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REKTÖRLÜK MAKAMINA 

   

 

1976 Yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime başlayan Yüksekokulumuz, 

Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri adı altında 1982 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüş, 1982 

yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlı olarak Elektrik, İnşaat, 

İşletme ve Muhasebe Bölümleri ile öğretime devam etmiştir. 

1984 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan endüstriyel Eğitim Projesi 

çerçevesinde sağlanan kredinin 32 milyon dolarlık kısmından yararlanan sekiz pilot Meslek 

Yüksekokulundan biri olmuştur.   

Yüksekokulumuz, 1992 yılından 2006 yılına kadar Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı 

kalmış, 2006 yılı içerisinde de Düzce Üniversitesinin kurulmasıyla kendi üniversitesinde yerini 

almıştır. Yüksekokulumuzda 05.05.2011 tarihine kadar Teknik ve İktisadi Programlar olmak üzere 

2 adet bölüm mevcut olup, bu bölümlere bağlı programlar ise şunlardır;  

 

TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 

- Bilgisayar Programcılığı 

- Elektrik 

- Elektronik Haberleşme Teknolojisi 

- Elektronik Teknolojisi 

- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 

- İnşaat Teknolojisi 

- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 

- Makine 

- Mobilya ve Dekorasyon 

- Otomotiv Teknolojisi 

- Tarım Makineleri 

- Tekstil Teknolojisi 

 

İKTİSADİ ve İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 

- İşletme Yönetimi 

- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

- Sosyal Güvenlik 

 

05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı 

kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuş ve İktisadi 

ve İdari Programlar Bölümü adı altındaki İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile 

Sosyal Güvenlik programları bu okula devredilmiştir. 2011 yılı sonu itibarıyla bu meslek 
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yüksekokulumuzda öğrenim gören 3196 kayıtlı öğrenci mevcuttur. YÖK/DB Projesi çerçevesinde 

öğrencilerimizin gelişen sanayi ve teknolojiyi yakından takip edebilmeleri için yüksekokulumuza 

modern alet ve cihazlarla donatılmış 16 adet laboratuar kurulmuştur.       

          

Ayrıca, Türkiye’deki hiçbir üniversitede bulunmayan Sosyal Güvenlik Programı ilk defa 

2009-2010 öğretim yılında Yüksekokulumuzda açılmıştır. Yüksekokulumuz ön lisans düzeyinde 

öğretim vermekte olup öğrenim süresi 2 yıldır. Yüksekokulumuz 1 idari, 1 derslik ve 4 atölye ve 

laboratuarların bulunduğu toplam 6 binada  25 derslik, 16 laboratuar, 4 atölyeden oluşmaktadır.  

 

Öğretim elemanı sayısı ve niteliği, atölye ve laboratuar durumu açısından genel olarak iyi 

durumda olmakla birlikte; öğrencilerimizin sınavsız olarak gelmeleri nedeniyle eski başarımızı 

yakalayamıyoruz.  Ayrıca, fiziki alan yetersizliğimiz de sıkıntı yaratmakta ve birçok faaliyeti 

gerçekleştirememekteyiz.            

        

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip Yüksekokulumuzda 657 sayılı 

Kanuna tabi 17 Genel İdari Hizmetler, 9 Teknik Hizmetler ve 4 Yardımcı Hizmetler olmak üzere 

toplam 30 idari personel ile 2914 Sayılı Kanuna bağlı olarak fiilen çalışmakta olan 7 Yardımcı 

Doçent (kadrosu Yüksekokulumuzda olup 2547/13.4-b maddesi uyarınca diğer birimlerde görevli 2 

adet, kadrosu diğer birimlerde olan ve Yüksekokulumuzda 2547/13.4-b maddesi uyarınca 1 adet 

Yardımcı doçentimiz bulunmaktadır.) 42 öğretim görevlisi toplam 49 öğretim elemanı görev 

yapmaktadır. 

 

YÖK/DB projesine bağlı olmanın verdiği avantajla, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ara elemanı 

(Tekniker) yetiştirmeyi, aynı görevi (05.05.2011 tarihine kadar) sosyal programlarda da 

uygulayarak işletmecilik ve Muhasebe alanlarında da Meslek Elemanı eksikliğini kapatmayı amaç 

edinen Yüksekokulumuzun 2011 yılına ait birim faaliyet raporu, bu konular ışığında hazırlanmıştır. 

 

Bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

           Saygılarımla, 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR 

            Müdür 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. Misyon ve Vizyon 

 

Misyon 

 

          Okul-Sanayi işbirliği çerçevesinde, sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum 

sağlayan nitelikli eleman yetiştirmek. Mesleki eğitimde, sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla 

öğrencilerin ve toplum beklentilerini karşılamak. Atatürk ilke ve devrimlerine inanmış çağdaş, 

demokrat, laik ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek çağdaş Türkiye’nin oluşmasında pay sahibi 

olmanın onurunu yaşamaktır. 

