
 
 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU  

2018 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDĠRME RAPORU 

 

3. EĞİTİM - ÖĞRETİM  

 

3.1 Programların Tasarımı ve Onayı;  

 Birimde eğitim-öğretim programlarının tasarım yöntemi 

Bölgesel ihtiyaçlar ve gelişmeler analiz edilerek, programlar tasarlanmaktadır. Sürekliliği 

bölüm başkanlıkları tarafından toplantılar yapılarak ders açma, ders kapatma, ders içerik 

değişimi vb. değişiklikler yapılarak güvence altına alınmaktadır. 

 

 Programların tasarımına paydaş katılımı 

Programların tasarımında paydaş görüşleri kurumsal web sitesi, yapılan resmi yazışmalar ve 

ziyaretler ile alınmaktadır. 

 

 Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere 

gerçekleştirilen faaliyetler 

Öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere aaraştırma ödevleri verilmektedir. 

 

 Kurumdaki öğretim programlarının amaçları, kazanımları ve ders bilgi paketlerinin 

hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması 

Programların eğitim amaçları ve kazanımları, programların içeriği, ders liste ve bilgi 

paketleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler meslek yüksekokulumuzun web sayfasında ve 

üniversitemizin http://bbs.duzce.edu.tr/default.aspx internet adresinde kamuoyuna açık bir 

şekilde paylaşılmaktadır. 

 

 Program yeterliliklerinin TYYÇ ile uyumunun sağlanması 

Programların yeterlilikleri belirlenirken TYYÇ standartlarına uyumu göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu kapsamda öğrenme çıktılarına dayalı açık tanımlamalar yapılmış ve 

yeterliliklerin amaç ve çıktıları açık hale getirilmiştir.  

 

Kuruma Ait Belgeler 

 Birimin eğitim-öğretim politikası ve stratejik amaçları  

Kuruluş belgesinde eğitim politikası ve stratejik amaçlar belirtilmiştir. 

 

 Programların amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

Üniversitemizin http://bbs.duzce.edu.tr internet adresinde paylaşılmaktadır. 
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 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfaları 

Üniversitemizin http://bbs.duzce.edu.tr internet adresinde paylaşılmaktadır. 

 

 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

Üniversitemizin http://bbs.duzce.edu.tr internet adresinde paylaşılmaktadır. 

 

 Program tasarımı, onayı ve güncellemesinde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, 

yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

Program tasarımı ve güncellenmesi Yönetim Kurulu kararları ile olmaktadır. 

 

 Her seviyedeki programda öğrenci işyükü kredilerinin tanımlanmış olması 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılmaktadır. 

 

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

için tanımlanması 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılmaktadır. 

 

 Program kazanımları (jenerik-alana özgü olmayan yetkinlikler de dahil) ve 

kazandırmak üzere kullanılan ders içi/dışı etkinlikleri 

Teknik geziler ile ders dışı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

 

 Program tasarımına her seviyede paydaş katılımı 

Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanlığı’nın 29/07/2015 tarihli 

Ormancılık Meslek Yüksekokulu Açılması talep ve destek yazısı. 

  

 Uygulamalı eğitimler, hareketlilik programları gibi rutin dışı uygulamaların 

kredilendirilmesi 

Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri 

uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne 

dâhil edilmektedir. 

 

3.2 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi;  

 

 Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi için kullanılan yöntemler 

Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesinde sürekli ve sistematik bir yöntem 

bulunmamakla birlikte yenilikler ve gelişmeler takip edilerek güncelleşmeler yapılmaktadır. 

 

 Program güncelleme çalışmalarına paydaş katılımı 

Program güncelleme çalışmalarında paydaşların görüşleri alınmakta, emsal programlar 

incelemektedir. 

 

 Birimde, program eğitim amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına ulaşıldığını güvence 

altına alan mekanizmalar 

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarının etkinlikleri ve hedeflerine ulaşma 

düzeyleri Öğretim Elemanı ve üniversitemiz tarafından uygulanan Ders Değerlendirme 

anketleri aracılığıyla izlenmekte ve ilgililere geribildirim verilmektedir. 
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 Program eğitim amaçları ve öğrenme kazanımlarına ulaşılamadığı durumlarda 

yürütülen iyileştirme çalışmaları 

Hedefe ulaşılamayan konularda ilgili bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve 

gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

 Akredite olmak isteyen programların desteklenme mekanizmaları 

Programlarımızdan herhangi bir akreditasyon talebi gelmemiştir. 

 

Birime Ait Belgeler 

 Eğitim-Öğretim süreçlerinin yıllık öz değerlendirme raporları (eğitim-öğretim 

amaçları-hedefleri açısından ders ve program öğrenim kazanımlarının 

değerlendirilmesi) 

Öğrenci staj raporları ile öğrenim kazanımları görülmektedir. 

 

 Programların yıllık öz değerlendirme raporları (program kazanımları açısından 

değerlendirme) 

Öğrenci staj raporları ile öğrenim kazanımları görülmektedir. 

