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Tarihsel Gelişimi
Düzce Üniversitesi bünyesinde “İlahiyat Fakültesi” açılması Üniversitemiz
Senatosunun 12.12.2012 tarih ve 17 nolu toplantısında 2012/148 sayılı Kararı ile uygun
görülmüş olup, söz konusu karar Üniversitemiz tarafından 17.12.2012 tarih ve 00.00/101.1024041-9984 sayılı yazı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. Fakültemizin
açılması ile ilgili dosya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş ve
Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazıları
üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30.uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nun 29.04.2013 tarih ve 2013/4716 Karar Sayılı Kararıyla Düzce Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nin açılması kararlaştırılmış, bu Karar 31 Mayıs 2013 Cuma günü 28663 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kurumumuz 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde, ilk öğrencileriyle, eğitime
başlamıştır. Fakülte bünyesinde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam
Tarihi ve Sanatları Bölümü olmak üzere üç bölüm mevcut olup, öğrencilere bu bölüm
derslerinden oluşan İlahiyat programıyla diploma verilmektedir. Fakültemizde 688 lisans,
26 yüksek lisans öğrencisi eğitim görmekte olup, akademik kadromuz 3 Profesör, 1 Doçent,
12 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi’nden, idarî
kadromuz 4 personelden oluşmaktadır.
Misyonu, Vizyonu
Misyon:
Genelde din bilimleri ve kültürü, özelde İslâm bilimleri ve kültürü alanında ilmî
esaslar, kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde araştırmalar yapmak ve
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yayınlamak; bu doğrultuda üstün nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi
öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek; ilâhiyat alanında bilgi donanımını geliştirmek
isteyenlere lisans seviyesinde öğrenim görme imkânı sağlamak; sosyal ve kültürel
gelişmeleri göz önünde bulundurarak millî, dinî ve ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek
suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmak.
Vizyon:
Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun, toplumun
ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için
doğru ve etkin biçimde aktaran, tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi
doğrultusunda yayan, İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim kurumu olmak.
DEĞERLENDİRME HEDEFLERİ

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı
Programların tasarımı ve onayı süreci YÖK tarafından belirlenmiş olup tüm
ilahiyat fakülteleri için ortak program yürütülmektedir. Bu nedenle programların
paydaş görüşleri doğrultusunda tasarlanma ve onaylanma imkanı bulunmamaktadır.
Seçmeli dersler bölümlerin tavsiyesiyle belli periyotlarla yeniden düzenlenmektedir.
Olgunluk düzeyi:3
1
2
3
Kurumda
Kurumda
Kurumda tüm
Programların
programların
programların
Tasarımı
ve tasarımı
ve tasarımı ve
onayına
onayına
ilişkin tanımlı ve ilişkin tanımlı ve onayına ilişkin
sistematik
sistematik
süreçler
süreçler
bulunmamaktadır. bulunmaktadır.
Ancak bu süreçler
tüm
alanları/programl
arı
kapsamamaktadır.

tanımlı süreçler

4
Paydaşların
katılımıyla
programların
tasarımı ve
onayına ilişkin

doğrultusunda
uygulamalar
gerçekleştirilmiş
ve bu

uygulamalar
sistematik olarak
izlenmekte ve
paydaşlarla
birlikte
uygulamalardan değerlendirilerek
bazı sonuçlar elde önlemler
edilmiştir. Ancak alınmaktadır.
bu uygulamaların
sonuçlarının
izlenmesi
yapılmamaktadır.
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5
Paydaşların
katılımıyla
programların
tasarımı
onayına
ilişkin

v

sürdürülebilir ve
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun

tamamında
benimsenmiştir;
bu
kapsamda
kurumun
kendine özgü ve
yenilikçi birçok
uygulaması
bulunmaktadır ve
bu uygulamaların
bir kısmı diğer
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kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.
Kanıtlar
Seçmeli dersler “Toplantı Tarihi : 28.06.2019 tarih ve 2019/04 nolu
toplantısında alınan 2019/06 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile alınmıştır.

B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu
Fakültemizdeki anabilim dallarının program amaçları, çıktıları TYYÇ uyum
tablosu Üniversitemiz bilgi paketi başlığı altında mevcuttur.

Olgunluk düzeyi:3

1
2
Kurumdaki
Kurumdaki
programların
programların
amaçları,
amaçları, çıktıları ve
çıktıları ve TYYÇ
uyumları
TYYÇ
tanımlanmıştır.
uyumları
Ancak bu uygulama
tanımlanma
tüm
mıştır.
alanlarda/programlar
da
gerçekleştirilmemekt
edir.

3
4
5
Tüm
Tüm
Tüm
programların
programların
programların
amaçları,
amaçları,
amaçları,
çıktıları
ve çıktıları
ve çıktıları
ve
bunların TYYÇ bunların TYYÇ bunların TYYÇ
uyumu
uyumuna ilişkin uyumuna ilişkin
tanımlanmış,
tüm
alanları sürdürülebilir ve
ilan edilmiştir kapsayan
olgunlaşmış
ve
eğitim- uygulamalar,
uygulamalar
öğretimle ilgili sistematik
kurumun
uygulamalarla
olarak
tamamında
ilişkilendirilmiş izlenmekte ve benimsenmiştir;
tir. Ancak bu paydaşlarla
bu
kapsamda
uygulamaların
birlikte
kurumun
sonuçlarının
değerlendirilere kendine özgü,
izlenmesi
k
önlemler yenilikçi
ve
yapılmamaktadı alınmaktadır.
diğer kurumlar
r.
tarafından örnek
alınan
uygulamalar
bulunmaktadır.

Kanıtlar
http://bbs.duzce.edu.tr/bolumbilgi.aspx?icerik=ProgramYeterlilikleriIliskisi&bno=235&bot=280
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B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi
Fakültemizdeki anabilim dallarında okutulan derslerin amaçlarının program
çıktıları ile eşleştirilmesine ilişkin bilgiler Üniversitemiz bilgi paketi başlığı altında
mevcuttur.

Olgunluk düzeyi:3

1
2
3
4
5
Kurumdaki hiçbir Kurumdaki bazı Tüm
Tüm programların Ders kazanımları
programlarda
programda, ders programlarda
dersin bilişsel
ders kazanımları ile
program
ders
ile
çıktıları
kazanımları ile
kazanımları ile seviyesini (Bloom program çıktıları açık, anlaşılır,
program çıktıları program çıktıları seviyesini) açıkça eşleştirilmesine gerçekçi ve
eşleştirilmemiştir. eşleştirilmiştir. belirten ders
ilişkin
tüm sürdürülebilir
alanları
kazanımları ile
kapsayan
şekilde eşleştirmiş
program çıktıları uygulamalar,
ve tüm
eşleştirilmiş ve bu sistematik olarak programlarda
ve
eşleştirme ilan
kurumun iç kalite içselleştirilmiştir;
edilerek, eğitim- güvencesi
bu kapsamda
öğretimle ilgili
sistemiyle uyumlu kuruma özgü,
uygulamalara
olarak izlenmekte yenilikçi ve diğer
(ders
profilleri ve
ve izlem sonuçları kurumlar
tarafından
izlenceler gibi)
paydaşlarla
örnek alınan
birlikte
yansıtılmıştır.
değerlendirilerek uygulamalar
Ancak bu
önlem
bulunmaktadır.
alınmaktadır.
uygulamaların
sonuçlarının
izlenmesi
yapılmamaktadır.

Kanıtlar
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Program_Yeterlilikleri_Iliskileri.aspx?bno=235&bot=280

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)
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2018-2019 eğitim-öğretim yılında fakültemizde okutulan seçmeli dersleri
kapsayan müfredat değişikliğine gidilmiştir. 2014-2015 ve 2015-2016 (yatay geçişli)
girişli öğrenciler hazırlıksız eski müfredata tabidir. 2015-2016 ve sonraki
dönemlerdeki öğrencilerimiz yeni hazrlıklı müfredata tabidir. Yeni ve eski müfredata
tabi olan öğrencilerimize YÖK’ün formasyon eğitimi hakkında ilgili yazısına istinaden
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/peda
gojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspx şekliyle müfredatımıza konulmuştur. Buna göre

müfredatımızda zorunlu dersler, formasyon dersleri ve fakülte seçmeli dersleri ve
üniversite seçmeli dersleri her dönemi içine alacak şekilde dengeli bir şekilde
dağılımı yapılmıştır.
Olgunluk düzeyi:3

1
2
Kurumdaki hiçbir Programların
yapısı
programda,
ve ders dağılım
programın yapısı dengesine ilişkin
ve
ders dağılım
planlamalar
dengesi dikkate bulunmaktadır.
alınmamıştır.
Ancak bu

3
4
5
Tüm
Program yapısı ve Program yapısı ve
programlarda
program ve ders dengesine ilişkin dengesine ilişkin
bilgi
paketleri, uygulamalar tüm kurumsal amaçla
yapı
ve ders dağılım programlarda,
(eğitim-öğretim
dengesi (alan ve sistematik olarak politikası)
meslek bilgisi ile izlenmekte
ve doğrultusunda,
izlem
uygulamalar tüm genel
kültür sonuçları
sürdürülebilir ve
dersleri
programları
dengesi, kültürel paydaşlarla
olgunlaşmış
birlikte
kapsamamaktadır. derinlik kazanma, değerlendirilerek uygulamalar
farklı disiplinleri önlem alınmakta kurumun
ve
tanıma imkânları sürekli olarak
tamamında
vb.) gözetilerek güncellenmektedi benimsenmiştir.
r.
hazırlanmıştır.
Kurumun
kendine
Ancak bu
özgü ve yenilikçi
uygulamaların
birçok
uygulaması
sonuçlarının
bulunmakta ve bu
izlenmesi
uygulamaların bi
yapılmamaktadır.
kısmı diğer
kurumlar
tarafından örnek
alınmaktadır.

