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YÖNETİCİ SUNUŞU

Fakültemiz, 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kurulmuş ve Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 
başlamıştır. 

Hedefimiz eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada kalite seviyesini mümkün olan en üst 
düzeyde tutarak, bilim ve teknolojide değişimi yakalamaktır.

Fakültemiz bünyesinde lisans düzeyinde İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, 
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölüm 
bulunmaktadır. Fakültemizde kadrolu 6 profesör, 5 doçent, 22 doktor öğretim üyesi, 19 araştırma 
görevlisi olmak üzere toplam 52 akademik personel ve 9 idari personel; ayrıca 2547 sayılı Kanunun 
13-b/4 Maddesine göre görevli 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.  2018-2019 öğretim yılında 
toplam 3124 öğrenci sayısına ulaşılmıştır.

Düzce Üniversitesi; genç bir üniversite olmasına rağmen, üstün nitelikli akademik kadrosu, 
yüksek akademik standartları ve olağanüstü dinamizmi ile Ülkemizin en büyük üniversiteleri arasına 
girme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu hususta Fakültemizin ülke genelinde sayılı 
fakültelerden biri olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerindeki gelişmeler bu hedefe yaklaşma 
konusunda bizleri daha da yüreklendirmektedir.

Fakültemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyuna sunarken, raporun hazırlanmasında 
emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. İzzet KILINÇ

Dekan V.
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İ. GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon

Misyon
Düzce Üniversitesi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; millî, manevi ve toplumsal etik değerleri 
özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları 
ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve 
çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer 
üreten bir üniversitedir. 

Vizyon
Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri ile de 
bölgesel bir lider olmak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

DEKAN 

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. Maddesi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin  6. Maddesi,  
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi ve Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi 
gereğince;

a. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğrenim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, 
gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve 
denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede 
sorumlu olmak,                                                                                            
b. Fakültedeki kurullara başkanlık etmek, kurullarının kararlarını uygulamak,                                                                                                                                                  
c. Fakültedeki bölümler ve birimler arasındaki eşgüdümü gözeterek düzenli çalışmayı sağlamak,
ç. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,
d. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi 
Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
e. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
f. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun 
olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken 
diğer işlemlerden sorumlu olmak,
g. Bütçede öngörülen ve  aktarılan ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat 
vermek, 
h. Fakülte Kalite Komisyonu Üyelerini belirlemek ve kalite çalışmalarını takip etmek,
ı. Üniversitenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari hizmetlerin 
değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi için Fakülte Kalite Komisyonunun çalışmalarını takip etmek, 
i. Kalite Komisyonun hazırlayacağı İç Değerlendirme Raporunu kontrol ederek Üniversite Kalite Komisyonuna havale 
etmek;
j. Fakültede yürütülmekte olan akademik ve idari faaliyetlere yönelik belirlenen risk analizleri doğrultusunda 
oluşabilecek riskler için önleyici tedbirler almak ve riskleri yönetmek, 
k. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

YETKİLERİ:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. Maddesi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 6. Maddesi, 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi ve Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri 
Yönergesinin 14. Maddesi gereğince;  
 
a. Dekanlık Makamına sunulan yazı ve formları onaylama ve imzalama yetkisi,                                                                                                                          
b. Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirterek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst 
yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devretme yetkisi,                                                                                                                                                                       
c. Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, izin, görevlendirme, disiplin cezası v.b. işlemlerini inceleyerek 
imzalama, Rektörlük Makama görüş ve teklif sunma yetkisi,                                                                                                                                                        
ç. Kanunen bizzat Dekan tarafından başkanlık edilmesi gereken toplantı ve kurullara başkanlık etme ve kararları 
onaylama yetkisi,                                                                                                                                                                                                     
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d. Harcama Yetkilisi olarak harcamalara yönelik düzenlenen evrakı inceleme, mevzuata uygunluğunu denetleme, 
tahakkuk ve ödeme emri belgelerini onaylama yetkisi,                                                                                                                                                                                                                          
e. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkisi,                                                                                                                                                                                           
f. Hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programları incelemek, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlama yetkisi,                                                                    
g. Fakülte içerisinde yürütülen işler  için görevlendirme, komisyonlara üye belirleme ve Bölüm Başkanı atama 
yetkisi.      
                                                                                                                    
SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Rektöre karşı 
sorumludur.

DEKAN YARDIMCISI

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. Maddesi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 6. Maddesi, 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi ve Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi 
gereğince;
 
a. Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet etmek,                                                                                                                                         
b. Dekanın öngördüğü toplantılara fakülteyi temsil için katılmak,
c. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini takip etmek,                                                                                                     
ç. Eğitim-öğretim faaliyetlerin yürütülmesinde bölümler ile Dekanlık arasındaki koordinasyonu sağlamak,
d. Ders programları, derslik planlamaları, sınav programları ve sınav gözetmen dağılımlarının hazırlanmasını  
sağlamak,
e. Ders programlarının eksiksiz yürütülmesini ve öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını 
sağlamak,
f. Fakülte ile diğer birimler arası koordinasyon sağlamak,
g. Öğrencilerin fakülteye ve çevreye oryantasyonlarının sağlamak,
h. Öğrenci rehberlik ve danışmanlığına yönelik çalışmaları koordine etmek,
ı. Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.                                                                                                                  
i. Üniversitenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari hizmetlerin 
değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi için Fakülte Kalite Komisyonunun çalışmalarını takip etmede Dekana 
yardımcı olmak,
j. Fakültede yürütülmekte olan akademik ve idari faaliyetlere yönelik belirlenen risk analizleri doğrultusunda 
oluşabilecek riskler için önleyici tedbirlerin alınması ve riskleri yönetmede Dekana yardımcı olmak,                                                                                                               
k. İç Değerlendirme Raporunun hazırlama aşamasında koordinasyonun sağlamak,
l. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

YETKİLERİ:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. Maddesi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 6. Maddesi, 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesi ve Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri 
Yönergesinin 16. Maddesi gereğince; 
  
a. Görevinin  ifası sırasında mevzuatla doğrudan kendisine verilmiş olan ve yönetici olarak sahip olduğu yetkiler ile 
biriminin faaliyetleri ile ilgili olarak Dekan tarafından kendisine devri uygun görülen yetkileri  kullanma yetkisi,                                                                                                                                                                                                                 
b. Görev paylaşımına uygun olarak,  Dekanın çeşitli nedenlerle Makamında bulunmadığı zamanlarda Dekan 
tarafından imzalanması gereken, ancak özellik ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazı ve formları 
imzalama yetkisi,                                                                                          
c. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanma yetkisi,
ç. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde 
uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisi.        

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve 
Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
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FAKÜLTE KURULU 

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince;
a. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve 
programı ve   eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b. Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,
c. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
     
YETKİLERİ: 
2547 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince;
a. Fakülte Kurulu gündem konuları üzerinde görüş ve önerilerde bulunmak, kanaati doğrultusunda oy kullanma 
yetkisi.                                             
b. Fakülte Kurulu gündeminde görüşülen konularla ilgili karşı oy kullanma ve şerh koyma yetkisi.  

SORUMLULUKLARI: 
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve 
Rektörlük Makamına karşı sorumludur.  

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Kanunun 18. Maddesi gereğince;
a. Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,
b. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
c. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
ç. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler ile kanun ve yönetmeliklerde Fakülte 
Yönetim Kurulu kararı alınması gereken ve Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili olarak teklif getireceği bütün işlerde 
karar almak,                                                                                           
d. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda Fakülte Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmek,                                                                       
e. Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların 
görevlerini düzenlemek,
f. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak, 

YETKİLERİ:
2547 sayılı Kanunun 18. Maddesi gereğince;
a. Fakülte Yönetim Kurulu gündem konuları üzerinde görüş ve önerilerde bulunma, kanaati doğrultusunda oy 
kullanma yetkisi,              
b. Fakülte Yönetim Kurulu gündeminde görüşülen konularla ilgili karşı oy kullanma ve şerh koyma yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve 
Rektörlük Makamına karşı sorumludur.                                         

DİSİPLİN KURULU

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Kanunun 53. Maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  gereğince;
a. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda Fakülte Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmek,                                                       
b. Öğretim elemanları, memurlar ve öğrencilere yönelik disiplin soruşturması sonucunda öngörülen cezaları karara 
bağlamak üzere kanaati doğrultusunda oy kullanmak.