 

 Program ve ders öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen mekanizmalar 

(bilgi yönetim sistemi) 

Vize, Final ve quizler ile öğrenme kazanımları takip edilmektedir. 

 

 Birimin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere 

kurduğu mekanizma örnekleri (yıllık izleme takvimi, program çıktılarına ulaşma 

düzeyinin senato gündemine alınması, program başarı düzeylerinin izlenmesi) 

Bölüm başkanlıklarında akademik toplantılar ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 

 

 Programlar ve derslerle ilgili paydaş geri bildirimlerini almak için kullanılan 

mekanizmaların (belge, doküman, anket, form vb.) listesi ve örnekleri 

Paydaş görüşleri kurumsal web sitesi, yapılan resmi yazışmalar ve ziyaretler ile alınmaktadır. 

 

3.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme;  

 

 Birim öğrenci merkezli eğitim konusunda uyguladığı politikalar 

Meslek yüksekokulu hocaları tarafından öğrenci temsilcileri ile toplantılar düzenlenmekte fikir 

alış verişi yapılarak tüm süreçlere aktif katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır 

 

 Öğrenci merkezli eğitim politikasının akademik birimlerde uygulanma düzeyi 

Öğrenciler akademik yılın başında yapılan oryantasyon programlarıyla, danışman öğretim 

elemanları ve öğrenci temsilcileri aracılığıyla sürekli bilgilendirilmektedir. 

 

 Birimde öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin 

geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar 



 
 

Dönem başları ve sonlarında yapılan akademik toplantılarla bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Ayrıca belirli periyotlarda üniversitemiz tarafından yapılan eğiticilerin eğitimi programlarına 

katılım teşvik edilmektedir. 

 

 

 

 Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi 

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi (AKTS) belirlenmektedir. 

 

 Uluslararası hareketlilik programlarında uygulanan kredi transfer yöntemi 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılmaktadır. 

 

 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 

derslerin varlığı ve öğrencilerin bu derslere yönlendirilme mekanizmaları 

Program müfredatlarında farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren ortak dersler 2019-2020 

eğitim öğretim yılında müfredata eklenecektir. 

 

 Birimde uygulanan etkili ve etkin öğrenci danışmanlık sistemi  

Birimde her sınıf için ilgili programdan bir danışman öğretim elemanı atanmakta ve ilgili 

olduğu öğrencilerle toplantı yapılması teşvik edilmekte; danışmanlar, danışmanlık saatleri 

web sitesinde ve öğrenci bilgi sistemlerinde ilan edilmektedir. 

 

 Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmede (BDY) kullanılan tanımlı süreçler ve bu 

süreçlerin öğrencilere duyurulması 

 Başarı ölçme ve değerlendirme “Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır. Öğrencilere akademik dönem başında 

ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi verilir ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. 

 

 21. yüzyıl yetkinliklerinin program kazanımlarına yansıtılması 

21. Yüzyıl yetkinlikleri(Dijital çağ okur yazarlığı,eleştirel düşünme ve problem çözme, 

iletişim, yaşamboyu öğrenme, işbirlikçi çalışma ve liderlik, yaratıcılık ve inovasyon, sosyal 

sorumluluk, kültürel, evrensel ve çevre farkındalığı) dikkate alınarak program tasarımı 

yapılmaktadır.  

 

Birime Ait Belgeler 

 Birimin ilan edilmiş eğitim politikasında öğrenci merkezli eğitime yer vermiş olması 

Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri 

çerçevesinde yapılır. 

 

 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, 

yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 



 
 

Başarı ölçme ve değerlendirme “Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır. Öğrencilere akademik dönem başında 

ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi verilir ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. 

 

 Öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin 

oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler  

Bu hususlar “Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 

belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerimize izlemeleri gereken adımlar oryantasyon programında, 

danışmanlık saatlerinde ve öğrenci işleri biri tarafından bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

 Mezuniyet koşullarına dair düzenlemeler 

Öğrencini mezuniyet koşulları tanımlanmış olup Bologno Bilgi Sistemi üzerinden 

üniversitemiz  http://bbs.duzce.edu.tr adresinden kamuoyuna açık bir şekilde 

paylaşılmaktadır. 

 

 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç 

tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

Bu hususlar “Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 

belirtilmiştir. 

 

 Uygulamalı eğitimlerde (staj, mesleki uygulama vb.) ve hareketlilik programlarında 

kullanılan tanımlı süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

Üniversitemiz “Ön Lisans Staj Yönergesi” takip edilmekte, danışman öğretim elemanları ve 

web sayfası aracılığı ile bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.  

 

 Öğrenme öğretme merkezi yapılanması 

Bu hususlar “Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 

belirtilmiştir. 