 

Vizyon 

 

Bilimin ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, 
psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran 
kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari 
personeli, en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiye’de ve dünyada lider bir eğitim 
kurumu olmaktır. 
 

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 

Yetki, Görev ve sorumluluklarımız, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kullanılmaktadır. 

C. İdareye İlişkin Bilgiler 

 

Fiziksel Yapı 
 

Taşınmazlar 

 

Yerleşke Adı Birim Adı 
Açık Alan  

 (m2) 
Kapalı Alan  

(m2) 
Toplam Alan (m2) 

Beçi Kampüs 
 Yerleşkesi 

Rektörlük    

Teknik Eğitim Fakültesi    

Orman Fakültesi    

Tıp Fakültesi    

Mühendislik Fakültesi    

Sosyal Tesisler    

Spor Salonları    

Isı Merkezi    

Lojmanlar (3 Blok)    

Araştırma ve Uygulama Hastanesi    

Merkezi Derslikler    

Yüzme Havuzu    

Kreş    

Teknopark    

TOPLAM    

Konuralp Yerleşkesi Fen Edebiyat Fak. Yabancı Diller    

Düzce Yerleşkesi Düzce Meslek Yüksekokulu   10000 

Akçakoca Yerleşkesi 
Akçakoca Meslek Yüksekokulu 
Akçakoca Trz.İşlt.ve Otel Y.O. 

   

Çilimli Yerleşkesi Çilimli Meslek Yüksekokulu    

Gölyaka Yerleşkesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu    

Gümüşova Yerleşkesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu    

Cumayeri Yerleşkesi Cumayeri Meslek Yüksekokulu    

Kaynaşlı Yerleşkesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu    

Yığılca Yerleşkesi DAGEM    

GENEL TOPLAM    
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Eğitim Alanları Derslikler 

Eğitim Alanları 

Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye 
Laboratuvarlar 

Toplam 
Bilgisayar Araştırma Diğer 

Kapasite 0-50  24 10 6    

Kapasite 51-75        

Kapasite 76-100        

Kapasite 101-150 1       

Kapasite 151-250        

Kapasite 251+        

TOPLAM 1 24 10 6   41 

  

  

Sosyal Alanlar 

 

Yemekhane, Kantin/Kafeterya 

Yemekhane, Kantin/Kafeterya 

 Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite (Kişi) 

Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 2 420 400 

Kantin/Kafeteryalar 1 200 200 

TOPLAM    

  

Toplantı ve Konferans Salonu 

Toplantı ve Konferans Salonu 

Kapasite 
(Kişi) 

Toplantı Salonu 
(Adet) 

Konferans Salonu 
(Adet) 

Toplam 

Kapasite 0-50 1  1 

Kapasite 51-75    

Kapasite 76-100    

Kapasite 101-150    

Kapasite 151-250    

Kapasite 251+    

TOPLAM 1  1 

  

 

Hizmet Alanları 

Hizmet Alanları 

 Ofis Sayısı Alan(m2) Personel Sayısı 

Akademik Personel 26 260 60 

İdari Personel 9 105 14 

TOPLAM    

  

 

Ambar ve Arşiv Alanları 

Ambar ve Arşiv Alanları 

 Sayı 
(Adet) 

Alanı 
(m2) 

Ambar 1 20 

Arşiv 1 30 

TOPLAM 2 50 

  

 

       B ilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Teknolojik Kaynaklar 

Teknolojik Kaynaklar 

 2010 2011 Artış Oranı (%) 

Masaüstü Bilgisayar 369 332  

Dizüstü Bilgisayar 3 3  

TOPLAM    

  



 7 

Diğer Teknolojik Kaynaklar 

 2010 2011 

Projeksiyon 33 33 

Slayt Makinesi 1 1 

Tepegöz 1 1 

Episkop   

Barkot Okuyucu 2 2 

Baskı Makinesi 1 1 

Fotokopi Makinesi 1 1 

Faks 1 1 

Fotoğraf Makinesi   

Kameralar 1 1 

Televizyon 4 4 

Yazıcı 28 45 

Tarayıcı 3 3 

Müzik Setleri   

Mikroskoplar   

DVD ve Cd okuyucuları 3 3 

Laboratuvar Cihazı 1195 1429 

TOPLAM 1274 1525 

  

 

II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A- Birimin Amaç ve Hedefleri 

 

Stratejik Amaç–1 

          Türkiye’de lider bir eğitim kurumu olmak, ulusal standartlarda kaliteli ara teknik eleman 

yetiştirmek, tüm programlarda alt yapı imkanlarını her yıl arttırmak, sürekli kendini yenileyen ve 

araştıran kuşaklar yetiştirmek, yurt dışındaki ön lisans  seviyesine çıkartmak, mezunlarımızı yurt 

içinde ve dışında aranılan eleman seviyesine getirmek, ulusal ve uluslar arası kongrelere bildirili 

veya gözlemci katılımın teşvik edilmesi, eğitime yönelik dokümanların kitaplaştırılması, web 

sayfamızın kullanımını daha çok teşvik etmek. Ders notlarının elektronik ortamda oluşturulması ile 

halen öğrencilerimize verilmekte olan danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi. 

