 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Kurumun öğretim 

kadrosunu teşvik etme 

ve ödüllendirme 

uygulamaları öğretim 

elemanlarının 
yetkinlikleri dikkate 

alınarak adil ve şeffaf 

şekilde 
sürdürülmektedir ve 

bunlar tüm alanları 

kapsamaktadır. Ancak 
uygulama sonuçları 

izlenmemektedir. 

Kurumun öğretim 

kadrosunun teşvik 

etme ve 

ödüllendirmeye 

ilişkin 
uygulamalardan elde 

edilen bulgular 

sistematik olarak 
izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 

birlikte 
değerlendirilerek 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurumun tüm 

birimlerinde öğretim 

kadrosunu, kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda teşvik 
etme ve 

ödüllendirmeye 

ilişkin, sürdürülebilir 
ve olgunlaşmış 

uygulamalar kurumun 

tamamında 
benimsenmiştir; 

kurumun bu 

kapsamda kendine 
özgü ve yenilikçi 

birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 
uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 
 

B.5.1.Öğrenme kaynakları 

 

 

Kütüphanemizde 62000 kitap mevcuttur. Bu kitaplardan 1500’e yakını Mühendislik ve Teknoloji 

alanındadır.Ayrıca abonesi olduğumuz veritabanları;UpToDateAnywhere, Turcademy, AYEUM, Sobiad 

Atıf Dizini ve Tümer ALTAŞ A.Ş. Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi şeklindedir. Daha detaylı bilgiye 

https://kutuphane.duzce.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.Aynı zamanda; iThenticate ve Turnitin intihal tespit 

programlarını,öğrenci ödevlerinin teslimi ve benzerlik oranlarının ölçümünde kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte öğrenci sayımızın artması ile de ilişkili olarak bazı bölümlerde eğitim-öğretim faaliyetlerini 

sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte öğrenme kaynağı (sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo gibi 

yapılar, ders kitapları, insan kaynakları, öğrenme desteği vb.) sıkıntıları yaşanabilmektedir. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 
 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumun eğitim-

öğretim faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynağı (sınıf, 

laboratuvar, 

kütüphane, stüdyo 

gibi yapılar, ders 
kitapları, insan 

kaynakları, öğrenme 

desteği vb.) 
bulunmamaktadır. 

Kurumun eğitim-

öğretim faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynaklarının 

oluşturulmasına 

yönelik planları 

vardır. Ancak bu 
planlar doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya uygulamalar tüm 

birimleri 

kapsamamaktadır. 

Kurumun eğitim-

öğretim faaliyetlerini 

sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve 

nicelikte öğrenme 

kaynakları birimler 

arası denge gözetilerek 

sağlanmaktadır. Ancak 

bu kaynakların 
kullanımına yönelik 

sonuçlar 

izlenmemektedir. 
 

 

Kurumda tüm 

birimlerindeki uygun 

nicelik ve nitelikte, 
erişilebilir öğrenme 

kaynakları sağlamak 

üzere öğrenme 

kaynakları 

yönetilmektedir. Tüm 

bu uygulamalardan 
elde edilen bulgular, 

sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 
sonuçları paydaşlarla 

birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 
kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir.  

Kurumun tüm 

birimlerindeki uygun 

nicelik ve nitelikte, 
erişilebilir öğrenme 

kaynakları, kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 

sürdürülebilir şekilde 

yönetilmektedir; 
kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 
birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

https://kutuphane.duzce.edu.tr/


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

sayısındai artış ile öğrenme kaynaklarındaki artış arasındaki ilişki gibi) 

 Öğrenme kaynaklarının miktarı öğrenci sayısıyla orantılı olacak biçimde artmamaktadır.  

 E-öğrenme uygulamaları 

 Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılâpları dersleri uzaktan eğitim ile okutulmaktadır. 
 

B.5.4.Engelsiz üniversite 
 

Engelsiz üniversiteye ilişkin planlamalar bulunmamaktadır. 
 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 1 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumda engelsiz 

üniversite 
uygulamalarına ilişkin 

planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Engelsiz üniversite 

uygulamalarına ilişkin 
planlama vardır. 