 

 Öğrenci şikâyetleri ile görüşleri alma mekanizmaları 

Öğrenci şikâyetleri aktif şekilde kullanılan şikayet kutuları, danışman öğretim elemanları, sınıf 

temsilcileri vasıtasıyla veya doğrudan idareye başvurmaları yoluyla alınmaktadır. Şikâyetler 

hızla değerlendirilerek ilgili öğrenciye bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

3.4 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma;  

 

 Birim merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan öğrenci kabullerinde 

uyguladığı açık ve tutarlı kriterler 

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri 2547 sayılı Yüksek Öğrenim 

Kanununa ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına ve 

Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu kapsamda meslek yüksekokulumuza öğrenci 

kabulüne ilişkin süreçlerde açık ve tutarlı kriterlerin uygulanması amacıyla “Düzce 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” dikkate alınmaktadır. 

 

 Birimde, önceki formal öğrenmelerin tanınması için uygulanan tanımlı süreçler.  
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Birimde, üniversitemiz öğrenci işlerinin oluşturduğu yatay geçiş koşulları Düzce Üniversitesi 

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi’ne uyum 

göstermektedir. Yatay geçişlerin değerlendirilmesi bölüm başkanlıkları nezdinde oluşturulan 

yatay geçiş komisyonlarınca yapılmaktadır. 

 

 Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için uygulanan tanımlı 

süreçler (yönerge, senato kararı vb.). 

Birimde, üniversitemiz öğrenci işlerinin oluşturduğu yatay geçiş koşulları Düzce Üniversitesi 

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi’ne uyum 

göstermektedir. Yatay geçişlerin değerlendirilmesi bölüm başkanlıkları nezdinde oluşturulan 

yatay geçiş komisyonlarınca yapılmaktadır. 

 

Birime Ait Belgeler 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı 

uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde 

uygulanan kriterler) 

Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” dikkate 

alınmaktadır. 

 

 Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı 

süreçler (yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” dikkate 

alınmaktadır. 

 

3.5 Eğitim-Öğretim Kadrosu;  

 

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi ve öğretim 

becerilerinin iyileştirilmesi 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için yurt içi/dışı bilimsel etkinliklere bütçe imkânları çerçevesinde katılım desteği 

verilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan koordinatörlükler aracılığıyla (Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü vb.)mesleki 

gelişim ve öğretim becerilerini geliştirme imkanları sunulmaktadır. Bu koordinatörlüklerin 

göndermiş olduğu bilgilendirme ve eğitim imkanları birim personeline kurumsal mail 

adresleri vasıtasıyla ulaştırılmaktadır; gerekli durumlarda koordinatörlük görevlileri 

birimimizi ziyaret ederek bilgilendirme yapmaktadır. Bilimsel yayın veri tabanlarına erişim 

sağlanmaktadır. Süreli yayın abonelikleri ve talebe bağlı olarak ilgili kitaplar temin 

edilmektedir. 

 

 Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesinin sağlanması 



 
 

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma 

alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi bölüm başkanlıkları ve 

program koordinatörlüklerince güvence altına alınmaktadır. 

 

Birime Ait Belgeler 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler (atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, 

kılavuz vb.) 

Birimde eğitim personelinin yetkinliği; Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Ek Koşulları ve yine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Öğretim Üyesi Dışındaki 

Kadrolara Atanacak Diğer Öğretim Elemanları Hakkındaki Yönetmelikle ölçülmekte ve 

değerlendirilmektedir. 

 

3.6 Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler;  

 

 Öğrencilerin kullanımına yönelik öğrenme kaynaklarının çeşitliliği ve yönetim sistemi 

(tesis ve altyapılar) 

Birimimiz Orman Mühendisliği’ne ait toplam 908 m2 alana sahip 11 adet eğitim ve araştırma 

laboratuarı ile 1 adet 25 PC’li CBS laboratuarı ile 30 PC kapasiteli bir adet genel amaçlı 

bilgisayar laboratuvarı ve 20 mikroskop kapasiteli mikroskop laboratuvarı kullanmaktadır. 

 

 Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin çeşitliliği 

Yerleşkemizde; DIFSA (Düzce Uluslararası Ormancılık Öğrencileri Birliği), OREM (Orman 

Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu), PEMÖT (Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğu), 

Edebiyat, Fotoğrafçılık, Satranç, Doğa Yürüyüşleri ve Kampçılık, Tiyatro, Spor ve Müzik 

kulüpleri yer almaktadır. 

 

 Birimde öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ve yönetim 

sistemi 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. 

 

 Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (mülteciler, engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler. 

Bölüm başkanlıklarınca programlar baz alınarak görevlendirilen danışman öğretim 

elemanları Düzce Üniversitesi Önlisans /Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı 

Yönergesi kapsamında rehberlik hizmetleri vermektedir. Ayrıca Bina girişleri, kaldırımlar 

engelli öğrencilerin kullanımına uygun hale getirilmiştir. 

 

 Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % 

dağılımına ait karar mekanizmaları. 

Birimimizin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destek ihtiyaç ve talepleri 

Üniversitemiz ilgili birimleri tarafından planlanmaktadır. 



 
 

 

Birime Ait Belgeler 

 Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı (öğrencilerin bilimsel, sosyal 

vb. faaliyetlerden yararlandığına ilişkin kararlar vb.) 

Yönetim Kurulu Kararları 

 

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

Danışman görüşmelerinde geri bildirim sözlü olarak alınmaktadır. 

 