 

Hedef–1 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim kadrosunun güçlendirilmesi alt 

yapı olanaklarının çağdaş eğitim şartlarını sağlayacak düzeye getirilmesi. AB standartlarına uygun 

alt yapı ve eğitim seviyesi. 

 

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikleri 

 

Toplam öğrenci sayısı 3196 olan öğrenci sayımızla öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Meslek yüksekokulları ile ilgili Ulusal kongrelere bildiri ile katılımın teşvik edilmesi, internet ve 

bilgisayar odalarının kapasitelerinin arttırılması ve yeni teknoloji ile donatılması, Endüstri ilişkilerinin 

güçlendirilmesi. AB ile Üniversitemiz araştırma Projeleri ve TÜBİTAK’la proje yapma faaliyetlerinin 

teşvik edilmesi. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME 

 

A- Mali Bilgiler 

 

Performans Bilgileri 

 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Faaliyet Bilgileri 

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler (Birimin Düzenlediği Faaliyetler yazılacaktır.) 

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler 
 2009 2010 2011 

Sempozyum ve Kongre   2 

Konferans  1  

Panel   2  

Seminer 15 7  

Açık Oturum    

Söyleşi    

Tiyatro    

Konser    

Sergi    

Turnuva    

Teknik Gezi  13 5 

Eğitim Semineri 2 3  

Toplam 17 22  

  

 

Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri 

***İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar 

Yayınlar 

 2009 2010 2011 

Uluslararası Makale   2 

Ulusal Makale  8 1 

Uluslararası Bildiri 5   

Ulusal Bildiri 1 7  

Kitap    

 

  

  

 

YÜKSEKOKULUMUZUN 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 

 

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR 

 

AMAÇ 1.1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK 

  

 

Hedef Performans  

Göstergesi 

Değerlendirme Sapma 

Hedef 1.1.1.  
2011 yılına kadar Ön 
lisans eğitimindeki 
öğretim programı ve 
ders içeriklerini 
güncellemek.  
 

 2011 yılına kadar Ön 
lisans eğitimindeki 
öğretim programı ve 
ders içeriklerini diğer 
meslek yüksekokulları 
ile güncellenmiştir.  
 

 

Hedef 1.1.2.  
Her yıl derslerde 

 teknolojik anlamda %  
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kullanılan öğretim 
yöntemlerini sürekli 
olarak geliştirmek.  
 

10 oranında 

yenilenmiştir. 

Hedef 1.1.3.  
Her yıl en az bir defa 

öğretim elemanlarının 

ve idari personelin 

mesleki gelişimlerini 

destekleyecek faaliyet 

düzenlemek. 

 Yüksekokulumuzun 

Akademik ve İdari 

personeline 2011 

yılında İSO9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi 

eğitimleri verilmiştir. 

 

Hedef 1.1.4.  
2011 yılına kadar 
öğretim elemanları için 
performansa dayalı 
değerlendirme 
sistemini başlatmak.  
 

 Henüz başlamamıştır.  

Hedef 1.1.5. 
Yüksekokulumuz 
kütüphanesinin 
kaynak(kitap, dergi, 
belge, online veri 
Tabanları vb.) 
kapasitesini %100 
arttırmak.  
 

 internetten bilgi erişimi 

sağlandığı için 

artmamıştır. 

 

Hedef 1.1.6.  
Her yıl akademik 

danışmanlık 

hizmetlerinin etkinliğini 

arttırmak. 

 Öğrencilerimize 

akademik danışmanlık 

hizmeti sürekli 

verilmektedir. 

 

Hedef.1.1.7.  
Öğretim üyesi basına 
düsen haftalık ders 
saatini her yıl 
azaltmak. 
 

   

 

 

 

***AMAÇ 2.3. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL TOPLANTILARA 
KATILIMI DESTEKLEMEK.*** 

 

Hedef Performans  

Göstergesi 

Değerlendirme Sapma 

Hedef 2.3.1.  
2014 yılı sonuna kadar 
öğretim üyelerinin 
katıldığı ulusal 
düzeyde bilimsel 
toplantı sayısını %50 
arttırmak. 

 2011 yılında öğretim 
üyelerimizin katıldığı 
ulusal düzeyde 
bilimsel toplantı 
olmamıştır. 
 

 

Hedef 2.3.2.   2011 yılında öğretim  
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2014 yılı sonuna kadar 
öğretim üyelerinin 
katıldığı uluslar arası 
düzeyde bilimsel 
toplantı sayısını %50 
arttırmak. 

üyelerimizin katıldığı 
uluslararası düzeyde 
bilimsel toplantı 
yapılmamıştır. 
 