Ancak bu planlar 

doğrultusunda 
yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 

veya tüm birimleri 
kapsamamaktadır. 

Kurumda engelsiz 

üniversite 
uygulamaları tüm 

birimleri 

kapsamaktadır. Ancak 
bu uygulamanın 

sonuçları 

izlenmemektedir 

Kurumdaki tüm 

birimlerde sağlanan 
engelsiz üniversite 

uygulamasından elde 

edilen bulgular 
sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları paydaşlarla 
birlikte 

değerlendirilerek 

önlemler alınmaktadır.  
 

Kurumdaki tüm 

birimlerde sağlanan 
engelsiz üniversite 

uygulaması kurumsal 

amaçlar 
doğrultusunda ve 

sürdürülebilir şekilde 

yönetilmektedir; 
kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 
birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır veya 
kurum 

ödüllendirilmiştir.   

 

 

B.5.5.Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

 

Öğrencilere yönelik psikolojik rehberlik ve sağlık hizmeti gibi destek hizmetleri Düzce Üniversitesi 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde sunulmaktadır. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 5 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 
rehberlik, psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer hizmetlerinin 
sağlanmasına ilişkin 

planlama 

bulunmamaktadır.  

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 
rehberlik, psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer hizmetlerinin 
sağlanmasına ilişkin 

planlama vardır. 

Ancak bu planlar 
doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 

bulunmamaktadır 
veya tüm alanları 

kapsamamaktadır. 

Kurumda uygun 

nitelik ve nicelikte 
rehberlik, psikolojik 

danışmanlık ve 

kariyer hizmetleri tüm 
birimleri kapsayacak 

şekilde 

sağlanmaktadır. 
Ancak bu 

uygulamanın 

sonuçları 
izlenmemektedir.  

Kurumdaki tüm 

birimlerde sağlanan 
uygun nitelik ve 

nicelikteki rehberlik, 

psikolojik 
danışmanlık ve 

kariyer hizmetleri 

bütünsel olarak 
yönetilmektedir (bu 

hizmetleri yöneten bir 

merkezin olması ve 
bu merkezi yöneten 

idari örgütlenme 

olması vb.). Bu 
hizmetlere ilişkin 

sonuçlar sistematik 

olarak izlenmekte ve 
izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 
önlemler alınmakta ve 

ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda 
kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

Kurumun tüm 

birimlerindeki sağlanan 
uygun nitelik ve 

nicelikteki rehberlik, 

psikolojik danışmanlık 
ve kariyer hizmetleri, 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda ve 
sürdürülebilir şekilde 

yönetilmektedir; 

kurumun bu kapsamda 
kendine özgü ve 

yenilikçi birçok 

uygulaması bulunmakta 
ve bu uygulamaların bir 

kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 
alınmaktadır. 

 



 

Kanıtlar 

 

 Düzce Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik birimi, öğrencilerimize belirli gün ve saatlerde ücretsiz olarak hizmet 

vermektedir. İlgili sayfaya https://sks.duzce.edu.tr/Sayfa/8089/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-

birimiadresinden ulaşılabilir. 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 

Gözden geçirme faaliyetleri her eğitim- öğretim dönemi sonunda ve bölüm kurulu tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, Öğretim Üyeleri, Özel Sektör Temsilcileri, Yazılım Sektörü, Kamu 

Kurum ve Kuruluşları bizim için paydaştır. Karar verme sürecinin en yetkin üyeleri Öğretim Üyeleri olup, 

bu paydaşların etkileşim içinde oldukları diğer paydaşlar ise karar vermede ikinci derecede etkindirler.    

Dönem içi ve dönem sonu sınavlarının yapılması ile öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütler 

değerlendirilmektedir. Öğrencilerin yapılan proje ve sunum çalışmalarındaki performansları 

değerlendirilmekte ve gerekli danışmanlar tarafından izlenmektedir.  