Kanıtlar
 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası;
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=235&bot=280
 YÖK formasyon dersleri
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https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojikformasyon-usul-ve-esaslar.aspx

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım
Fakültemiz müfredatında yer alan derslerin kredi ve iş yükleri tanımlanmış
olup Bologna Bilgi Sistemi üzerinden hem ders listesinde toplam olarak hem de her
bir ders için ayrıntılı olarak öğrencilerle ve paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Olgunluk düzeyi:3
1
2
Kurumdaki hiçbir Programlarda

3
Tüm
programlarda
öğrenci iş yüküne tanımlanmış olan

4
Tüm
programlarda
programda
uygulanan
öğrenci
öğrenci
iş yüküne dayalı dayalı tasarım
öğrenci iş yükleri, iş yükü
tasarım
planlamaları
paydaşlarla
uygulaması,
bulunmamaktadır. bulunmaktadır.
paylaşılmakta
sistematik olarak
Ancak bunlar tüm (program ve ders izlenmekte ve
programları
bilgi paketleri
izlem sonuçları
kapsamamakta
yoluyla)
ve paydaşlarla
veya
eğitimbirlikte
eğitim
ve öğretimle
ilgili değerlendirilerek
öğretimle
tüm
ilgili tüm
uygulamalarda
önlemler
uygulamalarda
(öğrenci
alınmaktadır.
kullanılmamaktad hareketliliği,
ır.
önceki
öğrenmelerin
tanınması vb.)
kullanılmaktadır.
Ancak öğrenci iş
yükü ve bununla
ilgili
uygulamaların
sonuçlarının
izlenmesi
yapılmamaktadır.

5
Öğrenci iş yükü
uygulaması,

kurumsal amaçla
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde kurumun
tamamında
benimsenmiştir.
Kurumun bu

hususta kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulamas

bulunmakta ve bu
uygulamaların bi
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.

Kanıtlar
 Örnek
bir
dersin
içeriği
ve
AKTS
dağılımı;
http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=75546&bno=235&bot=280
 http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=75566&bno=235&bot=280
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B.1.6. Ölçme ve Değerlendirme
Fakültemizde uygulanan ölçme değerlendirme kriterleri üniversitemiz web sayfasında
mevcuttur.

Olgunluk düzeyi:3

1
2
Kurumdaki hiçbir Programlarda

3
Programlarda

4
5
Tüm
Tüm
programlarda
programlarda
programda
yeterlilik temelli yeterlilik temelli tasarlanan ölçme kurumsal amaçlar
yeterlilik temelli ölçme ve
ölçme ve
ve değerlendirme doğrultusunda ve
ölçme ve
değerlendirme
değerlendirme
sistemine ilişkin sürdürülebilir
değerlendirme
sisteminin
sisteminin
uygulamalardan şekilde tasarlanan
tasarımı
tasarımı
yaklaşımı
bulunmaktadır. tüm programları elde edilen
ölçme ve
bulunmamaktadır. Ancak bu tüm
kapsamaktadır ve bulgular
değerlendirme
sistematik
programları
tasarımın
olarak izlenmekte sistemi, kurumun
kapsamamaktadır uygulanmasından ve
izlem tamamında
.
sonuçları
bazı sonuçlar elde paydaşlarla
benimsenmiştir.
birlikte
Bu
edilmiştir. Ancak değerlendirilerek kapsamda
kurumun
tasarlanan
bu önlemler
kendine özgü,
ölçme
ve değerlendirme alınmaktadır.
yenilikçi ve diğer
sisteminin
kurumlar
tarafından
sonuçlarının
örnek alınan bazı
izlenmesi
uygulamaları
yapılmamaktadır.
bulunmaktadır.

Kanıtlar
 Kurumun ölçme ve değerlendirme sistemi (Yönergesi, esas usulleri, bilgi sistemi

vb.)
http://bbs.duzce.edu.tr/bolognabilgi.aspx?menuno=28

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli,
araştırma/öğrenme odaklı)
7
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Fakültemiz müfredatında yer alan derslerde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri
derslerin içerikleri gözetilerek uygulanmaktadır. Derslerde uygulanan öğretim yöntem ve
teknikleri dersin içeriğine uygun olarak dersi veren öğretim üyelerinin inisiyatifinde
şekillenmektedir.

Olgunluk düzeyi:3

1
2
3
Öğrenme-öğretme Öğrenme-öğretme Tüm
programlarda
süreçlerinde
süreçlerinde
öğrenme-öğretme
öğrenci merkezli öğrenci merkezli süreçlerinde aktif
yaklaşımlar
yaklaşımlar
ve etkileşimli
bulunmamaktadır. uygulanmasına
öğrenci katılımını

4
5
Öğrenme-öğretme Kurumsal amaçlar

doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde yürütülen
öğretim yöntem
ve
yönelik
sağlayan güncel, disiplinlerarası
tekniklerine
planlamalar
ilişkin
vardır. Ancak bu disiplinlerarası
çalışmaya teşvik olgunlaşmış
planlar
çalışmaya teşvik eden ve
uygulamalar
doğrultusunda
eden ve
araştırma/öğrenm kurumun
e
yapılmış
araştırma/öğrenm ve öğrenci odaklı tamamında
e
uygulamalar
ve öğrenci odaklı öğretim yaklaşımı benimsenmiştir;
8

süreçlerinde aktif
ve etkileşimli
öğrenci katılımını
sağlayan güncel,

9

bulunmamaktadır öğretim yöntem uygulamalarından
ve
veya tüm alanları teknikleri
elde edilen
kapsamayan
uygulanmakta ve bulgular,
uygulamalar
bu
sistematik olarak
vardır.
uygulamalardan
bazı sonuçlar elde izlenerek
edilmektedir.
paydaşlarla
birlikte
Ancak bu
değerlendirilmekt
e
uygulamaların
ve izlem
sonuçlarının

sonuçlarına göre

izlenmesi

önlem
alınmaktadır.

yapılmamaktadır.

kurumun bu

kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulamas

bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre
farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)
Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre ders kazanımlarıyla uyumlu
çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Derslerde uygulanan ölçme
değerlendirme yöntemleri dersi veren öğretim üyelerinin inisiyatifinde şekillenmekte olup
belirli bir yönerge yoktur.

Olgunluk düzeyi: 4
1
2
Programlarda
Programlarda
öğrenci merkezli tasarlanmış olan
ölçme ve
öğrenci merkezli
değerlendirmeye ölçme ve
ilişkin planlamalar değerlendirmeye

3
4
5
Tüm programlarda Tüm programlarda Kurumsal amaçlar
öğrenci merkezli öğrenci merkezli doğrultusunda ve
ölçme ve
ölçme ve
sürdürülebilir
değerlendirmeye değerlendirmeye şekilde yürütülen
ilişkin
ilişkin olgunlaşmış öğrenci merkezli
uygulamalar
veya tanımlı
ilişkin planlamalar vardır ve bu
uygulamalardan ölçme ve
süreçleri
ve tanımlı süreçler uygulamalardan elde edilen
değerlendirmeye
bulunmamaktadır. vardır. Ancak bu bazı sonuçlar elde bulgular,
ilişkin olgunlaşmış
sistematik
planlar
edilmiştir. Ancak olarak izlenmekte uygulamalar
doğrultusunda
bu ölçme ve
ve izlem sonuçları kurumun
yapılmış
değerlendirme
paydaşlarla
tamamında
birlikte
uygulamalar
sisteminin
değerlendirilerek benimsenmiştir;
bulunmamaktadır sonuçlarının
önlemler
kurumun bu
veya tüm
izlenmesi
alınmaktadır.
kapsamda kendine
programları
yapılmamaktadır.
özgü ve yenilikçi
kapsamayan
birçok uygulaması
uygulamalar
bulunmakta ve bu
vardır.
9
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uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.

