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2. Tarihsel Gelişimi 

 
Fakültemiz, 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2883 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemizin kuruluş amacı, Ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmak, gelişen 

teknolojiyi tarıma entegre ederek başta bölgemiz olmak üzere mevcut tarımsal sorunlara çözüm üretmek, donanımlı, 

yenilikçi, girişimci, hedef ve vizyonu olan nitelikli Ziraat Mühendislerini yetiştirmektir. Fakültemiz bünyesinde Bahçe 

Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ve Tarla 

Bitkileri Bölümü olmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Bitki Koruma Bölümü;  Entomoloji Ana Bilim Dalı ve 

Fitopatoloji Ana Bilim Dalı olmak üzere 2 Anabilim dalı içermektedir. Fakültemizde 5 Lisans programının yanı sıra 

Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programı mevcuttur. Fakültemizde Eğitim-Öğretim 

faaliyetleri 2015-2016 yılında Bitki Koruma Bölümüne, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Biyosistem Mühendisliği 

ve Tarla Bitkileri Bölümlerine öğrenci alımı ile başlamış olup toplam lisans öğrenci sayımız 151’e ulaşmıştır. Yüksek 

lisans öğrenci sayımız 27’dir. Fakültemiz, ilk mezunlarını 2018-2019 yılında Bitki Koruma Bölümü’nden vermiştir.  

Fakültemizde 3 Profesör, 7 Doçent, 7 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 20 Akademik Personel ile 

6 İdari Personel görev yapmaktadır.  

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen "Bölgesel 

Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında "Çevre ve Sağlık" 

alanında pilot üniversite ilan edilen Üniversitemizin İhtisaslaşma misyonu ile Fakültemizin araştırma ve uzmanlık 

faaliyetlerinin uyumlu olması ile bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Fakültemiz tarım alanında Erasmus+ 

Programı çerçevesinde uluslararası ikili işbirliği anlaşmalarına imza atmıştır. Ayrıca, özel sektör ile 2 adet işbirliği 

protokolü imzalamıştır. Ulusal ve Uluslararası 42 adet projede araştırma faaliyetleri yürütmüştür. İç ve dış paydaşlarla 

çok sayıda sosyal sorumluluk faaliyeti, bilimsel toplantı, konferans, çalıştay, panel ve eğitimlere katılım sağlamış ve 

destek olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

 
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı  

 

Olgunluk düzeyi:3 

 

Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler 

 

Fakültemizde eğitim-öğretim programlarının tasarımında hem iç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) 

hem de dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) katkı, katılım ve 

görüşleri dikkate alınarak planlama yapılmaktadır. Programların geliştirilmesi ve güncellenmesinde, eğitim 

amaçları ve program çıktılarının belirlenmesinde, öğrenciler, birimlerde ders veren bölüm içi ve bölüm dışı 

öğretim elemanları, öğrenci kulüpleri, öğrenci temsilcileri, bölümler, dekanlık gibi iç paydaşların yanı sıra, 

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), YÖK, Bakanlıklar, meslek odaları ve dernekler, 

sivil toplum kuruluşları, mezunlar, işverenler, diğer üniversitelerin ziraat fakülteleri, sanayi kuruşları vb. dış 

paydaşlar önemli rol oynamaktadır. 

 

 

Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 

Programlarımızın tasarımı sırasında paydaşlarımızın katılımını sağlamak amacı ile paydaş görüşlerine 

başvurulmaktadır. Bu amaç ile her eğitim-öğretim dönemi başında, dönem esnasında ve dönem sonunda 

Fakültemiz Akademik Personeli ile Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerde kayıtlı olan 

öğrencilerimizden programlarımıza yönelik görüş ve öneriler alınarak programda gerekli düzenlemeler 

yapılmaktadır. 

 

Ayrıca, benzer şekilde dış paydaşlardan gelen öneri ve talepler değerlendirilmeye alınarak 

programlarda gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir. 

 

İç ve dış paydaşlardan gelen programlara yönelik görüş ve öneriler ilgili birimler tarafından 

değerlendirilerek Fakülte Kuruluna iletilmektedir. Fakülte Kurul görüşü doğrultusunda alınan kararlar, 

Bölüm Kurullarınca karara bağlanarak Bölüm Başkanlıklarınca yürütülmektedir. 