 

 

3.TOPLUMSAL KATKI SAGLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR 

 

***AMAÇ 3.1. İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA 
KATKIDA BULUNMAK.*** 

 

Hedef Performans  

Göstergesi 

Değerlendirme Sapma 

Hedef 3.1.2. Bölgenin 
sürdürülebilir 
kalkınmasına katkıda 
bulunacak faaliyetler 
gerçekleştirmek  
 

 Her öğrencimizi 

Endüstriye Dayalı 

Eğitime (EDE/Staj) 

göndermekteyiz. 

 

 

 

 

 4.KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR 

 

AMAÇ 4.1. KURUMSALLAŞMAYI SAGLAMAK. 

 

Hedef Performans  

Göstergesi 

Değerlendirme Sapma 

Hedef 4.1.1.  
Her yıl en az beş defa 

Üniversite 

çalışanlarının ve 

öğrencilerin 

Üniversiteye aidiyet 

duygusunu ve 

memnuniyetini 

arttıracak bilimsel, 

sosyal ve kültürel 

faaliyetler 

düzenlemek. 

 Her yıl 

Yüksekokulumuzun 

kuruluşunu mezun 

öğrencilerimiz, 

akademik ve idari 

personelimiz ile birlikte 

halkımız arasında 

pilav günü olarak 

adlandırılan etkinlik 

adı altında 

kutlamaktayız. 

 

Hedef 4.1.3.  
2011 yılına kadar 

mezunların istihdam 

durumunu izlemek, 

geliştirmek ve bu 

gelişimi kurumsal 

kimliğe yansıtmak 

üzere mezun iletişim 

ağı kurmak. 

 2011 yılına kadar 

mezunların istihdam 

durumunu izlemek, 

geliştirmek ve bu 

gelişimi kurumsal 

kimliğe yansıtmak 

üzere mezunlarımız ile 

ilgili web sitemizde bir 

link oluşturulmuştur. 
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Hedef 4.1.4.  
Üniversitenin yasal ve 

idari süreçlerinde ve 

temel uygulamalarında 

şeffaflığı arttırıcı bilgi 

akışı sistemini 

oluşturmak. 

 Yüksekokulumuzda 

yasal ve idari 

süreçlerinde ve temel 

uygulamalarında 

şeffaflığı artırıcı bilgi 

akısı sistemini 

okulumuzun web sitesi 

ile oluşturulmuş, her 

türlü bilgi buradan 

Müdürlüğümüze 

ulaştırılmakta ve 

cevap verilmektedir. 

 

Hedef 4.1.5.  
2014 yılına kadar 

Üniversitemizde ISO 

9001 kalite yönetim 

sistemine yönelik 

çalışmalara başlamak. 

 Yüksekokulumuz ISO 

9001:2008 kalite 

Yönetim sertifikası 

almıştır. 

 

Hedef 4.1.7.  

2011 yılına kadar 

Üniversitemiz 

bünyesinde ıntranet 

kullanımını 

yaygınlaştırmak. 

 Yüksekokulumuz 

bünyesinde İntranet 

kullanımını her 

personel ve 

öğrencimizin 

ulaşabileceği şekilde 

yapılmaktadır. 

 

Hedef 4.1.12.  
Personel ve 

öğrencilerin beslenme, 

barınma, temizlik, 

güvenlik ve kültürel 

faaliyetlerle ilgili temel 

yaşam koşullarını 

iyileştirmek. 

 Yüksekokulumuzda 

mevcut Personel ve 

örgencilerimizin 

yemek yedikleri 

yemekhane ve 

yemekler devamlı 

denetlenmektedir. 

 

 
AMAÇ 4.2. KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK. 

 

Hedef Performans  

Göstergesi 

Değerlendirme Sapma 

Hedef 4.2.2. 2012  
yılına kadar üniversite 
bünyesinde evrak akış 
ve yazışmaların 
elektronik ortamda 
paylaşımını 
sağlayacak altyapıyı 
geliştirmek. 
 

 Yüksekokulumuz 
bünyesinde evrak akış 
ve yazışmaların 
elektronik ortamda 
paylaşımı 
Üniversitemize bağlı 
tüm birimlere 
yapılmaktadır.  
 

 

Hedef 4.2.3. Her yıl  
kaynak kullanım 
verimliliğinin 
sağlanabilmesi için 
personele düzenli 

 Müdürlüğümüz olarak 
her dönem başında 
akademik ve idari 
personelle  
kaynak kullanım 
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bilgilendirme 
toplantıları 
düzenlemek.  
 

verimliliği ile eğitim 
öğretim hizmetleri 
konularında düzenli 
toplantılar 
yapılmaktadır. 
 

Hedef 4.2.4.  

2011 yılına kadar  

üniversitenin sosyal, 

kültürel ve sportif 

kaynaklarının halka 

açılımını sağlamak. 