YETKİLERİ:
2547 sayılı Kanunun 53. Maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  gereğince;
a.  Fakülte Disiplin Kurulu gündem konuları üzerinde görüş ve önerilerde bulunma, kanaati doğrultusunda oy 
kullanma yetkisi,                      
b. Fakülte Disiplin Kurulu gündeminde görüşülen konularla ilgili karşı oy kullanma ve şerh koyma yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan görevleri  kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Rektörlük 
Makamına karşı sorumludur.
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BÖLÜM BAŞKANI

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21. Maddesi, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. 14. ve 15. 
Maddeleri, Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi gereğince;  
                                                                                                                                                                                                                                      
a. Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli 
bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                
b. Bölüm Kuruluna başkanlık etmek ve bölüm kurulu kararlarını uygulamak,                                                                                                                                                                
c. Fakülte Kurulunda bölümü temsil etmek ve oy kullanmak,
ç. Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek, eğitim-öğretimin düzenli olarak 
sürdürülmesini sağlamak,                                                                                                                                                                                                       
d. Bölüme bağlı ana bilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak,
e. Bölümün faaliyetleri ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik, her öğretim yılı sonunda geçen yıldaki eğitim-
öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan  rapor hazırlamak ve Dekana sunmak,                                                                                                   
f. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor etmek,
g. Dekanlık ile bölüm arasındaki her türlü yazışmaların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak,
h. Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
ı. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek Dekanlığa iletmek,
i. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak 
bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışmak,
j. Fakülte Akademik Genel Kurulu için bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak,
k. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak, danışmanların görevlerini takip 
etmek,                                                                                       
l. Staj programlarını takip etmek, işletmelerle koordinasyon sağlamak,
m. Öğrencilerin değişim programları, yaz okulu, staj, ilişik kesme v.b. konularla ilgili taleplerine yönelik formları 
imzalamak,
n. Öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amacına uygun olarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak,
o. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin uygulanmasını sağlamak,                                                                                                         
ö.  Komisyonların çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeleri için gerekli takibatı yapmak,                                                                                                                   
p. Ders müfredatlarının ve program yeterliliklerinin güncellenmesinde  günümüz ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler 
göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları yapmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                            
r. Bölüme özgü derslerin yürütülmesinde güncel materyallerin kullanılmasını sağlamak,                                                                                                                                                                                                          
s. Derslere ilişkin program yeterliliklerine ulaşıp ulaşılmadığını izlemek, iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,                                                                                   
ş. Sürekli iyileştirme çerçevesinde öz değerlendirme çalışmalarına yönelik rapor hazırlamak,                                                                                                                                            
t. Derslerin yürütülmesinde ve akademik faaliyetlerde karşılaşılan riskleri belirlemek ve yönetmek,
u. Rektörün ve Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak.                                                                                                     

YETKİLERİ:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21. Maddesi, Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. 14. ve 15. Maddeleri  ve 
Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 18. Maddesi gereğince;

a. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisi,                                                                                                                                       
b. Bölüm Kurulu gündemi belirleme,  toplama  ve kurul kararlarını imzalama yetkisi
c. Bölümler arası ve Bölüm ile Dekanlık arasındaki  yazışmaları imzalama, öğrenci formlarını onaylama  yetkisi,                                                              
ç. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilme yetkisi,                                                                                                                                                                                                                               
d. Emrindeki personeli bölüm içerisindeki yürütülen işler için görevlendirme , komisyonlara üye belirleme, 
yönlendirme, personelin yaptığı işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisi,                                           
e. Bölüme alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisi,                                                                       
f. Bölümdeki öğretim üyeleri arasından yardımcı atama yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve 
Rektörlük Makamına karşı sorumludur.
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ANABİLİM DALI BAŞKANI

GÖREV TANIMLARI:
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. Maddesi ve Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi 
gereğince; 

a. Anabilim Dalı Kuruluna başkanlık etmek ve kurul kararlarını onaylamak,
b. Anabilim Dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak,
c. Anabilim Dalının ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli  ve makul bir şekilde yapmak,
ç. Bölüm Başkanlığı ile Anabilim Dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
d. Anabilim Dalında genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,
e. Anabilim Dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit etmek ve Bölüm Başkanlığına iletmek,
f. Öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde 
yürümesini sağlamak,
g. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak 
Anabilim Dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamı oluşturmak,
h.  Anabilim Dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
ı.  Fakülte Akademik Genel Kurulu için Anabilim Dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak,
i.  Her eğitim-öğretim yarıyılında Anabilim Dalının seminer programlarını hazırlamak ve Bölüm   Başkanlığına 
sunmak,
j.  Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak,
k.  Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak,
l.  Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlamak,
m.  Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlamak, 
n.  Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını 
sağlamak,
o.  Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak,
ö.  ERASMUS-Mevlana-Farabi değişim programlarının Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile birlikte  yürütülmesini 
sağlamak,
p. Avrupa Kredi Transfer Sistemine uyumlu olarak (ECTS- AKTS) ders müfredatı ve kredilerin denkliklerini 
oluşturmak, 
r.  Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin uygulanmasını sağlamak,                                                                                                                                                        
s.  Komisyonların çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeleri için gerekli takibatı yapmak,                                                                                                                   
ş. Ders müfredatlarının ve program yeterliliklerinin güncellenmesinde  günümüz ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler 
göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları yapmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                            
t. Anabilim Dalına özgü derslerin yürütülmesinde güncel materyallerin kullanılmasını sağlamak,                                                                                                                                                                                                          
u. Derslere ilişkin program yeterliliklerine ulaşıp ulaşılmadığını izlemek, iyileştirme ve kalitenin artırılması için gerekli 
tedbirleri almak,                                                                                  
ü. Sürekli iyileştirme çerçevesinde öz değerlendirme çalışmalarına yönelik rapor hazırlamak,                                                                                                                                            
v. Derslerin yürütülmesinde ve akademik faaliyetlerde karşılaşılan riskleri belirlemek ve yönetmek,
y. Anabilim Dalının iç değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik yıllık raporları hazırlamak,                                                                                                                                                                                                    
z. Görev alanı ile ilgili Dekanlığın ve Bölüm Başkanının vereceği diğer işleri  ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun 
olarak yapmak.

YETKİLERİ:
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. Maddesi  ve Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri 
Yönergesinin 18. Maddesi gereğince; 

a. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisi,
b. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanma yetkisi,
c. Personeli görevlendirme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor 
isteme yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Bölüm Başkanına 
ve Dekana karşı sorumludur.
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ÖĞRETİM ÜYESİ

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanununun ilgili maddeleri gereği; 
  
a. Çalıştığı yükseköğretim kurumunda  kanun ve yönetmeliklerde belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde 
akademik  çalışmalara yönelik bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
b. Bölüm Başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek amaç ve ana ilkeler 
doğrultusunda danışmanlık ve rehberlik etmek,
c. Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
ç. Her yıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders sorumlusu değerlendirme 
formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,
d. Sorumlusu olduğu derslerde yapılacak değişiklikler ve onay için Bölüm Başkanlığına başvurmak,                                                                                                               
e. Öğrenci Bilgi Sistemi etkin kullanarak sorumlu olduğu  derslere yönelik not girişlerini ve  devam durumlarını 
zamanında girmek,                                                                                                                                                                                                         
f. Girmiş olduğu dersleri Dönem başlarında  ek ders otomasyonunda seçimini yaparak onaylamak.                                                                  
g. Dekanlık  ve Bölüm Başkanlığı tarafından verilen kurul, komisyon, jüri, v.b. diğer görevleri ilgili Kanun ve 
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Anabilim Dalı 
Başkanı, Bölüm Başkanı ve Dekana karşı sorumludur.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanununun ilgili maddeleri gereğince;  

a. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak,                                                                                                                                   
b. Uygulamalı derslerin yürütülmesinde ilgili ders sorumlusu öğretim elemanına yardımcı olmak,                                                                                             
c. Derslerin yürütülmesinde öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki koordinasyonun sağlamak,
ç. Öğrenci rehberlik ve danışmanlık görevini yürütmek,
d. Akademik gelişimine yönelik bilimsel araştırma ve yayın yapmak,
e. Konferans, panel, sempozyum, vb. faaliyetlerin organizasyonlarının yapılmasında verilen görevleri yapmak,
f. Ders ve sınav programlarının hazırlanması ve planlamasını yapmak,                                                                                                                                       
g. Sınavlarda gözetmenlik görevi yapmak,                                                                                                                                                                       
h. Dekanlık Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen kurul, komisyon, v.b. diğer görevleri ilgili 
Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Dekan, Bölüm 
Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanına  karşı sorumludur.
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FAKÜLTE SEKRETERİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

GÖREV TANIMLARI:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları 
İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. Maddesi, Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun gereği;

a. 2547 sayılı  Kanununun 51 inci maddesinin (b) fıkrasına göre Dekana bağlı olarak, Fakültenin idari hizmetlerini 
yürütülmek,
b. Dekanlık ile idari ve akademik birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
c. İdari personelin iş dağılımlarını düzenleyerek iş ve işlemlerin düzenli yürümesi için gerekli denetim ve gözetimi yapmak,
ç. Fakültede yürütülen iş ve işlemlerin  mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak, ilgili mevzuat değişikliklerini takip 
etmek,
d. Kurum içi, kurum dışı ve şahıslardan gelen evrakın kayıt, sevk ve yazışmalarını takip etmekr,  gerekli işlemlerin 
zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,                                                                                                                                                                                                                                        
e. Dekanın imzasına ve onayına sunulacak yazıların yazışma kurallarına uygun şekilde yazılmasını denetlemek ve 
paraflamak,
f. Gerçekleştirme Görevlisi olarak Fakültedeki tüm ücret tahakkuk evrakı ve ödeme emri belgelerini kontrol ederek 
imzalamak,
g. Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Akademik Kurulunun raportörlüğünü yapmak, gündemleri 
hazırlamak, alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
h. Fakültede gerekli teknik donanım elektrik-mekanik-sıhhi--tadilat-tamirat ve güvenlik tedbirlerini almak,
ı. Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
i. ÖSYM ve AÖF sınavında görev alacak öğretim elemanlarının internet üzerinden sisteme kayıtlarını yapmak,
j. İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek,
k. Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda Taşınır Kontrol Yetkilisi görevini yürütmek,                                                                                 
l. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında ihtiyaçları belirlemek, alınan malzemelerin  teslim 
alınması ve envantere işlenmesi için gerekli kontrolleri yapmak,
m. Öğrencilerin talep ettikleri belgeleri (öğrenci belgesi, transkript, v.b.) imzalamak,                                                                                                                                                                                                                                                                               
n. Evrak ve dokümanların yönetmelikler doğrultusunda dosyalanmasını sağlamak,                                                                                                                                                        
o. Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzenini sağlamak ve geçmiş döneme ait her 
türlü evrakın Arşiv Yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak,                                                                                                                                                                   
ö. İdari hizmetler ile ilgili  çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirerek çözüm 
üretmek,                                                                                                                                                                                   
p. Demirbaş, araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,                                                                                                                    
r. Fakülte kalite çalışmalarında komisyonla koordineli olarak çalışmak, komisyonun talep edilen  evrak ve belgeleri temin 
etmek, 
s. Fakülte İç Değerlendirme çalışmalarında komisyonun talep edeceği gerekli evrak ve belgeleri temin etmek,                                                            
ş. Kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanmasında idari birimlerle koordinasyonu sağlayarak gerekli bilgi ve belgeleri 
temin etmek, 
t. Fakültede yürütülmekte olan akademik ve idari faaliyetlere yönelik belirlenen risk analizleri doğrultusunda oluşabilecek 
riskler için önleyici tedbirler almak,
u. Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen görev alanı ile ilgili Dekanın vereceği  diğer görevleri yapmak.