 

Tüm bunlara ek olarak her dönem başında Fakülte Akademik Kurulu toplanarak geçmiş ve gelecek 

dönemlere ait değerlendirme ve planlamalar da yapılmaktadır. 



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

 

Fakültemiz dört yıllık eğitim kapsamında; eğitim programlarının akademik ve mesleki temel alan 

yeterlilikleri, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 

(http://tyyc.yok.gov.tr/) kapsamında Ziraat Temel Alanda Lisans Yeterlilik Düzeyi ve Akademik Ağırlıklı 

yeterlilik türü başlığı altında yayınlanan asgari yeterlilikler esas alınarak belirlenmiştir.  

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 

 

 Programların amaçları ve çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

 

Fakültemiz Bölümlerinin ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi her bir bölümün 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden 

ulaşılabilmektedir. 

 

Bitki Koruma 

 

 Bitki Koruma Bölümü programlarının amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi bölüm 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linkten 

ulaşılabilmektedir. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/ProgramHakkinda/236?bot=284 

 

Biyosistem Mühendisliği 

 

 Bölümümüz programlarının amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi bölümümüz Bologna 

sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/Uploads/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_196.pdf 

 

 

 

 

http://tyyc.yok.gov.tr/
https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/ProgramHakkinda/236?bot=284
https://ebs.duzce.edu.tr/Uploads/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_196.pdf


Tarla Bitkileri 

 

Tarla Bitkileri Bölümü; bilimsel alt yapısını tarımsal uygulamalara ve topluma aktarabilen, bu 

uygulamaları doğa ve çevreyle bütünleştirebilen, bilimsel gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, çağdaş 

ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacın gerçekleşmesi için; öğrencilerin tartışabilecekleri, 

kendilerini ifade edebilecekleri kuramsal ve uygulama derslerinden oluşan özgür bir ortam hazırlar. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/299?bot=355 

 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 

 

 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

 

Fakültemiz Bölümlerinin program amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi her bir bölümün 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden 

ulaşılabilmektedir. 

 

Bitki Koruma 

 

Bitki Koruma Bölümü programlarının amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi bölümüm 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linkten 

ulaşılabilmektedir. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/Uploads/BolumMateryal/TYYC_program_yeterlilikleri_iliskisi_236.pdf 

 

Biyosistem Mühendisliği 

 

Biyosistem Mühendisliği programlarının amaçları ve öğrenme çıktılarının TYYÇ ile ilişkisi 

bölümüm Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linkten 

ulaşılabilmektedir. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/TYYCProgramYeterlilikleriIliskisi/299?bot=355
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https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/196?bot=222 

 

Tarla Bitkileri 

 

Tüm programlarda dersin bilişsel seviyesini (Bloom seviyesini) açıkça belirten ders kazanımları ile 

program çıktıları eşleştirilmiş ve bu eşleştirme ilan edilerek, eğitim-öğretimle ilgili uygulamalara (ders 

profilleri ve izlenceler gibi) yansıtılmıştır.  

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/DersProgramYeterlilikleriIliskisi/299?bot=355 

 

 

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)  

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 

 

 Program ve ders bilgi paketlerinin ilan edildiği web sayfası 

 

Bitki Koruma 

 

 Bitki Koruma Bölümünün programın yapısı ve ders dağılım dengesi bölüm Eğitim Öğretim Bilgi 

sistemi sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/236?bot=284 

 

Biyosistem Mühendisliği 

 

 Biyosistem Mühendisliği Bölümünün programın yapısı ve ders dağılım dengesi bölüm Eğitim 

Öğretim Bilgi sistemi sayfasında tanımlanmış olup, detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/196?bot=222 
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Tarla Bitkileri 

 

 Tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi (alan ve meslek 

bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma imkânları vb.) 

gözetilerek hazırlanmıştır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 

 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=299&bot=355 

 

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

 

 Fakültemizde eğitim öğretim verilen tüm bölümlerde ders dağılım dengesi aşağıdaki maddelere göre 

planlanmıştır. 