 Yüksekokulumuzun 

basketbol sahası 

öğrencilerimizin 

dışında ve uygun 

zamanlarda 

Uzunmustafa 

mahallesi gençlerine 

tahsis edilmektedir. 

 

 

AMAÇ 4.3. EGİTİM ÖGRETİM VE HİZMET BİNALARINI TAMAMLAMAK 

 

AMAÇ 4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI 
YAYGINLAŞTIRMAK. 

 

Hedef Performans  

Göstergesi 

Değerlendirme Sapma 

Hedef 4.4.1.  
Derslikler, kütüphane 

ve diğer kapalı 

alanların teknolojik 

donanımını 

iyileştirmek. 

 Yüksekokulumuzda 

mevcut bilgisayar 

laboratuarlarındaki 

bilgisayarlar %80 

oranında teknolojik 

anlamda yenilenmiştir. 

 

Hedef 4.4.4.  
2014 yılına kadar 
kütüphanedeki 
elektronik veri 
kaynaklarının 
kullanımını %100 
arttırmak. 

 Yüksekokulumuz 

kütüphanesinde 

bulunan internet 

bağlantılı bilgisayarlar 

sayesinde 

öğrencilerimiz 

elektronik veri 

kaynaklarını %100 

kullanmaktadırlar.   

 

 

 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                             İLGİLİ HEDEF İZLEME SÜRESİ 

 
-Güncellenen ders sayısının güncellenebilir ders sayısına oranı                               H 1.1.1.   % 80 

-Kullanılan ders materyali çeşidi sayısı                                                                 H 1.1.2.   1419 

-Dersler ile ilgili Internet ortamında öğrencilere ulaştırılan materyal sayısı                H 1.1.2.      40 

-Eğitimcilerin öğretim teknikleri üzerine katıldığı etkinlik sayısı                                H 1.1.3.       0 

-Çağdaş eğitim yöntemleri ve sistemleri ile ilgili yeniliklerin izlenmesi ve deneyimlerin 

paylaşılmasına yönelik düzenlenen sürekli eğitim etkinliklerinin (çalıştay, kurs vb.) sayısı. 

                                                                                                                      H 1.1.3.        0 

Öğretim elemanların her yıl katıldığı mesleki seminer ve kurs sayısı                H 1.1.3.        0  

-Değerlendirilen öğretim elemanı sayısı                    H 1.1.4.        0 

-Değerlendirme sürecine katılan değerlendirici sayısı                  H 1.1.4.        0 
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-Kütüphanedeki yayın (kitap, dergi, veritabanı vb.) sayısını artırmaya yönelik bağış sayısı  

                                  H 1.1.5.         0 

-Kütüphanedeki yayın (kitap, dergi, veritabanı vb.) sayısını artırmaya yönelik sponsorluk 

faaliyeti sayısı                       H 1.1.5.         0 

-Danışmanlık yapan öğretim üyelerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı 

                        H 1.1.6.         0 

-Öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden genel memnuniyet yüzdesi  

                        H 1.1.6.         0      

-Yüksekokulumuza ilk defa kaydolan örgencilerden oryantasyon programına katılanların oranı  

                                 H 1.1.6.         0          

-Öğretim üyesi basına düsen haftalık ders saati                  H 1.1.7.        24 

-Jüri üyeliği görevi yürüten öğretim elemanı oranı                  H 1.1.8.          0 

-Kurum dışından görevlendirilen jüri üyelerinin toplam jüriye oranı               H 1.1.8.          0 

-Alan dışından görevlendirilen jüri üyelerinin toplam jüriye oranı                H 1.1.8.          0 
 

 

Stratejik Planla ilgili  Sonuç Değerlendirme (2011 yılı)  

 

Stratejik Amaç 1  

 Eğitim – Öğretim kalitesi %100 oranında arttırılmıştır. 

Stratejik Hedef 1.1 : Öğretim elemanlarının derslerle ilgili materyal v.b. alt yapı ihtiyaçlarını 

karşılamak. 

Performans Göstergesi 

* Öğretim elemanlarının kişisel web sayfalarında verdiği derslere, ders planlarına,   

ders notlarına yada erişim bilgilerine %100 oranında ulaşılmaktadır.  

   * Laboratuar, atölyelerin  araç-gereç ve deney setleri sayısı % 5 arttırılmıştır.  

* Mobilya ve Dekorasyon, Otomotiv, Makine, Tekstil, İnşaat ve Elektrik programları   

için laboratuar deney setleri modernizasyonu çalışmaları halen devam etmektedir. 

Stratejik Hedef 1.2: Kadrolu Öğretim Elemanı başına düşen öğrenci sayısını 1- 3 yıl içerisinde     

% 5 oranında düşürülmüştür.  

 Stratejik Hedef    1.3:  Dışardan gelen öğretim elemanlarının sayısını azaltmak. 

 Performans Göstergesi 

* Kadrolu öğretim elemanı sayısı %5 arttırılmıştır. 