Kanıtlar

 Milli Eğitim bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz öğretmenlik uygulaması değerlendirme sitesi.

https://uod.meb.gov.tr/default.aspx

B.3.3.
Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet
anketleri, talep ve öneri sistemleri)
Bölümde, OBS üzerinden gerçekleştirilen geri bildirim anketleri dışında tanımlı
süreçlerle uygulanan sistematik farklı bir geri bildirim mekanizması bulunmamaktadır.
Ancak birçok öğretim elemanı dönem sonunda öğrencilerinden dersin, öğretim elemanının
ve öğrencinin kendisinin değerlendirilmesine yönelik olarak sözlü, yazılı olarak bilgi
toplamakta, bu değerlendirmeler ışığında derslerini düzenlemektedirler.

Olgunluk düzeyi: 4

1
2
Kurumda öğrenci Kurumda
geri bildirimlerinin öğrencilerin geri
alınmasına yönelik bildirimlerinin
mekanizmalar
(ders, dersin
bulunmamaktadır. öğretim elemanı,

3
4
5
Öğrenci geri
Tüm programlarda Kurumsal amaçlar
bildirimleri (ders, tüm öğrenci
doğrultusunda ve
dersin öğretim
gruplarının geri sürdürülebilir
elemanı, diploma bildirimlerinin
şekilde yürütülen
programı, hizmet alınmasına ilişkin öğrenci geri
ve
diploma programı, genel memnuniyet uygulamalardan bildirimlerinin
hizmet ve genel seviyesi, vb.)
(geçerlilik ve
alınmasına ilişkin
memnuniyet
sistematik olarak güvenirliği
olgunlaşmış
seviyesi, vb.)
(her yarıyıl ya da sağlanmış, farklı uygulamalar
alınmasına ilişkin her akademik
araçlar içeren) elde kurumun
mekanizmalar
yılsonunda)
edilen bulgular, tamamında
oluşturulmuştur. alınmaktadır.
sistematik olarak benimsenmiştir;
Ancak hiç
Ancak alınan geri izlenmekte
ve kurumun bu
izlem
uygulama yoktur bildirimler
sonuçları
kapsamda kendine
veya tüm birimleri iyileştirmeye
paydaşlarla
özgü ve yenilikçi
10
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kapsamayan
uygulamalar
vardır.

birlikte
yönelik karar alma değerlendirilerek birçok uygulaması
süreçlerinde
önlemler
bulunmakta ve bu
kullanılmamaktadı alınmaktadır.
r.

uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.

Kanıtlar
B.3.4. Akademik danışmanlık
Bölümde, akademik danışmanlık sistemi yürütülmekte olup, danışmanlıklar
öğrencilerin giriş yıllarından mezuniyetlerine kadar sabit kalacak şekilde yürütülmektedir.
Öğrencilerin danışmanları akademik yılbaşında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üzerinde
danışmanlık bulunmayan bir öğretim elemanına verilmesi ile belirlenmektedir. Dönem
başlarında bölüm başkanları tarafından atanacak danışmanlar belirlenir. Belirlenen
danışman isimleri öğrenci işleri bürosuna bildirilir. Öğrenci işleri büro personeli ÖBS
üzerinden danışma atamalarını yapar. Sisteme girişlerini yapar. Her öğretim elemanının
haftalık danışmanlık saatleri mevcuttur ve haftalık programlarında belirtilmiştir, ayrıca
öğrenciler bu saatlerin dışında da danışmanları ile görüşebilmektedirler. Ancak danışmanlık
görüşmelerini kayıt altına alan bir mekanizma yoktur.

Olgunluk düzeyi: 3
1
2
3
Kurumda tanımlı Kurumda tanımlı Kurumda
bir akademik

bir akademik

danışmanlık
danışmanlık
süreci
süreci
bulunmamaktadır. bulunmaktadır.
Ancak hiç
uygulama yoktur

akademik
danışmanlık

4
Kurumda
akademik
danışmanlığa
ilişkin
yürütülen

uygulamaları
uygulamalardan
vardır ve bu
elde edilen
uygulamalardan bulgular,
sistematik
veya tüm alanları bazı sonuçlar elde olarak izlenmekte
kapsamayan
edilmiştir. Ancak ve izlem sonuçları
uygulamalar
bu sonuçların
paydaşlarla
vardır.
birlikte
izlenmesi
değerlendirilerek
yapılmamaktadır. önlemler
alınmaktadır.
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5
Kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve
sürdürülebilir
şekilde yürütülen
akademik
danışmanlığa
ilişkin
olgunlaşmış
uygulamalar
kurumun
tamamında
benimsenmiştir;
kurumun bu
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kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.
Kanıtlar
 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler

Kapılarda danışmanlık saatlerinin olduğu panolar bulunmaktadır. Öğrenciler,
belirlenmiş saatlerde danışmanlık hizmeti almaktadır.
 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar

Yönetmelik ve yönerge olarak yazılı Üniversiteden ayrı bir mekanizma
bulunmamaktadır. Bununla birlikte danışmanlarla iletişim gerekli olduğu tüm durumlarda
sağlanmaktadır.
 Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın

yanı sıra; kurumun ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Danışman görüşme formunun tutulduğuna ilişkin formal bir kanıt yoktur. İnformal olarak
whatsapp görüşmelerinin ekran görüntüsü örnek olarak eklenmiştir. Kapılardaki
danışmanlık saatleri dışında iletişim yoluyla farklı zaman dilimlerinde de danışmanlık
görevleri yerine getirilmektedir.

B.4. Öğretim Elemanları
B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

İlahiyat Fakültesi’nde Düzce Üniversitesi atama, yükseltme ve görevlendirme
kriterleri uygulanmaktadır. Bunun dışında özel kriterler bulunmamaktadır. Bölümde
dışarıdan ders verecek hocaların seçiminde birimden başlanarak üniversite içerisinden
ders verecek öğretim üyeleri aranmakta ve alan uyumu gözetilerek ders verecek öğretim
üyesinin görevlendirilmesi fakülte aracılığıyla yapılmaktadır.

Olgunluk düzeyi: 5
12
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1
2
3
4
5
Kurumun atama, Kurumun atama, Kurumun tüm
Atama, yükseltme Tüm alanlarda
yükseltme ve
yükseltme ve
alanlar
için ve
atama, yükseltme
tanımlı
görevlendirmeye
görevlendirme
görevlendirme
ve paydaşlarca
ilişkin uygulanan ve
görevlendirmeye
kriterleri ve
kriterleri
bilinen atama,
kriterlerin
ilişkin kurumsal
süreçleri
tanımlanmış;
yükseltme ve
sonuçları,
amaçlar
ancak
tanımlanmamıştır. planlamada alana görevlendirme
sistematik olarak doğrultusunda,
özgü ihtiyaçlar
kriterleri
izlenmekte
ve sürdürülebilir ve
izlem
irdelenmemiştir. uygulanmakta ve sonuçları
olgunlaşmış
karar almalarda paydaşlarla
uygulamalar
birlikte
(eğitim-öğretim değerlendirilerek kurumun
kadrosunun işe
önlemler
tamamında
alınması,
alınmaktadır.
benimsenmiştir;
atanması,
yükseltilmesi ve
kurumun bu
ders
kapsamda kendine
görevlendirmeleri
özgü ve yenilikçi
vb.)
birçok uygulaması
kullanılmaktadır.
bulunmakta ve bu
Ancak bu
uygulamaların bir
uygulamaların
kısmı diğer
sonuçlarının
kurumlar
tarafından
izlenmesi
örnek
alınmaktadır.
yapılmamaktadır.

Kanıtlar
 Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi

ve davet edilme usullerinde tanımlı kurallar
Kuruma dışarıdan ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı
seçimi ve davetinde önce fakülte ve üniversite içi yollar tüketilmektedir. Sonra dış
paydaşlara başvurulmaktadır.