1) Her yarıyıl 30 AKTS olup, 8 yarıyıl toplamı 240 AKTS’dir. 

3) Seçmeli dersler yarıyıl bazında hazırlanmıştır. 

5) Seçmeli ders AKTS toplamı, ortak zorunlu dersler çıktıktan sonra toplam AKTS kredisinin en az 

% 25’i olacak şekilde planlanmıştır. 

 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Fakültemizde eğitim öğretim verilen tüm bölümlerde tanımlanmış olan öğrenci iş yükleri, 

paydaşlarla paylaşılmakta (program ve ders bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle ilgili tüm 

uygulamalarda (öğrenci hareketliliği, önceki öğrenmelerin tanınması vb.) kullanılmaktadır. Ancak öğrenci iş 

yükü ve bununla ilgili uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Her seviyedeki programda öğrenci iş yükü kredilerinin tanımlanmış ve paydaşlarla paylaşılmış 

olması, 

 

Bitki Koruma 

 

 Bitki Koruma Bölümünde öğrenci iş yükü kredileri tanımlanmış olup, öğrenci iş yükü kredisinin 

mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için de tanımlanması sağlanmış olup Bölümün 

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi sayfasındaki detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

http://bbs.duzce.edu.tr/Amac_Hedef.aspx?bno=299&bot=355


 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/236?bot=284 

 

Biyosistem Mühendisliği 

  

 Biyosistem Mühendisliği Bölümünde öğrenci iş yükü kredileri tanımlanmış olup, öğrenci iş yükü 

kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için de tanımlanması sağlanmış olup 

Bölümün Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi sayfasındaki detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/196?bot=222 

 

Tarla Bitkileri 

 

Tarla Bitkileri Bölümü lisans programı toplamda zorunlu dersler yerel kredi toplamı: 142, 

AKTS toplamı: 192 

Seçmeli dersler yerel kredi toplamı: 36, AKTS toplamı: 48 

Mezuniyet için gerekli minimum yerel kredi: 178, AKTS toplamı: 240 

Öğretim Programı 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/299?bot=355 
 

 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 

 

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

 

 Fakültemizde eğitim öğretim verilen tüm bölümlerde öğrencilerin başarısını ölçme ve 

değerlendirmeye yönelik Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği bulunmaktadır. 

Bu yönetmelik uyarınca Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar belirlenmiş olup, bu esaslar kapsamında 

değerlendirme yapılmaktadır. İlgili link aşağıda verilmiştir. 

 

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler 

 

https://ebs.duzce.edu.tr/tr-TR/Bolum/OgretimProgrami/236?bot=284
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 Ayrıca eğitim öğretim dönemi içerisinde verilen dersler ile ilgili olarak öğrenciler tarafından 

doldurulan ders değerlendirme anket sonuçlarına http://apdasonuc.duzce.edu.tr/giris.aspx linkinden 

akademik personelimiz ulaşabilmektedir. 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 

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

odaklı)  
 

Olgunluk düzeyi: 4 

 

Kanıtlar 

 

 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin uygulamalar 

 

Öğrencilerin aktif olarak yer alabileceği arazi uygulamalarına katılması sağlanmaktadır. Öğrencilerin 

eğitim sürecinde ve mezun oldukları süreçte tarım alanında mesleki bilgi ve deneyimini artırabilecek 

konferans ve seminerlere katılımı sağlanmakta, teknik geziler düzenlenmektedir. 

 

Öğrencilerimiz Tarım Çiftliğini ziyaret etti. 
 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/12049/-ogrencilerimizin-teknik-gezisi 

 

 

 Disiplinlerarası çalışmayı teşvik eden uygulamalar 

 

Öğrencilerimiz Düzce Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret etti. 

 

http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20510/ogrencilerimiz-duzce-meteoroloji-mudurlugunu-ziyaret-etti 

 

 

 Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretim konusunda sertifika ve belgeleri 

 

 Fakültemizin tüm Bölümlerinde öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim konusundaki 

yetkinliğini artırmak amacı ile Üniversitemizin düzenlemiş olduğu “Eğiticilerin Eğitimi” programına 

katılmalarından dolayı tüm akademik personelimizin sertifikası bulunmaktadır. 