YETKİLERİ
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesi,  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi, Taşınır Mal 
Yönetmeliği ve Düzce Üniversitesi Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesinin 20. Maddesi gereği; 
a. Görev tanımlarında belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisi,
b. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanma yetkisi,
c. Gerçekleştirme Görevlisi olarak yapılan işlemlerin ve hazırlanan belgelerin mevzuatta  uygunluğunu denetleme ve 
imzalama yetkisi,
ç.  Birimdeki idari personelin yıllık, mazeret ve sağlık izinlerini planlama, imzalama ve Dekana onaya sunma yetkisi,
d. Dekan ve Dekan Yardımcılarının imzalayacakları yazıları paraflama yetkisi,
e. Birimindeki öğrencilerin öğrenci belgesi, askerlik belgesi ve transkript v.b. belgeleri imzalama ve onaylama yetkisi,
f. İlgili mevzuatça tanımlanmış evrakın “Aslı Gibidir” onayını yapma  yetkisi,
g. Emrindeki personele iş verme, yönlendirme, yapılan işleri kontrol etme, düzeltme, uyarma, bilgi ve rapor isteme 
yetkisi;                                                                       
h. Ek ders otomasyonunda öğretim elemanlarının ders seçimlerini kontrol etme ve onaylama yetkisi,                                                                                                         
ı. EBYS üzerinden veya ıslak imzalı olarak Dekanın imzasına sunulan yazıları paraflama yetkisi                                                                                                                
i. Taşınır işlemlerle ilgili dönemlik tüketim malzemesi çıkış raporu ve taşınır işlem fişlerini kontrol etme ve imzalama yetkisi                                                     
j. Gerçekleştirme Görevlisi olarak Fakülte bütçesinden yapılan tüm ödemelere ilişkin ödeme emri belgelerini kontrol etme 
ve imzalama yetkisi

SORUMLULUKLARI
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.
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BÖLÜM SEKRETERİ

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 
Hakkında Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  38.  Maddesi,  Resmî  Yazışmalarda   Uygulanacak  Esas  ve  Usuller  
Hakkında Yönetmelik gereği;

a. Fakülte-Bölüm arası yazışmaları yapmak,
b. EBYS üzerinden gelen-giden evrak kaydını yapmak, Bölüm Başkanlığına ve ilgili birimlere iletmek,
c. Dekanlıktan bölümlere iletilen yazıların Bölüm Başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek,  günlü yazıların zamanında 
ve eksiksiz bir şekilde Dekanlığa iletilmesini sağlamak,
ç. Zimmetli evrakı ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,
d. Bölümdeki toplantı duyurularını ve diğer duyuruları yapmak,
e. Bölümün  dosyalama ve arşiv işlemini yapmak,
f. Bölüm Kurulu karar tutanakları kurul üyelerine imzalattırılarak kararları üst yazıyla ilgili birimlere iletmek, bir örneğini 
dosyalamak,
g. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. takip etmek,
h. Bölümlerin duyurularını yapmak, panolara asmak, süresi dolanları kaldırmak,
ı. Bölüm Başkanının, Fakülte Sekreterinin ve Dekanın vereceği Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda bulunan 
diğer faaliyetleri yerine getirmek.

SORUMLULUKLARI:
Görev tanımlarında yazılı olan tüm görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana, 
Fakülte Sekreterine ve Bölüm Başkanına karşı sorumludur.

DEKAN SEKRETERİ

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim   Üst   Kuruluşları   İle   Yükseköğretim   Kurumlarının   İdari  
Teşkilatı Hakkında Kanun  Hükmünde  Kararnamenin 38.  Maddesi,   Resmî  Yazışmalarda   Uygulanacak  Esas  ve  
Usuller  Hakkında Yönetmelik gereği;

a. Dekanın haberleşme hizmetlerini yerine getirmek,
b. Dekanın açık ve  gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütmek,
c. Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu taleplerini düzenlemek ve takip etmek, 
ç. Dekanın haftalık ve günlük çalışma-görüşme-toplantı programlarını hazırlamak, takip etmek, programların aksamadan 
yürütülmesi için zamanında Dekanı bilgilendirmek ve hatırlatma yapmak,
d. Dekanla yüz yüze görüşmek isteyenlere aracı olmak, Dekanı bilgilendirmek, randevuları düzenlemek, uygunluk 
durumuna göre görüşmelerin yapılmasını sağlamak,  
e. Dekanı ziyarete gelen misafirleri yönlendirmek, ağırlama hizmetlerini takip etmek, 
f. Dekanın özel ve kurumsal dosyalarını tutmak ve arşivlemek,
g. Dekanın görevlendirme yazışmalarını takip etmek,
h. Toplantı duyurularını yapmak,                                                                                                                                                                                                                                             
ı. Dekanın telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak,                                                                                                                               
i. Kurum içi, kurum dışı ve kişiler tarafından Dekana iletilmek üzere gönderilen not, evrak, davetiye v.b. emanetleri 
teslim almak,
j. Dekanın ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur.
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PERSONEL İŞLERİ

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve  Yükseköğretim   Üst   Kuruluşları   İle   Yükseköğretim   Kurumlarının   İdari   
Teşkilatı Hakkında   Kanun   Hükmünde   Kararnamenin  38.  Maddesi,    Resmî  Yazışmalarda   Uygulanacak  Esas  ve  
Usuller  Hakkında Yönetmelik gereği;  
  
a. Personel İşleriyle ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yapılmak, mevzuat değişikliklerini takip etmek,                                                                                                                                                                                                        
b. Personele duyurulması gerekli duyuruları yapmak, 
c. EBYS üzerinden personel işleri ile ilgili yazışmaları yapmak, Dekanlık Makamına imzaya sunmak,                                                         
ç. Personelin atanma, göreve başlama, görevden ayrılma, görevde yükseltilme, süre uzatma, terfi, nakil ve emeklilik 
işlemlerini takip etmek,  e-sgk sisteminde İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgesi işlemlerini yapmak ve 
sonuçlandırmak,
d. Akademik ve idari personelin bilgilerinin güncel tutulmasını  ve arşivlenmesini yapmak,. 
e. Personelin izin işlemlerinin takibini, Personel Bilgi Sistemi üzerinden onay ve iptallerini yapmak,
f. Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme yazışmalarını yapmak,
g Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek, 
h. Personelin almış olduğu sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlamalarını takip etmek, ödemelerle ilgili 
gerekli işlemlerin yapılması için tahakkuk birimine bildirmek,
ı. Personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek,
i. Personelin özlükle ilgili taleplerine yönelik gerekli işlemleri, bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak, istenen belgeleri 
gizlilik esasına uygun olarak ve Dekanın uygun görmesi halinde vermek,                                                                                                                                                                                          
j. Personelin pasaport işlemlerine yönelik taleplerini almak ve Rektörlük Makamına yazıyla iletmek,                                                                                                    
k. Personelin yazılı talebi doğrultusunda çalışma belgesi düzenlemek,
l. Personel alımı, akademik ilan ve atama süreçlerindeki gerekli işlemleri yapmak,
m. 2547 sayılı Kanunun 23-a maddesine göre atanan Dr. Öğretim Üyelerinin ve Araştırma Görevlilerinin yeniden atama 
sürelerini ve işlemlerini takip etmek, gerekli yazışmaları yapmak,
n. Dekanın ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve  Yükseköğretim   Üst   Kuruluşları   İle   Yükseköğretim   Kurumlarının   İdari   
Teşkilatı Hakkında   Kanun   Hükmünde   Kararnamenin  38.  Maddesi,    Resmî  Yazışmalarda   Uygulanacak  Esas  ve  
Usuller  Hakkında Yönetmelik gereği; 
  
a. e-sgk üzerinden İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgesi düzenleme yetkisi,
b. Personel Bilgi Sisteminde  (PBS) takip edilen izin ve görevlendirmelerin onaylama ve iptal etme yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur.