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli

olan tanımlı süreçler (Atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge,
süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.)
Atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönergeyle Düzce Üniversitesi ve
YÖK tarafından belirlenmektedir.
Ders görevlendirmeleri Düzce Üniversitesi Ders Görevlendirmelerine İlişkin
Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmekte olup, dışarıdan görevlendirmeler
ilgili usul ve esasların 5/3-c Maddesi doğrultusunda yürütülmektedir.
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Madde 5- (1)Üniversitemiz akademik birimleri tarafından ders görevlendirmeleri,
her yarıyıl için hazırlanan ders görevlendirmelerine ilişkin uygulama takvimi
çerçevesinde yürütülür.
(2) İlgili yarıyılda açılacak ve okutulacak dersleri vermek üzere ders görevlendirme
işlemleri ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından yürütülür.
(3) Bir bölümde/programda ilgili yarıyılda açılacak derslerin hangi öğretim
elemanları tarafından verileceği; bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
tarafından, Birim Yönetim Kurulu bulunmayan birimler için Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından karar verilir. Dersin hangi öğretim elemanınca verileceği
konusunda öğretim elemanının bulunduğu bölüm/anabilim/anasanat dalı esas
alınır. Bir bölüm/anabilim/anasanat dalına ait olmayan dersler, ortak alan dersleri,
temel bilim dersleri ve ilgili bölüm/programın alan dışındaki dersler için yapılacak
görevlendirmelerde öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dikkate alınarak
öncelikle ilgili birimden görevlendirme temin edilmeye çalışılır. Ders yükleri hakkında
değişiklik önerileri ise bölüm kurulunun gerekçeli kararı ve ilgili Yönetim Kurulu
tarafından sonuçlandırılır.
(4) Eğitim-öğretim faaliyeti yapılan akademik birimlerde bölüm, program ve
anabilim dalında ilgili yarıyılda açılacak ve okutulacak dersleri verecek öğretim
elemanlarının görevlendirmesi aşağıdaki sıralamaya göre yapılır:
a) Bölüm veya anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
düzenlenecek Bölüm Kurulu toplantısında bölüm, program, anabilim ve
anasanat dalında açılacak ve okutulacak dersleri vermek üzere bağlı bulunduğu
akademik birimin öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri görevlendirilir. Ders
dağılımında ekte gönderilen esaslar dikkate alınır. (Ek-1)
b) Bağlı bulunduğu akademik birimde ders görevlendirmesi
yapılamadığı takdirde, ortak dersler (Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi dersleri uzaktan öğretimle verilecektir.) ve diğer dersler için;
Üniversitemiz akademik birimlerinden (Fakülte, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek
Okulları) uzmanlık alanlarına göre doğrudan öğretim elemanı talep edilir.
c) Üniversitemiz akademik birimlerinden ders vermek üzere akademik
veya idari personel bulunamadığı takdirde Eğitim Koordinatörlüğüne yazı ile
bildirilerek, Eğitim Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerin işbirliği içinde yürütülür.
Birimlerin talebi üzerine, Eğitim Koordinatörlüğünce kurum dışından
davet edilecek eğitim elemanlarının belirlenmesinde çizelgedeki esaslar
uygulanır. (Ek-3)
c-1) Üniversitemiz akademik birimlerinden karşılanamayan dersler
için öğretim elemanı, uzmanlık alanı dikkate alınarak tercihen en az yüksek
14
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lisans mezunu olmak üzere özellikle İl’imiz kamu kurum personellerinden
temin edilir.
c-2) Ders görevinin kamu kurumlarından da karşılanamaması halinde
uzmanlık alanı dikkate alınarak, tercihen en az yüksek lisans mezunu olmak
üzere özel sektör kurum ve kuruluşlarından, serbest olarak çalışanlardan veya
emekli kişilerden karşılanması gerekmektedir.
c-3) Eğitim Koordinatörlüğünce kesinleştirilen ve Rektörlük
tarafından onaylanan Ders görevlendirme talepleri ilgili yarıyıl başlamadan en
az 2 ay önce Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bildirilir ve kurum dışı
görevlendirme yazışmaları Personel Daire Başkanlığınca başlatılır.
(5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi idari personelin, aynı Kanun’un 89.
maddesine göre yapılacak ders görevlendirmeleri, birim amirinin iznine bağlı olarak
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Ders Yükü
Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uygulanacak Esaslar” ın 1. Maddesinde
belirtilen saat kadar yapılabilir.
(6) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11’inci maddesinde ders
okutacak öğretim elemanları Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi, Öğretim Görevlisi,
Arş.Gör. olarak belirtildiğinden, 7100 sayılı Kanunla ünvanları öğretim görevlisi
olarak değişen Uzman, Çeviri ve Eğitim Öğretim Planlayıcılarına ders
görevlendirilmesi yapılamaz.
(7) Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için ders görevlendirme işlemleri Rektörlük
tarafından yayımlanacak uygulama takvimine göre yürütülür.
(8) Ders yükü tespiti ve ek ders ödemeleri ile ilgili hususlar, “Yükseköğretim
Kurumlarında Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
(Ek-2)” ile diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Maaş karşılığını doldurmayan
öğretim elemanlarının durumları Rektörlük eğitim Koordinatörlüğü’ne
bildirilmelidir.
(9) Öğretim elemanlarının izin, rapor, geçici görevle görevlendirmeleri sonucunda
yapamadıkları dersleri için; mazeretlerinin bitiminden sonra yapacakları telafi
dersleri hafta sonu tatil günlerinde yapılmaz.

(10) Güz ve Bahar yarıyılları dışında yapılan Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması
Dersinin telafisi yapılmaz. Emeklilik, istifa ve başka kuruma kadrosuyla geçiş yoluyla
Düzce Üniversitesi'nden ayrılan öğretim üyelerine danışmanı olduğu öğrenciler
nedeniyle aldığı Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması dersi için ek ders ücreti
ödenmez.
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 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun

sağlanmasına yönelik uygulamalar Bölüm başkanlıkları tarafından
sağlanmaktadır.
 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar
Buna ilişkin bir yazılı kanıt yoktur. Paydaşlarla ilişkiler daha çok informal iletişim yoluyla
sağlanmaktadır.
 Standart

uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Fakülte olarak görevlendirmelerde böyle bir ihtiyaç bulunmamaktadır. En yakın alandan
öğretim elemanları ihtiyacı karşılamaktadır.
B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi
yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence
sistemi)
Düzce Üniversitesi atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri uygulanmaktadır.
Bunun dışında öğretim üyelerine yönelik bir hizmet içi eğitim bulunmamaktadır. Fakülte
genelinde yürütülen SPSS eğitimi gibi eğitimlere dileyen öğretim elemanları
katılabilmektedir. Bunun dışında bireysel olarak seminer, konferans, eğitimlere katılmak
isteyen öğretim elemanlarına yönelik olumlu görüş vardır. Fakülte öğretim üyeleri daha çok
bu eğitimleri verme konusunda görev almaktadırlar.

Olgunluk düzeyi: 3

1
2
3
4
5
Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun öğretim Öğretim
elemanlarının
elemanlarının
elemanlarının
elemanlarının
elemanlarının
öğretim
yenilikçi
öğretim
öğretim
kurumsal amaçlar
yetkinliğini
yetkinliğini
yetkinliğini
geliştirmek üzere yaklaşımlar,
geliştirmek üzere geliştirmek üzere doğrultusunda
planlamalar
materyal
uygulamalar
gerçekleştirilen
öğretim
geliştirme,
vardır
bulunmamaktadır. yetkinlik
ve bunlar tüm
uygulamalardan yetkinliklerinin
kazandırma ve
birimleri
elde
edilen gelişimine ilişkin
bulgular
kalite güvence
kapsamaktadır.
sistematik olarak sürdürülebilir ve
sistemi
gibi Ancak bu
izlenmekte
ve olgunlaşmış
öğretim
izlem
yetkinliklerinin uygulamaların
sonuçları
uygulamalar
geliştirilmesine sonuçlarının
paydaşlarla
kurumun
birlikte
ilişkin planlar
izlenmesi
değerlendirilerek tamamında
bulunmaktadır.
yapılmamaktadır. önlemler
benimsenmiştir;
Ancak bu planlar
alınmaktadır.
kurumun bu
doğrultusunda
kapsamda kendine
yapılmış
özgü ve yenilikçi
uygulamalar
birçok uygulamas
bulunmamaktadır
bulunmakta ve bu
16
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uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.

veya tüm birimleri
kapsamayan bazı
uygulamalar
(eğiticilerin
eğitimi
etkinlikleri)
bulunmaktadır.

Kanıtlar
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öncülüğünde uygulanan eğiticilerin eğitimi
programlarına fakültemiz akademik personeli de katılım sağlamıştır.
 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli

olan tanımlı süreçler (Atama-yükseltme kriterleri vb.)
Yıllık ve dönemlik olarak; yayın, proje, atıf, konferans gibi çalışmaların
yürütüldüğüne ilişkin fakülte yönetimi tarafından bilgiler istenmektedir.
 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına

ilişkin kanıtlar
Bölüm toplantıları ve akademik kurullar yoluyla öğretim elemanları görüşlerini
belirtmekte ve katkı sağlamaktadır.

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Olgunluk düzeyi:1
1
Öğretim
kadrosuna
yönelik teşvik ve
ödüllendirilme

2
Öğretim
kadrosunu
teşvik ve
ödüllendirme

3
4
5
Kurumun öğretim Kurumun öğretim Kurumun tüm

mekanizmaları
mekanizmalarının
bulunmamaktadır. oluşturulmasına
yönelik planlar
bulunmaktadır.
Ancak bu planlar
doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamaktadır
veya tüm alanları
kapsamayan bazı
uygulamalar
17

kadrosunu teşvik kadrosunun teşvik birimlerinde
etme ve
etme ve
öğretim
kadrosunu,
ödüllendirme
ödüllendirmeye kurumsal amaçlar
uygulamaları
ilişkin
doğrultusunda
öğretim
uygulamalardan teşvik etme ve
elemanlarının
elde
edilen ödüllendirmeye
bulgular
yetkinlikleri
sistematik olarak ilişkin,
dikkate
alınarak adil ve izlenmekte
ve sürdürülebilir ve
izlem
şeffaf şekilde
sonuçları
olgunlaşmış
sürdürülmektedir paydaşlarla
uygulamalar
ve
birlikte
bunlar
tüm değerlendirilerek kurumun
alanları
kapsamaktadır.
önlemler
tamamında
Ancak uygulama alınmaktadır.
benimsenmiştir;
sonuçları
kurumun bu
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bulunmaktadır.

izlenmemektedir.

kapsamda kendine
özgü ve yenilikçi
birçok uygulamas
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır.