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış 

alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)  

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 

http://apdasonuc.duzce.edu.tr/giris.aspx
http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/12049/-ogrencilerimizin-teknik-gezisi
http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20510/ogrencilerimiz-duzce-meteoroloji-mudurlugunu-ziyaret-etti


 

 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede kullanılan tanımlı süreçler 

 

 Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmeye yönelik Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar belirlenmiş 

olup, bu esaslar kapsamında değerlendirme yapılmaktadır. İlgili link aşağıda verilmiştir. 

 

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler 

 

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

öneri sistemleri)  

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 
 

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmaları 

 

 Eğitim öğretim dönemi içerisinde verilen dersler ile ilgili olarak öğrenciler tarafından doldurulan 

ders değerlendirme anket sonuçlarına http://apdasonuc.duzce.edu.tr/giris.aspx linkinden akademik 

personelimiz ulaşabilmektedir. 

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

Olgunluk düzeyi: 4 

 

Kanıtlar 

 

 Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

 

 Fakültemizde öğrenci akademik danışmanlık sistemi süreçleri Düzce Üniversitesi önlisans /lisans 

eğitim-öğretim öğrenci danışmanlığı yönergesi (http://duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler) 

uyarınca yürütülmektedir. 

 

 Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

 

Tüm Öğretim Üyelerinin ofis kapılarında danışman görüşme gün ve saati bulunmaktadır. Ayrıca 

Fakültemiz öğrencilerinden oluşan whatsapp grubu bulunmaktadır.  

 

 Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar 

 

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler
http://apdasonuc.duzce.edu.tr/giris.aspx
http://duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler


Fakültemizde akademik danışmanlık süreci bulunmaktadır. Öğrenci-Danışman, Öğrenci-Bölüm 

Başkanı görüşme saatleri Bölümlerimizde belirlenmiş olup, öğrencilerin talep ve önerileri dikkate 

alınmaktadır. Örneğin Fakültemiz Bölümlerinden Biyosistem Mühendisliği’nin yapmış olduğu öğrenci-

danışman görüşme toplantısında alınan imza listesi Ek1 ve Ek2’de sunulmuştur. 

 

 Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

Öğrenci görüş ve önerilerinin alınması amacı ile her ayın ilk Salı günü Fakültemiz Dekanı tarafından 

açık kapı günü düzenlenmektedir. 

 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/26677/acik-kapi 

 

 

 Fakültemizde ayrıca belirli aralıklarla Dekan-Öğrenci buluşmaları gerçekleştirilmektedir. 

 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/22512/“fakulte-dekanimiz-ogrencilerle-bulustu” 

 

 

B.4. Öğretim Elemanları 
 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Olgunluk düzeyi: 5 

 

 Tüm alanlarda atama, yükseltme ve görevlendirmeye ilişkin kurumsal amaçlar doğrultusunda, 

sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalar kurumun tamamında benimsenmiştir; kurumun bu kapsamda 

kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar 

tarafından örnek alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Atama-yükseltme kriterleri, yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

D.Ü Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları olup aşağıdaki linkte detayları 

bulunmaktadır. 

 

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/26677/acik-kapi
http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/22512/
http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler


 Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına yönelik 

uygulamalar 

 

 Fakültemiz alanında yetişmiş uzman kadrosu ile Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Biyosistem 

Mühendisliği Bölümlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Eğitim öğretim 

dönemi başlamadan önce ilgili Bölüm Kurulu toplantılarında öğretim üyelerinin uzmanlık alanları 

doğrultusunda ders dağılımı sağlanmakta ve her ders için ders içerikleri, ders çıktıları, kazanımları, 

beklentiler ve görüşler tüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmektedir. 

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal 

geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)  
 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Kanıtlar 

 

 Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin kanıtlar (Kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) 

 

 2019-2020 akademik Yılı itibari ile Fakültemizin tüm Akademik Personelinin Üniversitemizin 

düzenlemiş olduğu “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılmaları sağlanmıştır. 

 

 Öğrenme öğretme merkezi uygulamalarına ilişkin kanıtlar 

 

 Fakültemizde Bayat Ekmekli Tarifler atölye çalışması gerçekleştirildi. 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/23961/ 

 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

(Atama-yükseltme kriterleri vb.) 