ÖĞRENCİ İŞLERİ

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve  Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. Maddesi, Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,  
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği;

a. Öğrenci İşleriyle ilgili mevzuata hakim olmak; değişiklikleri takip etmek; iş ve işlemleri mevzuata uygun şekilde 
yapmak,
b. Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) otomasyon sistemini etkin olarak kullanmak; sistem üzerinden öğrenci kaydı, ders kaydı, 
ders atama, danışman atama v.b. gerekli veri girişlerini zamanında ve eksiksiz yapmak; girilen verileri kontrol etmek; 
varsa oluşan hataları belirlemek ve düzeltmek,
c. Öğrenciler tarafından istenen öğrenci belgesi, transkript, EK-C2 belgesi (askerlik tecil), geçici mezuniyet belgesi,  ilişik 
kesme belgesi  v.b. belgeleri  ÖBS üzerinden  hazırlayarak Fakülte Sekreterine imzaya sunmak,
ç. EBYS üzerinden öğrenci işleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
d. Ders programlarını, sınav programlarını, etkinlikleri,  Rektörlük ve Dekanlık tarafından bildirilen genel duyuruları, 
öğrenci ilan panosu ve diğer iletişim kanallarını kullanarak yapmak,
e. Öğrenci kayıtları, yatay-dikey geçiş işlemleri,  muafiyet  sınavı, mazeret sınavı, yaz okulu, intibak, değişim programları, 
burs v.b. işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda takip etmek ve tamamlamak, gerekli yazışmaları yapmak,
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f. Öğrenci  kimlik müracaat formlarını almak; öğrenci kimlikleri ve bandrollerin dağıtımını yapmak,
g. Öğrenci işleriyle ilgili evrakı arşivlemek, gerekli görüldüğünde istenen belgeleri arşivden çıkartarak işlem yapmak,
h. Kişiye özel ve gizli yazıları gizlilik esasına riayet edilerek imza karşılığı ilgili öğrencilere tebliğ-tebellüğ etmek,
ı. Öğrenci konseyi ve temsilcisi seçimleriyle ilgili duyuruları yapmak; belirtilen takvim doğrultusunda seçim sürecini takip 
etmek ve yazışmaları yapmak,
i. Dönem sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek,
j. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen diplomaların yazım kontrollerini yapmak; varsa hatalı olanları 
düzeltilmek üzere geri göndermek, 
k. Bölüm Başkanlıklarının ders ve müfredat değişiklikleri, ders açma ve derslerin şube ve gruplara bölünmesine ilişkin 
önerilerini Fakülte Kuruluna/Yönetim Kuruluna sunmak ve yazışmaları yapmak,
l. Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği tarafından verilen diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ:
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
38. Maddesi, Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği;

a. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılan tüm işlemleri gerçekleştirme yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur.

MALİ İŞLER

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari  Teşkilatı  
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. Maddesi,  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi, Resmî  
Yazışmalarda   Uygulanacak  Esas  ve  Usuller  Hakkında Yönetmelik gereği;

a. Aylık maaş bordrosu, ek ders, yolluk, mesai, jüri ücreti, fatura ödemeleri v.b. Fakülte bütçesinden ödenen ödeme emri 
belgelerini düzenlemek,                                                                                                                                                                                                                          
b. Personel giriş-çıkış hareketlerine göre işlemlerin takibini yaparak KBS'ye bilgi girişlerini yapmak,                                                                                                    
c. Personelin özlük ve sosyal haklarının takibini yaparak KBS'ye bilgi girişlerini yapmak,
ç. Sendika aidatlarının takibi yapmak ve üyelik giriş-çıkışlarının ilgili sendikaya postalanmasını sağlamak,
d. Personelden yapılan İcra, kefalet, nafaka, disiplin cezası v.b. nedenlerle yapılan kesintilerini  maaş bordrosuna işlemek,
e.  İlk defa açıktan atanan personelin kıst maaşlarını hazırlamak,
f. Maaş ve sosyal haklarla ilgili her türlü yazışmayı yapmak,
g. Kurumdan ayrılıp nakil giden personele Nakil Bildirim Formu düzenlemek,
h. Emekli kesenekleri için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak internet ortamında veri girişi yapmak.

YETKİLERİ:
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi gereği;

a. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden personel bilgi girişlerini yapma yetkisi,                                                                  
b. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden kesenek girme yetkisi,                                                                                                           
c. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ve Harcama Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden ödeme emri belgesi 
düzenleme yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur.
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TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. Maddesi  ve Taşınır Mal Yönetmeliği gereği; 
a. SGB.net sistemi üzerinden taşınır kaydı, işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakı düzenlemek, kayıt altına 
almak ve arşivlemek, 
b. Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek, raporları Gerçekleştirme Görevlisi ve 
Harcama Yetkilisi imzalattırdıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek,
c. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak ve Değer Tespit Komisyonuna bildirmek,
ç. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip etmek,
d. Satın alınan veya devri yapılan malzemelerini taşınır kayıtlarına geçirmek, kontrolünü ve  düzenli biçimde 
depolanmasını sağlamak, 
e. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde Ambar Memurunun görevlerini yapmak,
f. Personelin ve fakültenin malzeme ihtiyaç taleplerine yönelik temin ve teslim işlemlerini yapmak,
g. Satın alınan malzemenin muayene ve kabul komisyonunda üye olarak bulunmak,
h. Bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ve satın alma ile eşgüdümlü olarak çalışmak,
ı. Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği tarafından verilen diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ:
Taşınır Mal Yönetmeliği gereği;  
a. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden taşınır kayıt işlemlerini yapma yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur.

SATIN ALMA GÖREVLİSİ

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. Maddesi  ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  gereği; 
a. Büro ve tüketim malzemeleri , demirbaş  v.b.  malzemelerinin satın alma işlemlerini mevzuata uygun şekilde yapmak,
b. Satın alınan malzemenin muayene ve kabul komisyonunda üye olarak bulunmak, malzemeyi teslim almak,
c. Satın alma işlemlerinde tutulan evrakın arşivlenmesini yapmak,
ç. Malzeme alım süreçlerinde ihtiyaçları belirlemek, malzeme alım onayı almak, piyasa araştırması yapmak, teklif 
hazırlamak, 
d. Bütçe çalışmalarına yönelik yılık malzeme ihtiyacı tespiti ve yaklaşık maliyet hesabını yapmak,
e. Dekanlık ve Fakülte Sekreterli ği tarafından verilen diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ:
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  gereği; 
a. Mal ve malzeme alım süreçlerinde malzeme alım onayı alma, piyasa araştırması yapma, teklif hazırlama yetkisi.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur.

DEPO SORUMLUSU

GÖREV TANIMLARI:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. Maddesi gereği;  
a. Personelin ihtiyaç duyduğu büro ve tüketim malzemesi teslim etmek,                                                                                                   
b. Ders Sorumlularının ihtiyaç duyduğu dizüstü bilgisayar, projeksiyon ve diğer ders materyallerini teslim etmek-almak,                     
c. Fotokopi cihazlarının günlük kağıt ihtiyacını sağlamak,             
ç. Satın alınan malzemenin muayene ve kabul komisyonunda üye olarak bulunmak, malzemeyi teslim almak,
d. Malzeme alım süreçlerinde ihtiyaçları belirlemek,                                                                                                                              
e. Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği tarafından verilen diğer işleri yapmak.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Fakülte 
Sekreterine karşı sorumludur.
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AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği;
    
a. Akademik Teşvikten faydalanmak için bölümlere başvuran akademik personelin yapmış olduğu bilimsel çalışmalara ait 
dokümanları program bazında incelemek, inceleme sonrası gerekli düzeltmeleri yapmak, 
b. Başvuru sonuçlarını ve ilgili dokümanları Dekanlık Makamına süresi içerisinde sevk etmek,

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.

EĞİTİM KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği; 
 
a. Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerin ders müfredatlarını takip etmek,
b. Takip edilen ders müfredatları hakkında dekanlığa bilgi vermek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını teklif etmek,
c. Dönemlik ders müfredatının ilgili aksaklıklarını (anket ve öneriler doğrultusunda) gidermek,
ç. Eğitim danışmalığı konusunda Dekanlık ile birlikte hareket etmek,
d. Uluslararası veya ulusal öğrenci değişim programları hakkında öğrencileri aydınlatmak ve yönlendirmek,                                                                                                                                                          
e. Öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak Fakülteye yeni kayıt ile gelen öğrencilerle oryantasyon 
çalışmalarını yürütmek,
f. Öğrenci profili anketini düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek,
g. Anket sonuçlarını raporlamak ve dekanlık yönetimine sunmak,
h. Öğrencilerin yoğunlukla katılımının sağlayacağı sosyal aktiviteler planlamak ve yapmak,
ı. Dekanlık öğretim elemanlarını uluslararası öğretim elemanı değişim programları hakkında bilgilendirmek,
i. Dekanlık öğretim elemanlarının teknik gezi taleplerini dikkate alarak teknik gezi takvimi düzenlemek,
j. Lisans öğrencilerinin ders programı ve öğretim elemanları hakkındaki görüş ve önerileri almak.
                                                          
SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.