Kanıtlar
 Eğitim

kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve
ödüllendirmek üzere yapılan uygulamalar
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Fakülte yönetimi tarafından unvan değişikliği olan hocalarımız fakülte kurul
toplantılarımızda öğretim üyelerimize duyurulup tebrik edilmektedir.
B.5. Öğrenme Kaynakları
Kurum, eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun kaynaklara erişimde ve
altyapıda yetersizlik yaşamaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz Teknoloji Fakültesi Zemin
Katta bulunan küçük dersliklerde, donanımları yetersiz bir şekilde eğitime devam
etmektedir.

CİNSİ

SAYI

Projeksiyon

14

Dizüstü Bilgisayar

11

Bilgisayar

75

Fotokopi Makinası

1

Baskı Makinası

1

Dizüstü bilgisayarların 3 adedi Dekanlık, 8 adedi Bölüm ve ABD Başkanlıklarında
kullanılmaktadır. Masaüstü bilgisayarların 64 adedi personel tarfından,11 adedi
dersliklerde kullanılmaktadır. Projeksiyon ve bilgisayarların çoğu eski model oldukları için
kapasiteleri düşük ve sürekli arıza vermektedir. Özellikle dersliklerdeki cihazların
arızalanmaları veya düzgün çalışmamaları nedeniyle dersler sağlıklı işlenememektedir. Bu
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konuda öğretim elemanlarından çok fazla şikayette bulunulmaktadır. Teknik personelimiz
bulunmadığından sorunlara anlık çözüm oluşturulamamaktadır. Derslerin sağlıklı
yapılabilmesi için kablosuz sisteme geçilmesi ve cihazların yenilenmesi önerilmektedir.
Bunun için yeni projeksiyon (10 adet) ve dizüstü bilgisayar (5 adet) ihtiyacı bulunmaktadır.
Fotokopi ve baskı makinaları da eskidiğinden sık sık arızalanmakta olup, sınav dönemlerinde
sınav kağıdı basımında sorun yaşanmaktadır.

B.5.1.

Öğrenme kaynakları

Olgunluk düzeyi:1
1
2
3
4
5
Kurumun eğitim- Kurumun eğitim- Kurumun eğitim- Kurumda tüm
Kurumun tüm
öğretim
öğretim
öğretim
birimlerindeki
birimlerindeki
uygun
faaliyetlerini
faaliyetlerini
faaliyetlerini
nicelik ve nitelikte, uygun nicelik ve
sürdürebilmek
sürdürebilmek
sürdürebilmek
erişilebilir
nitelikte,
için
için
için
öğrenme
erişilebilir
uygun nitelik ve uygun nitelik ve uygun nitelik ve kaynakları
öğrenme
sağlamak
nicelikte öğrenme nicelikte öğrenme nicelikte öğrenme üzere öğrenme
kaynakları,
kaynağı (sınıf,
kaynaklarının
kaynakları
kaynakları
kurumsal amaçlar
birimler
laboratuvar,
oluşturulmasına
arası denge
yönetilmektedir. doğrultusunda ve
kütüphane, stüdyo yönelik planları
gözetilerek
Tüm bu
sürdürülebilir
gibi yapılar, ders vardır. Ancak bu sağlanmaktadır. uygulamalardan
şekilde
elde
kitapları, insan
planlar
Ancak bu
edilen bulgular,
yönetilmektedir;
kaynakları,
doğrultusunda
kaynakların
sistematik olarak kurumun bu
öğrenme desteği yapılmış
kullanımına
izlenmekte
ve kapsamda kendine
izlem
vb.)
uygulamalar
yönelik sonuçlar sonuçları
özgü ve yenilikçi
paydaşlarla
bulunmamaktadır. bulunmamaktadır izlenmemektedir. birlikte
birçok uygulaması
veya uygulamalar
değerlendirilerek bulunmakta ve bu
tüm birimleri
önlemler alınmakta uygulamaların bir
kapsamamaktadır.
ve
kısmı diğer
ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
kurumlar
tarafından
kaynaklar
örnek
alınmaktadır.
çeşitlendirilmekted
ir.
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B.5.4.

Engelsiz üniversite
Olgunluk düzeyi: 1

1
2
Kurumda engelsiz Engelsiz
üniversite
üniversite
uygulamalarına

3
4
5
Kurumda engelsiz Kurumdaki tüm Kurumdaki tüm

birimlerde
sağlanan
ilişkin planlama uygulamaları tüm sağlanan engelsiz engelsiz üniversite
vardır. Ancak bu birimleri
üniversite
uygulaması

uygulamalarına
ilişkin
planlamalar
bulunmamaktadır. planlar
doğrultusunda
yapılmış

üniversite

birimlerde

kapsamaktadır.
Ancak bu
uygulamanın

uygulamasından kurumsal amaçlar
elde edilen
doğrultusunda ve
bulgular
sürdürülebilir
sistematik
olarak izlenmekte şekilde
ve
izlem yönetilmektedir;
sonuçları
paydaşlarla
kurumun bu
birlikte
değerlendirilerek kapsamda kendine
önlemler
özgü ve yenilikçi
alınmaktadır.
birçok uygulaması
bulunmakta ve bu
uygulamaların bir
kısmı diğer
kurumlar
tarafından
örnek
alınmaktadır
veya kurum
ödüllendirilmiştir.

uygulamalar
sonuçları
bulunmamaktadır izlenmemektedir
veya tüm birimleri
kapsamamaktadır.

Kanıtlar
Fakültemizde başta asansör olmak üzere engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak
ya da sağlık açısından ihtiyacı olan öğretim elemanlarının faydalanabileceği hiçbir destek
mekanizması bulunmamaktadır

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri
Olgunluk düzeyi:

1
2
3
4
Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumda uygun Kurumdaki tüm
nitelik ve nicelikte nitelik ve nicelikte nitelik ve nicelikte birimlerde
sağlanan
rehberlik,
rehberlik,
rehberlik,
uygun nitelik ve
20

5
Kurumun tüm
birimlerindeki
sağlanan uygun
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psikolojik

psikolojik

psikolojik

nicelikteki
rehberlik,
danışmanlık ve
danışmanlık ve
danışmanlık ve
psikolojik
kariyer
kariyer
kariyer hizmetleri danışmanlık ve
hizmetlerinin
hizmetlerinin
tüm birimleri
kariyer hizmetleri
sağlanmasına
sağlanmasına
kapsayacak
bütünsel olarak
şekilde
ilişkin planlama ilişkin planlama sağlanmaktadır. yönetilmektedir
(bu
bulunmamaktadır. vardır. Ancak bu Ancak bu
hizmetleri yöneten
planlar
uygulamanın
bir
merkezin
olması
doğrultusunda
sonuçları
ve bu merkezi
yapılmış
izlenmemektedir. yöneten idari
uygulamalar
örgütlenme olması
bulunmamaktadır
vb.). Bu hizmetlere
veya tüm alanları
ilişkin sonuçlar

nitelik ve
nicelikteki
rehberlik,
psikolojik
danışmanlık ve
kariyer
hizmetleri,
kurumsal amaçlar
doğrultusunda ve

sürdürülebilir
şekilde
yönetilmektedir;
kurumun bu
kapsamda
kendine
sistematik olarak özgü ve yenilikçi
izlenmekte
ve birçok
izlem
uygulaması
sonuçları
bulunmakta ve bu
paydaşlarla
birlikte
uygulamaların bir
değerlendirilerek kısmı diğer
önlemler alınmakta kurumlar
ve
tarafından örnek
ihtiyaçlar/talepler
doğrultusunda
alınmaktadır.
kaynaklar
çeşitlendirilmekted
ir.

kapsamamaktadır.