 

 Fakültemiz Bölümleri eğitim kadrosunu ilgili bölümlerin Anabilim Dallarında en az bir 

akademik personel olacak şekilde planlamıştır. 

 

 Öğretim elemanlarının süreçlerin planlanması ve iyileştirilmesine katılımına ilişkin kanıtlar 

 

 D.Ü Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Koşulları, Akademik personelin görüşleri alınarak 

ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Üniversitemiz Senatosuna sunulmaktadır. 

 

 

 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/23961/


B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

Olgunluk düzeyi: 5 

 

Kanıtlar 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan 

Uygulamalar 

 

Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. Bunlar; D.Ü Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” 

(http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler), Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve 

Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ve Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama 

Esasları’dır. 

(http://www.bap.duzce.edu.tr/mevzuatlar.aspx?tur=1). 

 

Ayrıca Fakültemiz tarafından her yıl düzenlenen Tarım Öğretiminin Yıl Dönümü Kutlama töreninde, 

eğitim-öğretim performansı en iyi olan eğitim kadromuzdaki öğretim elemanlarımıza ödül verilmektedir. 

 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/27627/tarim-ogretiminin-174_-yili-kutlamasi-yogun-ilgi-gordu 

 

https://www.haberturk.com/duzce-haberleri/66023011-tarim-ogretiminin-173-yili-kutlandi 

 

 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

B.5.1. Öğrenme kaynakları 

 

Olgunluk düzeyi: 4 

 

Kanıtlar 

 

 Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu 

 

Bölümlerimizden gelen talepler doğrultusunda güncel ve temel kaynaklar üniversite kütüphanesine 

alınmak üzere önerilmektedir. Üniversite ve Fakülte kütüphanelerinde Fakültemiz öğrencilerinin araştırma 

yapabileceği birçok kaynak bulunmaktadır. 

 

 

http://www.duzce.edu.tr/4393-sayfa-yonetmelikler--yonergeler
http://www.bap.duzce.edu.tr/mevzuatlar.aspx?tur=1
http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/27627/tarim-ogretiminin-174_-yili-kutlamasi-yogun-ilgi-gordu
https://www.haberturk.com/duzce-haberleri/66023011-tarim-ogretiminin-173-yili-kutlandi


 Öğrenme kaynaklarına erişim 

 

 Öğrenme kaynaklarına erişim sadece kampüs alanı içerisinde değil, kampüs alanı dışında da 

sağlanmaktadır.  

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

https://kutuphane.duzce.edu.tr/Sayfa/9115/acik-erisimli-ekitaplar 

https://kutuphane.duzce.edu.tr/Sayfa/8814/kampus-disindan-kutuphane-kaynaklarina-erisim 

 

 E-öğrenme uygulamaları 

 

 Üniversitemizde e-öğrenme uygulamaları UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 

https://uzem.duzce.edu.tr/ 

 

 Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

 

 Fakültemiz bölümlerinde uygulamaya yönelik dersler kurum içi ve kurum dışı paydaşların 

katılımları ile gerçekleştirilmektedir. 

 

Bitki Koruma Bölümümüz Öğrencileri Kocaeli'nde Koruma Alkali Firmasını Ziyaret Ettiler 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/17692/fakultemiz-bitki-koruma-bolumu-ogrencileri-

kocaeli%E2%80%99de-koruma-klor-alkali-firmasini-ziyaret-etti 

 

Bitki Kliniği II Dersi Kapsamında Doğu Marmara 2. Sera Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı  ile Bursa Tarım 

Fuarı Ziyareti 

 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/19941/ 

 

Tarımsal Mekanizasyon konusunda öğrencilerimize eğitim verildi. 