* Program koordinatörleriyle yapılan dönemlik toplantılarda istenen öğretim elemanı 

ihtiyaç sayısı açılması planlanan programlarla 15 olarak belirlenmiştir.  

* Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının %5 oranında azalmıştır. 

 

Stratejik Amaç 2  

 

• Ulusal Meslek Yüksekokulları, benzer eğitim veren fakülteler, enstitüler v.b. kamu kurum ve 

kuruluşları ile meslek odaları ve STK’larla işbirliği yapılmaktadır. 

Stratejik Hedef 2.1: ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak Sempozyum ve Seminerler 
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düzenlenmemiştir. 

Stratejik Hedef 2.2: İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak Projeler Yapılmamıştır. 

 Performans Göstergesi 

 * Sempozyum ve seminer yapılmamıştır. 

 * Belirtilen kurum ve kuruluşlarla yıllık proje yapılmamıştır. 

   * Yapılan iş birliklerinin yıllık uygulama sonuçları ile ilgili çalışma olmamıştır. 

* Yapılacak seminerlerin katılımcılar üzerindeki geri bildirimleri üzerine anket sonuçları 

yapılmamıştır. 

 

Stratejik Amaç 3 

 

• Okul sanayi işbirliğini geliştirmek 

Stratejik Hedef  3.1: Ortak Projeler Yapılmamıştır. 

Stratejik Hedef  3.2: Ders programları sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda %80 oranında 

yeniden düzenlenmiştir. 

Stratejik Hedef 3.3: Öğrencilerin Staj ve iş olanakları için, işbirliği içinde bulunulan firma 

sayısı öğrencilerimizin sayısındaki artış oranında artmaktadır.  

Performans Göstergesi 

* Yapılan proje sayıları 

* tüm programlarımızdaki dersler %80 oranında güncellenmiştir.  

* 5 firma ile ilişkide bulunulmuştur.  

* İşbirliği sonucunda firmalara kazandırılan mezun öğrenci sayımızda %10 

oranında artış gözlemlenmiştir. 

* Sanayi ile işbirliğinin okulumuza kazandırmış olduğu 1 adet uygulama olmuştur.  

(Okulumuzun boya ihtiyacı verilen kurs sayesinde yapılmıştır.) 

 

Stratejik Amaç 4 

 

 Uluslararası İşbirliğini Geliştirmek 

Stratejik Hedef  4.1: Uluslar arası projeler yapılmamıştır. 

Stratejik Hedef 4.2: Avrupa Birliği bünyesinde mesleki eğitim kuruluşlarıyla entegrasyon 

Üniversitemizce sağlanmaktadır. 

Performans Göstergesi 

* Yapılan proje sayısı 

* ECTS çalışmaları, karşılıklı öğrenci, öğretim elemanı değişim sayısı yoktur. 

* Ulusal işbirliği çerçevesinde hazırlanan gelişme raporları yoktur. 

 

Stratejik Amaç 5 
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 Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının artırılması. 

Stratejik Hedef 5.1: Öğrencilerin ders dışı faaliyetlere (seminerler, gösterimler, 

konserler,öğrenci topluluklarının sunum ve uygulamaları, vb) katılımı Üniversitemizin 

düzenlediği etkinlikler çerçevesinde yapılmaktadır.  

Stratejik  Hedef 5.2: Öğrenci topluluklarının etkili çalışabilmeleri için destek  mekanizmaları 

Üniversitemizce yapılmaktadır.  

 

Stratejik Hedef 5.3: Öğrencilerin “etkili iletişim”, “çatışma çözme”, “takım çalışması/grup 

yönetimi”, “stres yönetimi”, “etkili zaman kullanımı” ve benzeri sosyal becerileri %10 

oranında arttırılmıştır.  

Stratejik  Hedef  5.4:  Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişmelerini ve iş yaşamına 

hazırlanmalarını destekleyecek eğitim, uygulama programları geliştirmesi, uygulanması ve 

uygulamanın izlenmesi çalışmalarında %80 oranında başarı sağlanmıştır. (Ede/Staj 

çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmiştir.) 

Performans Göstergesi 

* Öğrencinin Katıldığı Seminer Sayısı yoktur. 

* Öğrencinin Katıldığı Topluluk Sayısı yoktur 

* Öğrencinin Sergilediği Etkinlik Sayısı yoktur 

 

Stratejik Amaç 6 

 

 Disiplinler arası işbirliğini geliştirme yapılmamıştır. 

Stratejik Hedef 6.1:  Öğretim Elemanları danışmanlığında, farklı programlarda eğitim alan 

öğrencilerin bir araya gelerek ortak bir proje belirleyip çalışma grubu oluşturulmamıştır. 

Stratejik Hedef  6.2:    Her öğretim elemanının ilgili dersinde en az 5 adet grup 

oluşturulması çalışması yapılmamıştır. 