Kanıtlar
 Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) sonuçları
 Geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler
 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda

geliştirdiği
özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencileri (4. Sınıf öğrencileri, yüksek
lisans ve doktora öğrencileri) tarafından ders kapsamında lisans öğrencilerine bireyle
psikolojik danışma verilmektedir. Yaklaşık 170 öğrenci dönem içerisinde bu danışmanlık
hizmetinden yararlanmaktadır. Danışanlardan “Seans Değerlendirme Formu” aracılığıyla
geribildirim alınmaktadır. Ayrıca danışmanlık gerçekleştiren öğrenciler de kendilerini ve
süreci değerlendirdikleri bir form doldurmaktadır. Danışma süreçleri de bölüm öğretim
elemanları tarafından çeşitli kayıtlar aracılığıyla takip edilmektedir. Formların örnekleri
aşağıdadır. Formlarla sağlanan geribildirimlerin iyileştirme sürecinde nasıl kullanıldığına
dair formal bir mekanizma bulunmamaktadır.
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B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi
B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi
Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin herhangi bir mekanizma
bulunmamaktadır.
Olgunluk düzeyi:1

1
2
Program
Program
çıktılarının
çıktılarının
izlenmesine ve
izlenmesine ve
güncellenmesine güncellenmesine
ilişkin herhangi ilişkin
bir
mekanizma
mekanizmalar
bulunmamaktadır. (süreç ve

3
4
5
Tüm programlarda Kurumda tüm
Kurumda tüm
program çıktılarının programların
programların
izlenmesine ilişkin çıktıları sistematik çıktılarının,
uygulamalar
olarak (yıllık ve kurumsal amaçlar
gerçekleştirilmiş ve program süresinin doğrultusunda ve

bazı sonuçlar elde sonunda periyodik sürdürülebilir
edilmiştir. Ancak bu olarak)
ve şekilde izlenmesi
kurumsal
performans
sonuçların
amaçlar
güvence altına
göstergeleri)
değerlendirilmesi, doğrultusunda
alınmıştır;
oluşturulmuştur. karar almalarda ve (eğitim-öğretim kurumun bu
Ancak hiçbir
güncellemelerde
politikası ve
kapsamda kendine
uygulama
kullanılması
amaçları)
özgü ve yenilikçi
bulunmamaktadır gerçekleştirilmemişt izlenmektedir. Bu birçok uygulaması
ir.
veya tüm
izleme sonuçları bulunmakta ve bu
programları
paydaşlarla
uygulamaların bir
birlikte
kapsamamaktadır.
değerlendirilerek kısmı diğer
güncellemeler
kurumlar
tarafından
yapılmaktadır.
örnek
alınmaktadır.

B.6.2. Mezun izleme sistemi
Mezunların izlenmesine yönelik olarak tanımlı bir sistem bulunmamasına rağmen
mezunların geri bildirimleri ile mezunlar takip edilmektedir.
Olgunluk düzeyi:2
1
Kurumda
herhangi
bir
mezun izleme
sistemi
bulunmamakta
dır.

2
Mezun izleme
sistemine
ilişkin planlar
bulunmaktadır.
Ancak
bu
planlar

3
Mezun
izleme
sistemine ilişkin
tüm programları
kapsayan
uygulamalar vardır
ve bunlardan bazı
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4
Kurumda tüm
programlarda
Sistematik
olarak
ve
kurumsal
amaçlar

5
Kurum
tüm
programlarında
mezunların
kurumsal
amaçlar
doğrultusunda

23

doğrultusunda
yapılmış
uygulamalar
bulunmamakta
dır veya tüm
programları
kapsamamakta
dır.

sonuçlar
elde
edilmiştir. Ancak
bu
sonuçların
değerlendirilmesi
ve karar almalarda
kullanılması
gerçekleştirilmemi
ştir.

Kanıtlar
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doğrultusunda
(eğitim-öğretim
politikası
ve
amaçları)
mezunlar
izlenmekte ve
izlem
sonuçlarına göre
tüm birimleri ve
programları
kapsayan
önlemler
alınmaktadır.