 

http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20490/tarimsal-mekanizasyon-konusunda-ogrencilerimize-egitim-

verildi_ 

 

 

 

https://kutuphane.duzce.edu.tr/
https://kutuphane.duzce.edu.tr/Sayfa/9115/acik-erisimli-ekitaplar
https://kutuphane.duzce.edu.tr/Sayfa/8814/kampus-disindan-kutuphane-kaynaklarina-erisim
https://uzem.duzce.edu.tr/
http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/17692/fakultemiz-bitki-koruma-bolumu-ogrencileri-kocaeli%E2%80%99de-koruma-klor-alkali-firmasini-ziyaret-etti
http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/17692/fakultemiz-bitki-koruma-bolumu-ogrencileri-kocaeli%E2%80%99de-koruma-klor-alkali-firmasini-ziyaret-etti
http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/19941/
http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20490/tarimsal-mekanizasyon-konusunda-ogrencilerimize-egitim-verildi_
http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20490/tarimsal-mekanizasyon-konusunda-ogrencilerimize-egitim-verildi_


Öğrencilerimize Tarımsal Yapılar konusunda eğitim verildi. 

 

http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20323/ogrencilerimize-tarimsal-yapilar-konusunda-egitim-verildi 

 

Tarımsal Enerji konusunda öğrencilerimiz bilgilendirildi 

 

http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20679/tarimsal-enerji-konusunda-ogrencilerimiz-bilgilendirildi_- 

 

 

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

 

 Fakültemizde öğrencilerimize sunulan hizmetler ile ilgili anketler uygulanmakta olup, uygulanan 

anketler elektronik ortamda olmayıp, fakültemiz arşivinde muhafaza edilmektedir. 

 İyileştirme raporları 

 

 Üniversitemizde Fakültelerimizin eğitim öğretim ve idari konularda değerlendirilmelerinin yapıldığı 

kurum içi değerlendirme süreci her yılın Kasım-Aralık ayları içerisinde gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz 

de bu kapsamda değerlendirilmiş ve bu değerlendirme sonucunda yazılı bir rapor oluşturulmuştur. 

Fakültemiz Sekreterliğinde muhafaza edilen bu raporda Fakültemizin iyileştirilmesine yönelik 

değerlendirmeler bulunmaktadır. 

 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

 

Olgunluk düzeyi: 2 

 

Üniversitemizde Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin planlama vardır. Ayrıca, Fakültemizde 

Engelli Birim Temsilciliği de bulunmaktadır. Ancak Fakültemizde engelli öğrencimiz bulunmadığından, bu 

öğrencilere yönelik uygulamalar da şu an için mevcut değildir.  

 

 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

 

Olgunluk düzeyi: 4 

 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmeti veren bir öğrenci hizmet birimi mevcuttur. Birim, bireysel görüşmelerle, kişinin kendi gelişimini 

ilgilendiren konuları ve kişisel sorunlarını bu konuda profesyonel olan kişilerle güvenli bir ortamda 

konuşma fırsatı sunmaktadır. Gerektiği takdirde, öğrencilerimize mümkün olan en kısa zamanda başka bir 

http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20323/ogrencilerimize-tarimsal-yapilar-konusunda-egitim-verildi
http://bm.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/20679/tarimsal-enerji-konusunda-ogrencilerimiz-bilgilendirildi_-


uzman ya da kurumla görüşme olanağı sağlanmaktadır. 

 

Ayrıca Fakültemizde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komisyonu tarafından 

öğrencilerle birebir görüşmeler sağlanmakta ve tüm öğrencilerimizin faydalanabileceği seminerler 

düzenlenmektedir. 

 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/23955/ 

 

Öğrencilerimizin kariyer planlamaları konusunda bilinçlenmesi için Üniversitemizin Kariyer 

Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü ile ilgili gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 

 

http://www.kariyer.duzce.edu.tr 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 

 

B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim 

programlarını da kapsamaktadır.)  
 

Olgunluk düzeyi: 1 

 

Kanıtlar 

 

 Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçler 

 

 Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin herhangi bir mekanizma 

bulunmamaktadır. 

 

 
B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

Olgunluk düzeyi: 3 

 

Fakültemiz Dekanlığı tarafından oluşturulan Mezun Bilgi Formu 2018-2019 Akademik yılında ilk 

mezunlarımız tarafından doldurulmuştur. Ayrıca elektronik ortamda da Mezun Bilgi sistemi oluşturulma 

aşamasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdbf.duzce.edu.tr/Duyuru/23955/
http://www.kariyer.duzce.edu.tr/
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