BOLOGNO KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;    

a. Bologna süreci çalışmalarının Fakülte adına eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, birimler bazında yapılması 
gereken faaliyetleri talep etmek ve takip etmek,
b. Bologna süreci kapsamında uyum sağlayacak ilkeleri ve önerileri geliştirmek,
c. Gereklilik halinde ve talep edilmesi durumunda Bologna süreci ile ilgili konularda bilgi vermek,
ç. Öğrenci İşleri Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm 
fakülte akademik birimlerinin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak,
d. Yukarıda belirtilen görevlerin Fakülte bazında etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla gerektiğinde ilgili Bölüm 
Başkanlıklarından kolaylaştırıcı alt gruplar oluşturmak, bu kapsamda Fakülte akademik ve idari personelini Bologna 
süreci ile ilgili faaliyetlerde görevlendirmek,                                                                                                                                                                                                                                
e. Belirlenen çalışma takvimine uygun olarak görevleri planlamak, öncelikleri tespit etmek,
f. Bologna sürecine uyum çalışmalarında karşılaşılan problemlere pratik çözümler sunmak,
g. Çalışma sonuçları hakkında Fakülte Dekanına bilgi vermek,

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.
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KALİTE KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;
    
a. Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek,
b. Kalite çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü ile ilgili birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak, 
c. Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve gündemini hizmetleri aksatmayacak şekilde üst 
yönetim ile belirlemek,
ç. Kendi birimlerindeki kalite çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile birlikte değerlendirmek, raporlaştırmak ve 
koordinatörlüğe sunmak,

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.

TANITIM VE KARİYER GÜNLERİ KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği; 
   
a. Fakültemizin tercih edilebilirliğini artırmak için bölgemizde bulunan liselere birim içinde ve de birim dışında tanıtım 
çalışmalarını (eğitim, stant, afiş çalışması, sunum hazırlama vb.)  yürütmek,
b. Çeşitli tanıtım ve fuar organizasyonlarında fakültemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılmasını sağlamak, 
üniversitemiz veya okulumuz bünyesinde kariyer günleri planlamak, bu etkinlikleri organize etmek,
c. CV yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı 
sağlamak,
ç. Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek,
d. İş ve Kariyer ile ilgili panel, seminer, söyleşiler düzenleyerek kariyer yapmış kişilerle öğrencileri buluşturmak, 
öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak, sanayicilerimizin üniversitemizdeki eğitimi yakından tanımalarını sağlayarak, 
karşılıklı işbirliğini tesis etmek,
e. Fakültemiz öğrencilerini kariyer imkânları konusunda bilgilendirmek,
f. Etkinlik, yarışma, eğlence, münazara, girişimcilik günleri, kariyer günleri gibi faaliyetler düzenleyerek konusunda 
uzman iş insanları ve/veya akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek ve paylaşım alanları yaratmak,                                                                        
g. Kariyer konulu öğrenci seminerlerine kişisel gelişim uzmanlarının davet edilmesi ve öğrencilerin gelecek kaygısından 
kurtulmaları ve mesleklerinde fark yaratmaları için kişisel gelişimlerinin önemini kavramalarını sağlamak,
h. İşletme Fakültesi olarak, iş kariyer ve yönetim kongrelerine katılmak, üniversitemizde benzer kongreler düzenlemek,                                                                                       
ı. Düzce’deki okulların (lise) listesinin çıkartmak,                                                                                                                                                                                                                                             
i. Liselerdeki rehberlik öğretmenlerine üniversite hakkında bilgi vermek,                                                                                                                                                                
j. Rehberlik öğretmenlerine üniversitemizde bilgilendirme yapılması, gezdirilmeleri ve Rektörlüğümüzdeki restoranda 
müsait olurlarsa Rektörümüz ve/veya bazı dekanlarımızın katılımı ile bir yemek vermek,                                                                                                                                                                                                             
k. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile kampanya yapılarak Düzce Üniversitesini tercih edecek öğrencilere verilecek eğitim 
bursları ile Düzceli gençlerin şehir dışına gitmesinin ve beyin göçünün önüne geçilmesinin sağlanmak,                                                                                                                                                                                  
l. Düzce liselerinde yapılacak kariyer günlerine katılım sağlamak,                                                                                                                                                                       
m. Sektörel Derneklerle mezunlarımızın CV’lerinin paylaşılarak üyelere iletiminin sağlanmak,                                                                                                                                
n. Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için yurtdışı iş imkânlarının yayımlandığı site ve portallara üyelik 
imkanlarının araştırılması ve öğrencilerin yönlendirmek,                                                                                                                                                                                 
o. Uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrenciler için Work & Study programları düzenleyen danışmanlık firmalarından 
bilgi alınması, bu firmaların üniversitemizde tanıtım yapmalarının sağlanmak,                                                                                                                                                                                                                              
ö. Ulusal ve uluslararası firma ziyaretleri tertip ederek öğrencilerin ilgilendikleri alanları tespit etmelerine ve firmaları 
tanımalarına yardımcı olmak,

SORUMLULUKLARI:

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.
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REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;    

a. Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma çalışmalarında kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını sağlanmak, eğitimi 
uygulanmak, bu araçların gizliliği ve bilimsel standartlarının korunmasına ilişkin önlemleri almak,
b. Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bütün akademik ve idari 
personelin uyum ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak, akademik ve idari personelin rehberlik ve psikolojik destek 
konularında sahip oldukları bilgi ve bilinç düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak,
c. Rehberlik ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin (cinsel istismara uğrayan, şiddete maruz kalan, şiddet 
uygulayan, madde bağımlılığı olan vb.) tespit edilmesi ve gerekli desteğin sağlanmak,
ç. Öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik olarak öğrenci velileriyle ve farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
içerisinde olmak,
d. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik seminer, konferans, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek,
e. Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sosyal medya kanallarının etkin kullanmak,
f. Öğrencilerin etnik, dinsel, sınıfsal farklılık ile cinsel yönelim, süregelen hastalık gibi konularda ayrımcılığa maruz 
kalmamaları için önleyici ve koruyucu rehberlik çalışmaları yapmak, farklılıkların kabulü ve bir arada yaşama konusunda 
akademik ve idari personel ile birlikte olumlu bir ikliminin oluşturulmasına katkı sağlamak,                                                                       

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;
    
a. Değişim programlarından olan Farabi, Mevlana ve Erasmus kapsamında öğrenci haraketliliğini takip etmek,  
b. Öğrencilere genel anlamda gerekli bilgileri aktarmak,  
c. Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile çalışmaları eşgüdümlü yürütmek,    
ç. İlgili fakülte ve bölüm koordinatörleriyle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı ve Rektörlük 
birimleri ile iletişim içinde çalışmak.                   
d. Ofis çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.       
e. Ofis ile ilgili oryantasyon, kurs, eğitim, toplantı vb. katılım sağlamak,              
f. Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,                                                                                                                        
g. Üniversitemizin gerektiğinde toplantılarda ve fuarlarda Uluslararası ilişkiler komisyonunu temsil etmek,                                                                                                           
h. Uluslararası ilişkiler komisyonunun Üniversitemizi temsilen diğer uluslararası komisyonlarla koordineli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak,                                                                                                                                                                                                              
ı. Gelen öğrencileri, program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ve prosedürlerle ile 
ilgili bilgilendirmek,                                                                                                                                                                                                     
j. Öğrencilerin uluslararası proje kapasitesinin gelişimini sağlamak için bilgilendirme ve eğitim seminerleri vb. faaliyetleri 
planlamak, k. Yurt dışından Üniversitemize gelen öğrenciler ile ilgili olarak planlanan süreçlerde Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğüne destek olmak,    l. Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin 
hazırlanmasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne destek olmak,                                                                                                                                                                                                  
m. Dış ilişkiler alanına giren konularda fakülte içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, 
haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlamak.

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.
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SPOR KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;    

a. Spor hizmetlerinin aksatmadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan, programlar yapmak ve Dekanlık 
onayına sunmak,
b. Üniversitedeki spor faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli kararları almak,
c. Üniversite içi veya üniversiteler arası spor faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi aşamasında İşletme Fakültesi 
öğrenci ve personelinin spor aktivitelerine katılımını sağlamak,
ç. Spor faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için üniversitenin akademik ve idari personeli ile gerekli temasları 
yapmak, gereksinimleri belirlemek,       
d. Spor faaliyetleri programlarını onaylamak ve ilgili birimlere duyurmak,            
e. Spor faaliyetleri sonuçlarını onaylamak ve ilgililere duyurmak,                 
f. Dereceye giren sporculara verilecek ödülleri belirlemek,                                                                                                                                                                                     
g. İtiraz ve ertelemeleri sonuca bağlamak,                                                                                                                                                                                                                
h. Spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları görüşerek karara bağlamak ve gerekli durumlarda ilgili akademik 
birimlere bildirmek,                                                                                                                                                                                                      
ı. İhtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer her türlü spor materyalini tespit etmek ve temini için Dekanlık üzerinden 
Rektörlük onayına sunmak,                                                                                                                                                                                                                
j. Yıpranma, kaybolma ve iade edilmeme sebebi ile temini mümkün olmayan materyallerin değerini tespit etmek ve 
bunların tahsil edilmesi ile ilgili konularda karar alınarak Rektörlük onayına sunmak,

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.