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.
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Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri
Kurumumuzda örgün öğretim İlahiyat Lisans Programı çatısı altında eğitim ve
öğretime devam edilmektedir. Lisans eğitimi hazırlık eğitimi ile beraber toplam beş yıldır,
Eğitim dili Türkçe olup %30 Arapça eğitimi verilmektedir.
Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
Kurumumuz bünyesinde İslam tarihi ve kültürünün doğru ve bilimsel bir yaklaşımla
öğrenilmesini sağlamak amacıyla bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlemek, Türkiye
içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve
uluslararası ilmî toplantılar düzenleme, Müslüman coğrafyadaki dinî, sosyal, kültürel ve
entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim adamı ve yöneticilerin bilgi
birikimini sağlamak maksadıyla nitelikli çalışmalar yürütme, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel kurum ve şahısların talebi halinde Merkezin sorumluluk alanına giren konularda
araştırmalar yaptırma, Düzce’li din âlimi Mehmet Zahid Kevseri hakkında araştırmalar
yapmak ve ilgili kaynakları derleme gibi çalışmaları yürütmek maksadıyla Mehmed Zahid
Kevserî Dinî İlimler Araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.
İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Kurumumuz çağın gerektirdiği standartlara ulaşabilmek için imkânları elverdiğince
çaba göstermektedir. Bu nedenle iyileştirmeye açık alanları tespit ederek disiplinler arası
araştırmaların yapılması, araştırma ve eğitimin bütünlüğünün gözetilmesi ve lisans
öğrencilerinin de araştırmaya katılması, akademik programlarımızın ve içeriklerinin
paydaşlarla birlikte sürekli olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, topluma hizmet
edecek, toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirecek, ulusal ve uluslararası işbirliği
projeleri yapmak, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olunması, toplumla etkileşimin
devamlılığının sağlanması gibi ilkeleri dikkate alarak çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.
B. Kalite Güvencesi Sistemi
Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Birliği’nin (ENQA) 2005 yılında
hazırladığı “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları” başlıklı
yayınlanan raporda tüm yükseköğretim kurumlarının, kalite güvence politikalarına sahip
olması, öğretim ve araştırma aktivitelerine dair verileri sağlıklı bir şekilde toplayarak analiz
edip stratejik yönetim amacıyla kullanması, hem niceliksel hem de niteliksel olarak güncel
bilgiyi tarafsız ve şeffaf bir şekilde yayımlayarak gerek toplum ve gerekse konuyla ilgili iç
ve dış organizasyonların denetimine sunmasına yönelik hususlar özellikle vurgulanmıştır.
Bu doğrultuda Bologna sürecinin gereklerini yerine getirebilmek üzere Kurumumuz kendi
kalite güvence politikalarını ve sistemlerini oluşturmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.
Kurumumuzun mevcut Kalite Güvence Politikaları çerçevesinde bugüne kadar
gerçekleştirdiği çalışmalar şu şekildedir:
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait birim faaliyet raporları hazırlanmış olup ilgili
mercilere sunulmuştur.
Tüm programlara ait yeterlilikler ve ders öğrenme çıktılarının tanımlanması
sağlanmıştır.
İç kontrol sistemi oluşturulmuş ve sürecin işlevsel hale getirilmesi konusunda çaba
gösterilmiştir. Kurumumuzda akademik kurul toplantıları ile eğitim-öğretim işleyişi, başarı
kalite ölçümü, ders ve sınavlarla ilgili problemlere yönelik iç değerlendirme yapılmaktadır.
Kurumumuzun çeşitli alanlardaki kalite politikaları aşağıda özetlenmektedir.
Eğitim Politikaları:
 Uluslararası program standartlarına uygun eğitim programları sunmak,
Etkin öğrenme için işbirlikleri geliştirmek.
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Yönetim Politikaları:
 Öğrenci odaklı olmak
 Faaliyetlerimiz ile paydaşlara değer katmak
 Etkin iletişim kurmak, katılımcılık ve yenilikçiliğe açık olmak,
 Hizmetlerimizi sürekli geliştirmek.
Birim ve Bölümlerin Süreci Sahiplenme Politikaları:
 Kurumumuzun misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçları ve stratejilerini biliyor,
anlıyor olmak ve içselleştirmek,
 Katılımcılığı sağlamak
Misyon, Hedefler ve Faaliyetler Arasındaki Uyum
Akademik birimlerdeki alt komisyonlar aracılığıyla Üniversitenin stratejik amaçları
ile birimlerin hedefleri ve faaliyetleri arasındaki uyum sağlanmaya çalışılmakta olup izleme
ve geliştirme faaliyetleri katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilmektir.
Kurumun Kalite Güvencesi Süreçleri ve İç Değerlendirme Süreçleri
Dekan, fakülte kurullarına başkanlık ederek alınan kararları uygulamakta, fakülte
birimleri arasında düzenli çalışmayı gerçekleştirmektedir. Ayrıca istendiğinde fakültenin
genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermekte, ödenek ve kadro ihtiyaçlarını
gerekçesiyle birlikte rektörlüğe bildirmekte, bütçeyle ilgili fakülte yönetim kurulunun da
görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmaktadır.
Bir taraftan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesi sağlanırken, diğer taraftan Fakültenin birimleri ve her düzeydeki
personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapılarak iç kontrol sağlanmaktadır.
Kalite İzleme ve Kalite Yönetim Süreçlerinin Rolü
İç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimlerin ışığında kurumumuz, ileriye dönük
planlarını ve faaliyetlerini güncellemektedir. İdari anlamda, öncelikle Üniversitemizde;
Üniversitenin sürdürdüğü her türlü etkinlik ve uygulamalar sırasında karşılaşılabilecek olan
riskleri belirleme ve bunlara karşı alınacak önlemleri tespit etmeye çalışmaktadır.
C. Eğitim ve Öğretim
Programların Tasarımı ve Onayı
Program yapıları ve müfredatlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Üniversite
yönetimi tarafından ilgili birimlere verilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bölüm/Birim
Kurulları belli aralıklarla programlarını bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarında öneri ve
teklifler alınarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
Yeni bir program açma süreci, herhangi bir birimin hazırladığı ve ilgili üst kurulunun
onayını aldığı bir dosya ile Rektörlüğe başvurması ile başlar. Açılacak programa ilişkin
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gerekçe, ulusal ve uluslararası örnekler, dersler ve içerikleri, programın faydası, öğretim
elemanı bazında birimin altyapısı, öğrenci kabul koşulları vb. bilgileri içeren bu dosya
Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilir. Senatoda olumlu karar alınması durumunda
dosya, Yükseköğretim Kurumuna gönderilmektedir. Program açmanın son kararını
Yükseköğretim Genel Kurulu vermektedir.
Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulup, programların yeterlilikleriyle ders
öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır.
Programların eğitim amaçları ve kazanımları da kamuoyuna açık bir şekilde ilan
edilmektedir.
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışında
gerçekleştirecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve
programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir.
Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları amaçlanmakta olup
bunun için performans ve araştırma ödevleri verilmekte ve kendilerine verilen konu
çerçevesinde sunum yaptırılmaktadır.
Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi hedeflenen ders öğrenme çıktılarına
ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Doğru, adil ve tutarlı şekilde
değerlendirmeyi güvence altına almak için önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere
dayalı bir yöntem izlenmektedir. Öğrencilerin başarıları; ara sınav, dönem sonu sınavı
yöntemleriyle değerlendirilmektedir. Bu süreçle ilgili bilgiler web üzerinden öğrencilere
duyurulmaktadır.
Öğrenme Çıktıları:
Öğretim yöntem ve teknikleri, program çıktılarına katkısı ve ölçme ve değerlendirme
konularında açıklamalar da bulunmaktadır.
Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin
oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler mevcut olup özel yaklaşım gerektiren
öğrenciler için de ayrıca düzenlemeler vardır.
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
Öğrencinin kabulüyle ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup
yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için rehberlik yapılmaktadır.
Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin
programdaki akademik başarısı ödüllendirilmekte olup bu öğrencilerin akademik gelişimi
için mevcut kaynaklar azami ölçüde kullanılmaktadır.
Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri aktif bir şekilde
yürütülmektedir. Bu çerçevede öğrencilerle görüşme/toplantı ve seminerler yapılmaktadır.
Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek için de, ders ve kredi tanınması, diploma
denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır.
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Eğitim Öğretim Kadrosu
Eğitim-öğretim sürecini etkin bir şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve
nitelikte akademik kadrosu bulunmamaktadır.
Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili süreçler
şeffaf, adil ve istişareler yoluyla gerekli mevzuata göre yapılmaktadır.
Üniversitenin izlemiş olduğu usul sebebiyle kurumumuza dışardan ders vermek
üzere öğretim elemanı davet edilememektedir.
Kurumumuzda ders görevlendirmeleri ve dağılımı ilgili bölüm başkanlıkları
kontrolünde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinliklerine uygun biçimde yapılmaktadır.
Eğitim- öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve eğitim becerilerini
iyileştirmek için yurtiçi ve yurtdışı akademik, bilimsel, sanatsal, kültürel etkinliklere katılım
teşvik edilmektedir.
Eğitim-öğretim
kadrosunun
eğitsel
performanslarının
izlenmesi
ve
ödüllendirilmesine yönelik mekanizma yalnızca “akademik teşvik yönetmenliğinin”
kurumumuz içinde uygulanmasıyla sınırlıdır.
Kurumumuz, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitimöğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini uluslararası projelere
katılımı teşvik ederek güvence altına almaktadır.
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Eğitim-öğretim etkinliğini arttıracak öğrenme ortamları oldukça yetersizdir.
Öğretim üyeleri odaları, derslikler ve hizmetli sayısı oldukça yetersiz olup bu durum
eğitim-öğretim etkinliğini olumsuz etkilemektedir.
Fakültemiz bünyesinde merkezî kütüphaneden ayrı müstakil kütüphanemizin
bulunması ve gerekli kaynaklarla donatılması öğrencilerin bilgiye erişebilirliği ve istifadesi
açısından gereklidir.
Eğitimde teknoloji kullanımı teşvik edilmektedir.
Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik belirli aralıklarda
toplantılar yapılmaktadır.
İlahiyat fakültesi olarak il ve ilçe müftülükleriyle koordineli bir biçimde öğrencilerin
yaparak-yaşayarak aktif bir şekilde öğrenmeleri için çalışmalar planlanmaktadır.
Öğrencilere psikolojik rehberlik ve destek hizmetleri üniversite tarafından
sunulmamaktadır.
Öğrenci gelişimine yönelik öğrenci topluluğu ve fakülte girişimiyle çeşitli ilmî,
kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
Kurumumuz içinde özel yaklaşım gerektiren öğrenci bulunmamaktadır.
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Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği Rektörlük SağlıkKültür ve Spor Dairesi tarafından sağlanmaktadır.
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) sürece katılımı sağlanarak programın gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi kurumumuz yöneticisi başkanlığında senenin belirli
dönemlerinde yapılan toplantılar ile gerçekleştirilir.
Gözden geçirme faaliyetlerine yönelik toplantılara kurumumuzun yöneticisi olan
dekan başkanlık eder, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlarının katılımı ile toplantı
gerçekleştirilir. Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi
için ders döneminin sonunda yapılan toplantılar sonucunda gelecek dönem için kullanılır.
Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve
toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini ortaya çıkan olumlu ve olumsuz dönütlerden
görebilmekteyiz.
Ç. Araştırma ve Geliştirme
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri;
Kurumumuzun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından
gerçekleştirileceği ilgili öğretim üyelerince belirlenmiştir.
Kurumumuzun araştırma stratejisi ve hedefleri
dini ilimlerde yeterliliğini
tamamlamış ve bu yeterlilik sayesinde ilgili alanlarda topluma faydalı olacak ilahiyatçılar
yetiştirmektir. Bu hedefler bugünün şartları ve imkânlarına göre şekil almıştır.
Kurumumuzun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı olumlu olup
öğrenci ve personel odaklı gelişimciliğe katkı sağlayan ahlaki her tür araştırma modeline
olumlu yaklaşmaktadır.
Kurumumuz, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde
bulunmaktadır.
a. Araştırmada öncelikli alanlar belirlenerek izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
b. Araştırmada öncelikli alanlar ile ilgili, iç paydaşların önerileri doğrultusunda
toplantılar düzenlemektedir.
Kurumumuzun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim,
topluma hizmet) arasında olumlu bir etkileşim bulunmaktadır.
Kurumumuz, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma
faaliyetlerini desteklemektedir. Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmektedir.
Kurumumuz, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli
araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu tür araştırmalara uygun platformlar
geliştirmektedir. Ve bu tür araştırmaların çıktılarını eğitim-öğretimi gerçekleştiren akademik
personelinden raporlaştırmalarını isteyerek takip etmektedir.
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Yapılan araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve
sosyokültürel katkısı vardır. Sempozyumlar, konferanslar ve kültürel etkinlikler
düzenlenerek katılımcılar teşvik edilmektedir.
Kurumumuzun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik
Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik özel yazılımlar, vs.) vardır.
Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) yalnızca “akademik teşvik”
ile ödüllendirilmektedir.
Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
Kurumumuzda yüksek lisans ve doktora eğitimi veren program bulunmaktadır.
Kurumumuz, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik
altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik
imkanlara sahip değildir.
Kurumumuz, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik
olarak sürdürülebilirliğini yapılan akademik kurul toplantılarında alınan kararlar ile
sağlamaktadır.
Araştırma Kaynakları
Araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için Kurumumuzun
teknik, fiziki altyapısı ve mali kaynakları daha da geliştirilmelidir.
Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler vardır
ve bu kriterler fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Araştırma faaliyetlerine
kurum içi kaynağa yönelik herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.
Kurum araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların
sürdürülebilirliğini rektörlük tarafından belirlenen ilkelere göre yapmaktadır.
Araştırma Kadrosu
1 ve 2: Kurumumuza atanan araştırma personeli için aranan bilimsel kriterler,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmekte ve başvuru
sürecini takiben izlenen yazılı sınav uygulamalarında bu nitelikler teyit edilmektedir. Ölçüm
nitelikleri ve puanlama sistemi fakülte bünyesinde bulunan uzman kişilerce
belirlenmektedir. Kurumumuza ÖYP programı kapsamında atanan araştırma personelinin
gerekli yetkinliğe sahip olma durumu ise doğrudan YÖK’e bağlı birimler tarafından takip
edilmektedir.
3. Kurumumuzda araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi için özel odalar
tahsis edilmiş olsa da yeterli değildir. Odalarda bilgisayar sistemleri, ağ bağlantıları, masa
ve sandalyeler araştırma olanakları olarak sunulmaktadır.
4. Kurumumuzda atama yükseltme kriterleri rektörlük kararı ile belirlenen
“Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” ne göre yapılmaktadır. Yeniden atama ve görevde
yükselme kriterleri de aynı şekilde Üniversite tarafından belirlenmektedir. Araştırma
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kadrosunun nicelik ve nitelik bakımından sürdürülebilir başarılar elde etmesini sağlamak
için önemli bir motivasyon oluşturmaktadır.
Araştırma Performansının Gözlenmesi İyileştirilmesi
Kurumumuzda doktora programı bulunmamaktadır.
Kurumumuzun mevcut araştırma faaliyetleri geliştirilebilir bir şekilde hedeflerimizle
uyumludur ve bunların gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamaktadır.
Kurumumuz araştırma performansının yeterliliğini akademik toplantılarda ele
almakta ve yetersiz görülen alanlara işaret edilerek gerekli iyileştirmeler için sözlü teşvik
metodunu kullanmaktadır.
D. Yönetim Sistemi
Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
Kurumumuz YÖK kanunları çerçevesinde belirlenmiş ve tüm üniversitelerde
uygulanan standart fakülte yönetim modelini esas almaktadır. Fakültemiz Fakülte Kurulu,
Fakülte Yönetim Kurulu, dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlıkları şeklinde yapılanan bir
yönetim sistemine sahiptir. İdari personel ise fakülte sekreterliği tarafından takip
edilmektedir.