Stratejik Hedef  6.3:    Proje Atölyesi kurulmamıştır. 

Stratejik Hedef  6.4:    Yeni fiziki alanların temin edilmesi çalışması halen devam 

etmektedir. 

 Performans Göstergesi 

  * Her dönem için ortak proje yapılmamıştır. 

* Oluşturulan grupların somut uygulama raporları gözlemlenmemiştir. 

* Proje atölyesi için fiziki alan çalışması yapılmamıştır. 

* Proje atölyesinin kurulumu için projelendirme çalışması yapılmamıştır.  

 

Stratejik Amaç 7 

 

 Bilimsel toplantı düzenlemek ve bilimsel toplantılara katılımı destekleme olmamıştır. 

Stratejik Hedef 7.1:  Ulusal sempozyum düzenlenmemiştir. 



 16 

 Performans Göstergesi 

* Sempozyum konusunun seçilmesi ve organizasyonun yapılmasında her iki bölüm 

başkanlığının ortak çalışması. (İki yılda bir tekrarlanan bir sempozyum haline getirilmesi) 

yapılmamıştır. 

Stratejik Hedef 7.2:  2011 yılında öğretim elemanlarımız mesleki seminer ve kurslara 

katılmamıştır. 

 Performans Göstergesi 

* Meslek odaları, özel kurumlar vb. kuruluşların düzenlediği sertifikalı seminer ve 

kurslara öğretim elemanlarının yönlendirilmesi, bu konuda gelen isteklerin 

değerlendirilmesi. Yüksekokulumuzda boya firması ile yapılan anlaşma çerçevesinde 

dışarıdan gelen kursiyerlere kurs verilerek sertifika dağıtılmış, karşılığında ise okulumuzun 

bir bölümü boya firması tarafından ücretsiz boyanmıştır. (Kurumda veya kurum dışında 

düzenlenen sertifikalı seminer veya kurs faaliyeti yılda en az bir kez.) 

 

Stratejik Amaç 8 

 

• Kurumsallaşmayı sağlamak. 

Stratejik Hedef 8.1:  Örgüt kültürünü geliştirmeye yönelik faaliyetler olarak düzenli 

toplantılar yapılmaktadır. 

 Performans Göstergesi 

* Akademik ve İdari personelin katılacağı iş yemeği düzenlemek. Yılda bir kez tüm 

personelimizin katıldığı eşli yemek düzenlenmektedir. 

* 2011 yılında tüm personelimize yönelik gezi düzenlenmemiştir.  

* Okulumuzda görev yapmış yönetici, akademik ve idari personel ile ilgili ilanların 

bilgilerinin pano, mail vb. yolu ile sunulması. Okulumuzun bir çok yerinde öğrencilerimizin 

ve personelimizin rahatça ulaşabilecekleri ilan panolarımız mevcuttur. 

 

Stratejik Amaç 9 

 

Eğitim öğretim ve hizmet binalarını tamamlamak. 

Stratejik Hedef 9.1:  Derslik ve laboratuar ihtiyaçları %80 oranında giderilmiştir.  

 Performans Göstergesi 

* İlimizde kalıcı yerleşkelerine geçen kamu binalarının DMYO'ya tahsisi. 

Okulumuzun güneyinde bulunan Meteoroloji bahçesinin bir kısmını okulumuz kampus 

alanına dahil etme çalışmaları halen devam etmektedir. 

 

Stratejik Hedef 9.2:  Derslik ihtiyacının giderilmesi, b blok üzerine kat ilave edilmesi 

çalışması yapılmamıştır. 

 Performans Göstergesi 
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  * mevcut binanın yenilenmesi amacıyla Projelendirme çalışması yapılmamıştır.   

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında; Yüksekokulumuz 12 programla 5 binada eğitimini 

sürdürmektedir. Okulumuzda 15 program ve 2 bölüm mevcut iken İktisadi ve İdari Programlar 

Bölümü ve bu bölüme bağlı 3 program okulumuzdan ayrılmasına ve Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu adı altında ayrı bir meslek yüksekokulu olmasına rağmen eğitim ve öğretimini 

Yüksekokulumuzun fiziki alanlarını kullanarak devam ettirmektedir. Bu da fiziki alan sıkıntımızın 

devam etmesine ve yeni kullanılabilir alanlar oluşturulmasını engellemektedir. 

 

Bu amaçla, halen 3196 öğrencimizle eğitim verdiğimiz binalar yetersiz kaldığından birlikte 

eğitim verdiğimiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun okulumuzdan ayrılarak farklı bir fiziki 

alana yerleşmesi ile birlikte eğitim binalarımız yeniden gözden geçirilerek yerine derslik, atelye ve 

laboratuarlarımızdan oluşacak yeni bir bina yapım çalışmasına başlanacaktır.  