MEZUNİYET KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;    
a. Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin not durum belgelerini, 
eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı incelemek,
b. Mezun durumdaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek,
c. Değerlendirme yapmadan önce, öğrenci işleri bürosundan otomasyon sisteminden mezun listelerinin, eğitim-öğretim 
planlarının ve kontrol amaçlı not durum belgelerinin gelmiş olmasını kontrol etmek,           
ç. Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını kontrol etmek,           
d. Yönetmelikte belirtilen AKTS’yi tamamlayan öğrenciler için Mezuniyet Komisyon Kararları almak,                
e. Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıldaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin mezun edilmesiyle 
ilgili kararlar almak,             
f. Değişim programlarında olan öğrencilerin (Erasmus, Farabi ve Mevlana) mezuniyetlerinin belirlenmesinin, ilgili 
üniversitelerden not gelmesi durumunda yapılacak olması nedeniyle, gerektiğinde bu durumda olan öğrenciler için farklı 
zamanlarda toplantı yapmak ve kararlar almak,                                                                                                                                                                                                                                     
g. Mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilere gerekli duyuruları yapmak,                                                                                                                                                                 
h. Son sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni/törenlerinin planlı, düzenli ve akıcı bir şekilde başlayıp 
sonlanması için sorumluluk alıp hazırlıklar yapmak,                                                                                                                                                                                                                    
ı. Mezun öğrencilerimizin fakültemizle bağlarını sürdürecek çalışmaları yürütmek,                                                                                                                                                                                                                   
j. Fakülte içindeki diğer bölümlerin ilgili komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek,

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.
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KARİYER DANIŞMANLIĞI KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;
    
a. Fakülte öğrenci demografik dağılımını, başarı durumunu vb. raporları hazırlamak ( Erkek / kız, akademik başarı 
oranları, Üniversite giriş puanları ve yüzdeleri vb.. )
b. Fakültemizdeki her bir bölümden mesleki gelişim bilgiler verebilecek akademisyenleri belirlemek.
c. Fakültemiz bölümleri ile ilgili mesleki gelişim bilgilerinin ne olduğunu bölüm akademisyenleri ile belirlenmek,
ç. Her bölümden belirlenen akademisyenlerle bir toplantı yaparak eylem planları oluşturmak,
d. Yılda en az iki kişi kariyer danışmanlığı için konuşmacı olarak çağırmak,
e. Hafta da bir veya iki kez öğrencilerin rahat soru sorabilecekleri görüşme saatleri planı belirlemek,

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.

İLETİŞİM VE TANITIM KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI:
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünün Yönergesi gereği;
    
Basın ile ilgili görev tanımları
a. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sözlü, görüntülü vb. medyayı takip ederek üst yönetimi bilgilendirmek,             
b. Fakülte ile ilgili haberlerin basında etkili bir şekilde yer almasını sağlamak için gerekli koordinasyonu sağlamak,              
c. Komisyona ulaşan bilgileri haber formatına getirip yayına yönlendirmek,                
ç. Fakülte web sitesinin güncelliğini takip etmek,
             
Sosyal medya ile ilgili görev tanımları
a. Fakülteye ait sosyal medya hesaplarının güncelliğini takip etmek,                 
b. Sosyal medyada yer alınması gereken yazılı ve görsel bilgileri düzenlemek ve yayına hazır hale getirmek,
                
Etkinlik ve organizasyon ile ilgili görev tanımları                                                                                                                                                                                                            
a. Fakültenin sosyal ve kültürel etkinlik ve tesis imkanlarını planlamak                   
b. Etkinlik ve organizasyonlarla ilgili afiş, davetiye, vb. materyalleri hazırlamak,                                                                                                                                                     
c. Mezuniyet dönemlerinde fotoğraf galerisi oluşturmak ve öğrenci yıllığı üzerinde çalışmalar yapmak,

Halkla ilişkiler ve tanıtım ile ilgili görev tanımları                                                                                                                                                                                                  
a. Fakültenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller 
hazırlamak,    
b. Fakülte bölümlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımını için gerekli planlama, toplantı, sergi vb. tertip etmek,                                                                                                                 
c. Fakültenin ilgili fuarlara katılımını sağlamak için gerekli temasları sağlamak, 
                                                                                                                                                       
Bilgi edinme ile ilgili görev tanımları                                                                                                                                                                                                                         
a. Fakülte yönetiminin isteği doğrultusunda e-posta, sosyal medya yoluyla veya yazılı olarak bilgi edinme taleplerini 
alarak ilgili işlemleri yürütmek,

SORUMLULUKLARI:
Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı 
sorumludur.
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C. İdareye İlişkin Bilgiler
Fiziksel Yapı

Fakültemizin henüz hizmet binası bulunmamaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık binasının bir 
bölümü Fakültemize tahsis edilmiştir. Tahsisli hizmet binamızda Akademik personel için 26 ofis, idari 
personel için 5 ofis yer almaktadır.

Fakültemiz öğrencileri öğrenimlerine Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık sınıfı), Fen Edebiyat 
Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Merkezi Derslikleri ile Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Dersliklerinde 
tahsis edilen sınıflarda devam etmektedirler. Ayrıca Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu 
binasında fakültemize ait 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

   

Eğitim Alanları Derslikler

LaboratuvarlarEğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye
Bilgisayar Araştırma Diğer

Toplam

Kapasite 0-50 - 1 - 1 - - 2
TOPLAM - 1 - 1 - - 2

Eğitim Alanları Derslikler Sayı Toplam Alan
(m2)

Seminer Salonu  1 30
Bilgisayar Laboratuvarı  1 120

(Bilgisayar Laboratuvarı Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu binasındadır.)

    

Bilgisayar Laboratuvarı           Seminer Salonu
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Hizmet Alanları

Ofis Sayısı Alan(m2) Personel Sayısı
Akademik Personel 30 770 55
İdari Personel 5 120 8

TOPLAM 35 890 63
Birim bazında büro olarak kullanılan kapalı alan miktarı

2017 2018
Kapalı Alan Miktarı (m2) 869,34 890
Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı (m2) 17,38 14,12

     

     

Ambar ve Arşiv Alanları
2017 2018

Sayı
(Adet)

Alanı
(m2)

Sayı
(Adet)

Alanı
(m2)

Ambar - - 1 15
Arşiv 1 5 1 5

TOPLAM 1 5 2 20
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Örgüt Yapısı

İşletme Fakültesi 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde eğitim-
öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2018 yılı sonu itibarıyla 3126 öğrenci sayısına ulaşmıştır.

İşletme Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde İşletme, Sağlık Yönetimi,  Sigortacılık ve 
Sosyal Güvenlik, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölüm 
bulunmaktadır. Fakültede kadrolu 6 profesör, 5 doçent, 22 doktor öğretim üyesi, 19 araştırma 
görevlisi olmak üzere toplam 52 akademik personel ve 9 idari personel; ayrıca 2547 sayılı 
Kanunun 13-b/4 Maddesine göre görevli 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 

Örgüt Şeması
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Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar
2017 2018 Artış Oranı (%)

Masaüstü Bilgisayar 111 106 -% 4,5
Dizüstü Bilgisayar 22 22 0

TOPLAM 133 128

Diğer Teknolojik Kaynaklar
2017 2018

Projeksiyon 11 12
Fotokopi Makinesi 2 2
Faks 1 1
Fotoğraf Makinesi 1 1
Kameralar 1 1
Televizyon 2 2
Yazıcı 30 31
Kağıt İmha Makinası 1 1

İnsan Kaynakları

Akademik Personel

2017 Yılı 2018 Yılı Artış/Azalış
Dolu Boş Dolu Boş Oranı(%)

Profesör 6 6 0
Doçent 5 5 0
Dr. Öğr. Üyesi       16  (*)       22 (*) +37.5
Araştırma Görevlisi 12         19 +58.3

TOPLAM 43         52 +20.9
 (*) 1 Dr. Öğr. Üyesi,  2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemizin başka bir biriminde görevlendirilmiştir.

Akademik Personelin Görev Yaptığı Birimler ve Unvanlarına Göre Kadro Dağılımı

BİRİMLER Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğretim
Görevlisi

Araştırma
Görevlisi

Toplam

İşletme Fakültesi 6 5 22 3 (*) 19 55
(*) 3 öğretim görevlisinin kadroları başka birimlerde olup, 2547 sayılı Kanunun 13-b/4 maddesi uyarınca Fakültemizde görevlendirilmişlerdir. 

Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Kişi Sayısı 
Kadın Erkek Toplam

Yüzde(%)
Sayı/Toplam 

Sayı
21-25 Yaş 1 - 1 2
26-30 Yaş 4 7 11 20
31-35 Yaş 2 10 12 24
36-40 Yaş 2 8 10 20
41-50 Yaş 3 9 12 22
51-Üzeri - 6 6 13

TOPLAM 12 43 52 100
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Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Kişi Sayısı 
Kadın Erkek Toplam

Yüzde(%)

0-3 Yıl 6 7 13 24
4-6 Yıl 1 11 12 22
7-10 Yıl 4 6 10 22
11-15 Yıl - 3 3 5
16-20 Yıl 1 5 6 11
21- Üzeri - 8 8 16

TOPLAM 12 43 52 100

Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları

2018 Yılında Atanan Akademik Personel

Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi Araştırma
Görevlisi

Toplam

1 2 6 7 16

2018 Yılında Ayrılan Akademik Personel

İdari 
Personel

Dolu Kadro Sayısı 
Kadın Erkek Toplam

Boş Kadro 
Sayısı

Genel İdari Hizmetleri Sınıfı 6 3 (*) 9
TOPLAM 6 3 9

(*) 1 Bilgisayar İşletmeni,  2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemizin başka bir biriminde görevlendirilmiştir.
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BİRİMLER

D B D B D B D B D B D B D B
İşletme Fakültesi 9 - - - - - - - - - - - 9 -

İdari Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı 
Kadın Erkek Toplam

Yüzde(%)

İlköğretim - - - -
Lise - - - -
Ön Lisans 1 - 1 11
Lisans 4 3 7 78
Yüksek Lisans ve Doktora 1 - 1 11

TOPLAM 6 3 9 100
İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Kişi Sayısı 
Kadın Erkek Toplam

Yüzde(%)

0-3 Yıl
4-6 Yıl 2 1 3 22
7-10 Yıl 2 2 4 44
11-15 Yıl - - - -
16-20 Yıl 1 1 2 22
21- Üzeri 1 - 1 11

TOPLAM 6 3 9 100
İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Araştırma
Görevlisi

Toplam

Naklen Ayrılma 1 - - -
TOPLAM 1 - - - 1
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Kişi Sayısı 
Kadın Erkek Toplam

Yüzde(%)

21-25 Yaş - - - -
26-30 Yaş 2 - - 22
31-35 Yaş 2 2 4 44
36-40 Yaş - 1 1 11
41-50 Yaş 2 - 2 22
51-Üzeri - - - -

TOPLAM 6 3 9 100

Sunulan Hizmetler

Eğitim-Öğretim Hizmet ve Ürünleri
Öğrenci Sayıları

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Öğrenci Sayısı

Fakülteler

I. Öğretim II. Öğretim ToplamBirim Adı
Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız

Genel
Toplam

İşletme Fakültesi 776 901 1677 781 666 1447 1557 1567 3124

Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi
Toplam

Öğrenci Sayısı 3124

Toplam
Öğretim Üyesi Sayısı 33

Ort. Öğretim Üyesi
Başına Düşen Öğrenci Say. 94,67

Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

LYS
Kontenjanı

LYS Sonucu
Yerleşen

Boş Kalan Doluluk Oranı 
(%)

İşletme Fakültesi 650 447 203 %68,77
TOPLAM

2016-2019 Yılları arası LYS Kontenjanlarına Yerleşen Öğrenci Sayıları
2016-2017 2017-2018 2018-2019

LYS Kontenjanı 740 660 650
LYS Sonucu Yerleşen 757 631 447
Doluluk Oranı %89,53 %95,60 %68,77

LYS Sonucu Dereceye Giren Öğrencilerin Düzce Üniversitesi Tercih Sayıları

Başarı Sıralaması
(İlk 50.000 Giren)

Tercih Eden Öğrenci Sayısı

Başarı Sıralaması
(İlk 100.000 Giren)

Tercih Eden Öğrenci Sayısı
2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi 0 0
2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi 0 0
2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi 0 0

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Kız Erkek Toplam
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İşletme Fakültesi 15 35 48

2016-2019 Yılları Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
Kız Erkek Toplam

2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi 3 8 11
2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi 4 2 6
2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi 0 8 8

Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları

Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı
Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam

İşletme Fakültesi 70 122 192 66 68 134

Düzce Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi Mezun Öğrenci Bilgileri

Mezun Sayısı Toplam
Güz Yarı Yılı Bahar Yarı Yılı Toplam

İşletme Fakültesi 23 351 374

Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı

Kendi 
İsteği ile 
Ayrılan

Harç Ücreti 
Nedeni ile

Kayıt 
Yenilememe Başarısızlık Yatay 

Geçiş Toplam

İşletme Fakültesi 50 0 0 0 172 222

2017-2018 Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılan Programlar ve Ders Alan Öğrenciler

Program Adı Öğrenci Sayısı Açılan Ders Sayısı
İşletme 232 15
Uluslararası Ticaret 185 6
Yönetim Bilişim Sistemleri 178 14
Uluslararası İlişkiler 82 5
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 32 2
Sağlık Yönetimi 134 5

TOPLAM 843 47

Genel / Kamu Alanındaki Ürün ve Hizmetler
Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara İştirak Eden Akademik Personel Sayısı

Ulusal Uluslararası Toplam
TOPLAM 1 6 7

 Bu toplantılara katılım desteği DÜBAP bütçesi tarafından karşılanmıştır.
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İİ. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Giderleri

 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
2016 2017 2018

Görevlendirilen 
Personel Sayısı

29 55 17

Kümülatif 
HarcamaToplamı (TL)

8.295,10 13.389,05 4.371,75

Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

286,037 243,437 257,16

 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

Naklen Atamalar/OYP kapsamında gidenler

2016 2017 2018

Yararlanan
Personel Sayısı

2 2 2

Kümülatif Harcama
Toplamı (TL)

6.171,94 2.864,94 7.488,74

Ortalama Personel Başına Düşen
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL)

3.085,955 1.432,47 3.744,37

 Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme gideri(TL)
2016 2017 2018

Haberleşme Gideri Toplamı
(TL)

560,31 633,59 587,40

Ortalama Personel Başına Düşen
Haberleşme Gideri(TL)

11,206 12,67 9,79
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B. Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Faaliyet Bilgileri

Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler

2016 2017 2018
Sempozyum ve Kongre - 9 1
Konferans 4 2 5
Panel 1 1 -
Seminer - 1 2
Açık Oturum - - -
Söyleşi - - 2
Tiyatro - - -
Konser - - -
Sergi - - -
Turnuva - - -
Teknik Gezi 9 11 15
Eğitim Semineri 2 - 5
Çalıştay - - -

TOPLAM 16 24 30

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

2016 2017 2018
Uluslararası Makale 56 46 42
Ulusal Makale 35 26 30
Uluslararası Bildiri - 10 69
Ulusal Bildiri - - 11
Uluslararası Sergi - 5 -
Ulusal Sergi - - -
Uluslararası Ödül - 2 2
SCI, SSCI, AHCI de taranan Uluslararası Makaleler - 1
Atıflar(SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde) 93 202 22
Atıflar(Ulusal ve Uluslararası İndeksli dergilerde) 20 100 305
Kitap - 2 22

TOPLAM 204 393 504

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
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2015-2019 yılı Stratejik Plan doğrultusunda takip edilmesi gereken Hedef ve Göstergeler;2018 Yılı 
Performans Gösterge Sonuçları Tablosu

Hedef Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 2018 Yılı 

Gerçekleşme

Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma yapmak 
ve hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik 
işbirliği kurmak

Kamu özel sivil toplum kuruluşları ile 
imzalanan toplam işbirliği sayısı Sayı 43

Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma yapmak 
ve hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik 
işbirliği kurmak

Kamu-özel-sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
yapılan faaliyet sayıları Sayı 18

Hedef 1.3 Her yıl eğitim ve araştırma yapmak 
ve hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik 
işbirliği kurmak

Kamu-özel-sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
işbirlikleri ile sağlanan burs adeti Sayı 0

Hedef 2.1 2019 yılı sonuna kadar 
Üniversitemizin, SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve 
AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını 
her yıl en az %10 arttırmak

Öğretim üyesi(Yrd.Doç., Doç., Prof.) yapmış 
olduğu uluslararası yayın sayısı Sayı 117

Hedef 2.1 2019 yılı sonuna kadar 
Üniversitemizin, SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve 
AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını 
her yıl en az %10 arttırmak

Öğretim üyesi(Yrd.Doç., Doç., 
Prof.)uluslararası yayınlarına almış olduğu 
atıf sayısı

Sayı 317

Hedef 2.2 2019 yılı sonuna kadar 
Üniversitemizin, ulusal indekslerine giren yayın 
ve atıf sayılarını her yıl en az %20 arttırmak

Öğretim üyesi(Yrd.Doç., Doç., Prof.) yapmış 
olduğu ulusal yayın sayısı Sayı 58

Hedef 2.2 2019 yılı sonuna kadar 
Üniversitemizin, ulusal indekslerine giren yayın 
ve atıf sayılarını her yıl en az %20 arttırmak

Öğretim üyesi(Yrd.Doç., Doç., Prof.)ulusal 
yayınlarına almış olduğu atıf sayısı Sayı 146

Hedef 2.4 2019 yılı sonuna kadar Lisans ve 
Lisansüstü öğrencilerin yayın sayısını en az %50 
arttırmak

Lisansüstü öğrencilerin tezlerinden türetilen 
yayın sayısı Sayı 23

Hedef 3.3 2019 yılı sonuna kadar kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla 
yapılan işbirliği sayısını her yıl en az %10 
arttırmak

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve 
kuruluşları ile ortak olarak bölgeye yönelik 
yürütülen faaliyet sayısı

Sayı 7

Hedef 5.1 2019 yılı sonuna kadar Sağlık ve 
Çevre teknolojileri alanında bilimsel 
faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini 
her yıl en az %10 arttırmak

Sağlık ve çevre teknolojileri üzerine 
gerçekleştirilen kongre, sempozyum, panel 
ve bilimsel toplantı v.s. sayısı

Sayı 3

Hedef 2.3 2019 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, 
Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb. 
kurumların desteği ile üretilen proje sayısını 
her yıl en az %20 arttırmak

Öğretim üyelerine ait (Yrd.Doç.,Doç.,Prof.) 
proje sayısı Sayı 13

Hedef 2.5 2019 yılı sonuna kadar en az 3 
patent, faydalı model veya tescil almak ve en 
az 5 ticari teknoloji ürün üretme ve/veya 
yöntem geliştirmek