DEKAN

TEMEL İSLAM
BBİLİMLERİ
BÖLÜMÜ

BÖLÜM
BAŞKANLIKLARI

FAKÜLTE KURULU

FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
BÖLÜMÜ

FAKÜLTE
YÖNETİM KURULU

DEKAN
YARDIMCISI

FAKÜLTE
SEKRETERİ

Öğrenci İşleri

Yazı İşleri

Malî İşler

Kurumumuzda lisans aşamasındaki eğitim öğretim süreçleri dekan yardımcılığı
tarafından takip edilmekte ve ders yükleri, haftalık program uygulamaları belirlenmektedir.
Araştırma süreçleri ise ilk aşamada bölüm başkanlıkları ve eş danışmanlar tarafından
yönetilmekte ve idari destek süreçleri resmi yollar kanalıyla bölüm başkanlıkları üzerinden
dekanlık tarafından kontrol edilmektedir.
Kurumumuzda iç kontrol standartları etkin ve etkilidir. Fakat kontrol şartlarının
çalışma performansını yavaşlatacak derecede olmamasına dikkat edilmektedir.
Kaynakların Yönetimi
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Kurumumuzda idari süreçler insan kaynaklarını oldukça verimli şekilde kullanma
eğilimindedir. Kurumumuzun idari ve destek hizmetlerinde görev alan personelin eğitim ve
liyakatinin üstlendikleri görevlerle uyumu, atama organı olan rektörlük tarafından tespit
edilmektedir. Mali kaynakların, taşınır taşınmaz kaynakların yönetiminden rektörlüğün
belirlediği kararlar çerçevesinde fakülte yönetim kurulu sorumludur.
Bilgi Yönetim Sistemi
Kurumumuz
Üniversitenin
standart
bilgi
yönetim
sistemi
olan
(https://obs.duzce.edu.tr/) adresini kullanmaktadır. Burada öğrencilerin akademik gelişim ve
başarı oranları kolaylıkla takip edilebilmektedir.
Kurumumuz henüz ulusal ve uluslararası bir projeye imza atmamıştır. Aldığı bir
patent veya özel bir sanat eseri bulunmamaktadır.
Kurumumuz, henüz mezun vermemiştir. Bundan dolayı mezunlara yönelik bir
istatistiksel veriye sahip değildir.
Kurumumuzda yıl içerisinde yapılan akademik kurul toplantılarında kurumun iç ve
dış değerlendirmesi yapılmaktadır.
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Kurumumuzun dışarıdan aldığı destek eğitim hizmetleriyle sınırlıdır. Kurumda
verilen İngilizce, İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı ders yükleri rektörlük tarafından
görevlendirilen personel tarafından karşılanmaktadır. Bunlara ilişkin kriterler, uygunluk
durumları, kalite ve sürekliliği doğrudan rektörlük tarafından deruhte edilmektedir. Destek
hizmet birimlerine bazı dönemlerde iş ve işçi bulma kurumu tarafından atanan geçici
personelin uygunluğu ve kriterleri ise atamayı yapan kurumumuz tarafından takip
edilmektedir.
Kamuoyunu Bilgilendirme
Kurumumuz topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak eğitim öğretim, araştırma
geliştirme faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu verilerin
güncelliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini takip etmek ve paylaşmak üzere bir personelini
görevlendirmiştir. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurumumuzun resmi WEB sitesi
kullanılmaktadır.

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
Kurumumuzun kalite güvencesi sistemi, mevcut yönetim ve idari sistemi, yönetim
ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik
politikaları YÖK tarafından belirlenen politikalarla sağlanmaktadır.
E. Değerlendirme ve Sonuç
Araştırma Geliştirme: Araştırma kadrosunun artırılması kurumun en öncelikli
iyileştirilmesi gereken yönünü oluşturmaktadır.
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Kurumumuzun yetersiz fiziksel imkanları önümüzdeki yıldan itibaren daha da
yetersiz kalabilir. Fiziksel imkanların genişletilmesi kurumun eğitim olanaklarını
rahatlatacaktır.
İlerleyen yıllarda doktora programının kurumumuzun bünyesine dahil edilmesi
kurum açısından önemli bir ilerleme sağlayabilir.
Yönetim Sistemi: Yönetim sisteminin YÖK tarafından belirlenen standartlara
dayanması kurumun öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik ve denetlenebilirlik açısından pozitif
nitelikler taşımasını sağlamıştır.
Sonuç olarak; Kurum kendi kalite güvence politikalarını ve sistemlerini oluşturmak
üzere çalışmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda birim faaliyet raporları ile başarı ve
iyileştirme için temel önceliklerin uygulanması değerlendirilmiş, güncel bilgiler ilgili
mercilere sunulmuş, iç kontrol sistemi oluşturulmuş ve sürecin işlevsel hale getirilmesi
konusunda çaba gösterilmiştir.
İç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimlerin ışığında kurum, ileriye dönük
planlarını ve faaliyetlerini sürekli olarak güncellemekte ve geliştirmektedir. İdari anlamda,
öncelikle Üniversitemizde; Üniversitenin sürdürdüğü her türlü etkinlik ve uygulamalar
sırasında karşılaşılabilecek olan riskleri belirleme ve bunlara karşı alınacak önlemleri tespit
etmeye çalışmaktadır.
Eğitim ve Öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak program yapılarının ve
müfredatın gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Üniversite yönetimi tarafından ilgili
birimlere verilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bölüm/Birim Kurulları belli aralıklarla
programlarını iç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda gözden geçirmekte ve
güncellemektedir. Programların yeterlilikleri, öğrenimine devam eden öğrenci ile ilgili
birimin, fiziki yapısı, donanımı, kütüphane ve öğrenim materyallerine ulaşım olanakları,
öğrenci-akademik/idari personel ilişkileri, program ile ilgili akademik ve sosyal aktiviteler,
öğrencilerin alanları ile ilgili mesleki yeterlilikleri kazanıp kazanmadıklarına ilişkin
görüşleri hakkında bilgiler toplanmaktadır. Ayrıca Programların yeterlilikleri belirlenirken
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumu göz önünde bulundurulup,
programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır.
Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmekte olup, programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları
amaçlanmaktadır. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi hedeflenen ders öğrenme
çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta; doğru, adil ve tutarlı şekilde
değerlendirmeyi güvence altına almak için de önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere
dayalı bir yöntem izlenmektedir. Öğrencilerin başarıları; ara sınav, dönem sonu sınavı, ödev,
alıştırma, proje ve uygulama gibi değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmektedir. Bu
süreçle ilgili bilgiler Fakültemiz web sayfası üzerinden öğrencilere duyurulmaktadır.
Öğrencinin kabulüyle ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup
yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için rehberlik yapılmaktadır.
Başarılı öğrencinin kuruma/programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki
akademik başarısı ödüllendirilmekte olup, bu öğrencilerin akademik gelişimi için mevcut
kaynaklar azami ölçüde kullanılmaktadır. Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık
hizmetleri de aktif bir şekilde yürütülmektedir.

http://bbs.duzce.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=235&bot=280
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