 

Öğrencilerimizin sanayiyi daha iyi tanıyabilmeleri için EDE/Staj uygulamalarının dışında Sivil 

toplum Kuruluşları ile işbirliğine gidilmiş, bu kapsamda SARSILMAZ Silah Sanayi ile protokol 

imzalanmıştır. Öğrencilerimiz bu protokol ile anılan fabrikada ders işlemiş ve uygulama yapma 

imkanı bulmuşlardır. Yine MARSHALL firması ile yapılan anlaşma çerçevesinde okulumuzda boya 

ile ilgili kurs verilmiş ve karşılığında kursiyerler ücretsiz okulumuzun C ve F Blok binalarını 

boyamışlardır. Kullanılan boyalar MARSHALL firmasınca karşılanmıştır.  

 

Yüksekokulumuz öğrencilerimizin sportif faaliyetleri ile de yakından ilgilenmektedir. 

Okulumuzun kurmuş olduğu futbol takımı Üniversitemizce düzenlenen turnuvada Üniversite 2.cisi 

olmuştur.  

 

Ders müfredat programları günümüz sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde YÖK’ün 

koordinasyonunda diğer meslek yüksekokulları ile yeniden ele alınmış ve %80 oranında 

güncellenmiştir.  Öğrencilerimize verilmekte olan danışmanlık hizmetleri zaman kısıtlaması 

olmaksızın eğitim öğretim süresince verilmeye başlanmış ve bu sürdürülebilir hale getirilmiştir.  

 
 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ 

 

A- Güçlü Yönler 

 

       Eğitim seviyesi, laboratuarlar, merkezi konumu, köklü kurum olması (35 yıl), yurt sathına 

yayılmış mezunlarının bulunması.  

 

B- Zayıf Yönler 

 

       Araziden dolayı Fiziki alan yetersizliği, sportif ve kültürel tesisler, yeşil alanları, mevcut 

laboratuarların güncellenmesindeki ekonomik sıkıntılar, öğrencilerin sınavsız geçiş ile gelmesi,    

 

C- Fırsatlar 
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* Düzce ilinin 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında olması (iş sahası, proje ve işbirliği) 
* Düzce Üniversitesi’nin yeni bir üniversite olması 
* Bazı programlarımızın 9. kalkınma planı kararlarınca desteklenen alanlardan olması 
(otomotiv,      
   makine, bilgisayar vb.) 
* AB çerçevesindeki eğitim projelerinin varlığı  
* Mezunların sektörlerinde karar verici pozisyonlarda olmaları 
* Düzce’nin coğrafi konumu; anakentlere yakın olması ve ulaşım ağı üzerinde olması 
* Piyasada yeterli mesleki eğitimi almış iş gücüne talebin fazla olması 
* OSB’ deki önemli işletmelerin faaliyete geçmesi 
* Mezunlar Derneğinin sağladığı gelirlerin okul ihtiyaçlarını karşılamada kullanılabilmesi 
* Düzce’nin küçük bir il olması nedeniyle mahalli yönetimlere kolay ulaşılabilmesi ve iletişim    
   kurulabilmesi 
* Meslek Yüksekokulumuzun Düzce Üniversitesi yerleşkesine yakın olması 

 

 

 

 

D- Tehditler 

 

 Sınavsız geçiş sistemi  

 ÖSS sınavıyla gelen öğrencilerin MYO’ları en son tercih etmeleri 

 Orta öğretimde mesleki eğitim alanındaki başarı düşüklüğü 

 Çok sayıda meslek yüksekokulunun açılmış olması 

 Öğretim elemanlarının maaşlarının düşüklüğü 

 Teknisyen ve tekniker kadrolarının yetersizliği ve bu nedenle laboratuarların sürekli 
kullanıma açılamaması 

 Teknik programların tamamının bir bölüm başkanlığına bağlı olması 

 Yeni üniversite olmamız nedeniyle ulusal çapta tanınmışlığın az olması 

 Öğretim elemanlarından akademik çalışma yapanların başka kurumlara geçme olasılığı 
oluşu 

 Okul arazisinin yetersizliği nedeni ile genişleme imkânına sahip olamayışımız. 

 Yüksekokulumuzu tercih edecek öğretim elemanlarına yeterli alt yapının sunulamaması 
(lojman vs.) 

 

 

 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 

Sınavsız Geçiş uygulamasının kaldırılması, alt yapı olanaklarının zenginleştirilmesi için 

maddi olanak sağlanması, endüstri kuruluşlarıyla devam etmekte olan ilişkilerin daha da 

geliştirilerek staj olanaklarının ve ortak proje çalışmalarının geliştirilmesi, bilimsel proje 

çalışmalarının arttırılması, laboratuarların modernizasyonunun sağlanması, idari personel ve 

öğretim elemanlarımızın gelir seviyelerinin yükseltilmesi,   
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İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 

etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden 

önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce,      /     / 2012 

 

 

 

           İmza 

 

 

 

                 Yrd.Doç.Dr.Arif GÜNGÖR 
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                     Müdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