 

B.6.1.Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 

 

Üniversitemiz tarafından dönem sonunda yapılan öğretim üyesi değerlendirme analizleri/öğrenci 

memnuniyeti anketleri ile eğitimin amacına uygunluğu gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, benzer eğitim 

kurumlarının takip edilmesi ile mesleki anlamda yeterlilik sağlayıp sağlamayacağı da iş dünyası ve meslek 

örgütleri ile yapılan toplantılar sonucunda değerlendirilmektedir. Yine Mezun Bilgi Sistemi ile mezun olan 

öğrencilerden kısmi olarak geri bildirim alınmaktadır. 

 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

Olgunluk düzeyi 

 
1 2 3 4 5 

Program çıktılarının 

izlenmesine ve 
güncellenmesine 

ilişkin herhangi bir 

mekanizma 
bulunmamaktadır. 

Program çıktılarının 

izlenmesine ve 
güncellenmesine 

ilişkin mekanizmalar 

(süreç ve performans 
göstergeleri) 

oluşturulmuştur. 

Ancak hiçbir 
uygulama 

bulunmamaktadır 

veya tüm programları 
kapsamamaktadır. 

Tüm programlarda 

program çıktılarının 
izlenmesine ilişkin 

uygulamalar 

gerçekleştirilmiş ve 
bazı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak bu 

sonuçların 
değerlendirilmesi, 

karar almalarda ve 

güncellemelerde 
kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir.  

Kurumda tüm 

programların çıktıları 
sistematik olarak 

(yıllık ve program 

süresinin sonunda 
periyodik olarak) ve 

kurumsal amaçlar 

doğrultusunda 
(eğitim-öğretim 

politikası ve amaçları) 

izlenmektedir. Bu 
izleme sonuçları 

paydaşlarla birlikte 

değerlendirilerek 
güncellemeler 

yapılmaktadır. 

Kurumda tüm 

programların 
çıktılarının, kurumsal 

amaçlar 

doğrultusunda ve 
sürdürülebilir şekilde 

izlenmesi güvence 

altına alınmıştır;  
kurumun bu 

kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 
birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Örnek bir programa ait Birim İç Değerlendirme Tablosu EK 13’de bulunabilir. 

 

 

https://sks.duzce.edu.tr/Sayfa/8089/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-birimi
https://sks.duzce.edu.tr/Sayfa/8089/psikolojik-danisma-ve-rehberlik-birimi


 

B.6.2.Mezun izleme sistemi 

 

Mezun bilgi sistemi ile mezunlarımızın durumları incelenmekte ve işe girme durumları takip 

edilebilmektedir. 
 

Mühendislik Fakültesi Olgunluk düzeyi: 3 

 

Olgunluk düzeyi 
1 2 3 4 5 

Kurumda herhangi bir 
mezun izleme sistemi 

bulunmamaktadır. 

Mezun izleme 
sistemine ilişkin 

planlar 

bulunmaktadır. Ancak 
bu planlar 

doğrultusunda 

yapılmış uygulamalar 
bulunmamaktadır 

veya tüm programları 

kapsamamaktadır.  

Mezun izleme sistemine 
ilişkin tüm programları 

kapsayan uygulamalar 

vardır ve bunlardan bazı 
sonuçlar elde edilmiştir. 

Ancak bu sonuçların 

değerlendirilmesi ve 
karar almalarda 

kullanılması 

gerçekleştirilmemiştir. 

Kurumda tüm 
programlarda  

Sistematik olarak ve 

kurumsal amaçlar 
doğrultusunda 

(eğitim-öğretim 

politikası ve amaçları) 
mezunlar izlenmekte 

ve izlem sonuçlarına 

göre tüm birimleri ve 
programları kapsayan 

önlemler 

alınmaktadır. 

Kurum tüm 
programlarında 

mezunların kurumsal 

amaçlar 
doğrultusunda 

izlenmesini güvence 

altına almış, mezunlar 
kurumun kalite 

güvence sisteminin 

bir parçası haline 
gelmiştir;  kurumun 

bu kapsamda kendine 

özgü ve yenilikçi 
birçok uygulaması 

bulunmakta ve bu 

uygulamaların bir 
kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek 

alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Mezun bilgi sistemimiz bulunmaktadır. İlgili sayfaya http://www.mbs.duzce.edu.tr/AnaSayfa.aspx 

adresinden ulaşılabilir. 

 

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