Biriminiz bünyesinde akreditasyon sahip 
laboratuvar sayısı Yüzde 0

Hedef 2.5 2019 yılı sonuna kadar en az 3 
patent, faydalı model veya tescil almak ve en 
az 5 ticari teknoloji ürün üretme ve/veya 
yöntem geliştirmek

Fikri sınai mülkiyet hakları eğitimlerine 
katılan öğretim üyesi(Yard.Doç., Doç., Prof.) 
sayısının toplam öğretim üyesi(Yard.Doç., 
Doç., Prof.) sayısına oranı(Yüzde)

Yüzde 4
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İİİ. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Güçlü Yönler
 Üniversitenin coğrafi konumu metropollere yakınlığı, ulaşım yollarının kavşak noktasında ve Karadeniz sahil 

şeridinde bulunması,
 Genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu,
 Pek çok alanda yüksek lisans programının bulunması,
 Her birimde kablosuz Internet ulaşımının varlığı,
 Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarlarının bulunması,
 Ulusal ve yerel yönetimin Üniversitemize desteği,
 Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı,
 Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında etkin ve çift yönlü iletişimin varlığı,
 Öğretim üyelerinin önemli bir bölümünün yurtdışı deneyimine sahip olması,
 Yeni kurulan bir üniversite olmasından dolayı yeniliklere açık ve esnek yapıda olması,
 Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne sahip olunması,
 Toplumsal fayda yaratacak farklı uygulama projelerinin bulunması,
 İnsan ilişkilerinde sevgi, saygı ve içtenliğin hâkim olması,
 Üniversite elemanlarının ekip çalışmasına yatkınlığı,
 İdari kadrolarda görev alan personelin kariyerlerinin başında olmaları sebebi ile yetiştirilmelerinin kolay 

olması,
 Öğrencilerin çeşitli kurumlardan burs alabilmesi,
 Düzce ilinin deprem bölgesinde olmasına karşın yerleşke alanının deprem açısından güçlü bir zeminde 

kurulmuş olması,
 Düzce ilinin deprem bölgesinde olmasına karşın yerleşke alanının deprem açısından güçlü bir zeminde 

kurulmuş olması,
 Öğrenci kulüplerinin bulunması,
 Pek çok bölümde uygulama yapma olanağının bulunması,
 Bazı birimlerimizin proje, yayın ve araştırmalarda öncü olması,
 Yenilenen misyon, vizyon ve değerler ile işletme eğitiminde öncü bir konumlandırmaya sahip olması,
 İç değerlendirme sürecinden başarı ile geçilmiş olması,
 Uluslararası akreditasyon sürecinin başlamış olması,
 Yeni endüstri çağına uygun eğitim ve araştırma yaklaşımı,
 Yeni endüstri çağına uygun eğitim ve araştırma yaklaşımı,
 360 derece performans değerlendirme sistemine geçilmesi,
 Komisyonların kurulup, işlevsel hale getirilmesi.

B. Zayıf Yönler
 Şehir merkezinden ve çevre bölgelerden akademik takvim dışındaki zamanlarda ulaşım güçlüklerinin 

bulunması,
 Lojmanların yetersizliği,
 Bazı birimlerde doktora programlarının bulunmaması,
 Öğrenci başına düşen akademik kadro sayısının azlığı,
 Eğitim öğretim faaliyetlerini ve sosyal faaliyetleri engelleyen fiziksel sınırlılıkların sıkça yaşanması (Bina, 

sosyal alan, laboratuvar, donanım v.b.),
 Akademik personelin haftalık ders yükünün fazla olması sebebi ile bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin 

aksaması,
 Kaynak yetersizliği sebebiyle akademisyenlerin yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmalarına yeterli maddi 

desteğin sağlanamaması,
 Kütüphanenin kitap, doküman, veri tabanları açısından yetersiz kalması,
 Mezunlar ile etkin ve yaygın bir iletişim ağının kurulamamış olması,
 Fakülteye ait eğitim-öğretim ve idari hizmet binalarının olmaması,
 Öğrencilerin İngilizce bilgisi ve uluslararası deneyimlerinin olmaması,
 Kütüphane kaynaklarının yetersiz olması,
 Kampüse ve kampüs içi ulaşım sorunlarının olması,
 Teknolojik kaynakların kısıtlı olması (bilgisayar, akıllı tahta vb.),
 Ulaşım, sosyal hayat gibi kampüs özelliklerinin olumsuzluğu.

C. Fırsatlar
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 Düzce ilinin coğrafi açıdan metropol şehirlere yakın olması sebebi ile özel sektör ve kamu kurum ve 
kuruluşları ile iş birliği yapabilme olanaklarının fazla oluşu,

 Yeni kurulan üniversitemize deneyimli ve göreli olarak gelişmiş birimlerin bağlanmış olması,
 Akçakoca’nın ve bölgenin yakın gelecekte enerji üretim merkezi olma potansiyelinin bulunması,
 AB fonlarından yararlanma gücünün ve ERASMUS programı ile öğrenci değişimlerinin artması sayesinde 

yeni ulusal ve uluslararası proje desteklerinin ve işbirliği olanaklarının doğması,
 Düzce’nin doğal zenginlikleri,
 Düzce’nin 5084 sayılı yatırımları teşvik kanunu kapsamında bulunması sebebiyle sayıca artan sanayi 

firmalarıyla işbirliği olanaklarının doğması, 
 Nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaçtan dolayı kurs, seminer, sertifika programları vb. eğitim faaliyetlerine 

taleplerin artması,
 Lisansüstü öğrenime yönelik talebin artması,
 Düzce’nin, sahip olduğu zenginlikleri dolayısıyla sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bilimsel araştırmalar 

için doğal bir araştırma alanı olması,
 Yeni, değişime ve gelişime açık bir yapıya sahip olunmasından dolayı kurum kültürünü şekillendirmenin 

kolay olması,
 Üniversitenin sağlık ve çevre alanında ihtisaslaşmasından doğan yeni üniversite-sanayi işbirlikleri 

olanaklarının olması,
 Yeni açılacak doktora programları ile akademik üretimin çeşitlenmesi,
 Yeni açılacak doktora programları ile akademik üretimin çeşitlenmesi,
 İşletme ve ilişkili dalların Endüstri 4.0 çağında anahtar rol oynayabilecek yeni iş tanımları ile alakalı olması,
 Fakülte misyon, vizyon ve değerlerine uygun, sektör ihtiyaçlarına cevap verebilen üniversite deneyiminin 

tasarlanması (teknik gezi, staj, vaka analizleri, proje),
 Yenilikçi finansman yöntemlerinin öğrenci ve personel projeleri için kullanılabilmesi.

D. Tehditler

 Üniversitelerin mali açıdan özerk olmamaları ve bütçe sınırlılıkları,
 Özel sektörün üniversitenin sağlayabileceği hizmetlere sürekli bir ilgisinin bulunmaması,
 Üniversite ve şehir merkezi arasında inşaat ve kullanım maliyeti düşük rezerv alanlarının olmayışı sebebiyle, 

fiziksel gelişmenin maliyeti ve riski yüksek alanlara dayalı olması,
 Yurt dışında mecburi hizmet karşılığında bulunan öğretim elemanlarının ülkemize dönmemesi,
 Düzce ilinin deprem kuşağında bulunması sebebi ile aday öğrenciler ve potansiyel personel gözünde 

olumsuz algı,
 Genelde Türkiye’de ve özelde bölgemizdeki diğer üniversitelerde çok fazla sayıda eşdeğer bölümlerin 

açılması,
 Düzce ilinin sosyal ve kültürel donatılar ve faaliyetler açısından zayıf oluşu sebebiyle öğrenci, akademik ve 

idari personel için çekiciliğinin olmaması,
 Üniversite çalışanlarına yönelik özlük hakları düzenlemelerinin yetersiz ve akademisyenliğin giderek daha az 

cazip oluşu,
 YÖK tarafından sürekli artırılan kontenjanların eğitim kalitesini ve kurumsal gelişimi olumsuz etkilemesi,
 Kamuda görev süresi ya da kadrosu sebebiyle akademik personelin uluslararası hareketliliği için gerekli 

özlük haklarının (yeşil pasaport) henüz düzenlenmemesi,
 Kampüs lisans eğitiminde yer alan programların AÖF’ de yer almaları dolayısıyla bölümlerin itibarsızlaşması,
 Kamu üniversitesi olmanın getirdiği bürokratik engeller sebebiyle yenilikçi yaklaşımların hızlı 

benimsenememesi,
 Ulaşım, sosyal hayat gibi kampüs özelliklerinin olumsuzluğu sebebiyle aday öğrencilerin tercih etmemesi.

İV. ÖNERİ VE TEDBİRLER
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Fakültemizin 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucunda; Kurumumuzun amaç ve hedeflerine 
ulaşılmasında, eğitim ve öğretim kalitesinin maksimum seviyeye çıkarılması için gerekli olan akademik ve 
idari kadromuzun ivedi olarak tamamlanarak akademik birimlerimizin güçlendirilmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır.

Bu sebeple Merkezi Yönetim Bütçesinden daha fazla pay alınabilmesinin sağlanması, alınan hazine 
yardımının hedeflenen amaçlar doğrultusunda ve özellikle üniversitemizin zayıf yönlerinin 
kuvvetlendirilmesi yönünde kullanılmalıdır.

Üniversitemiz fiziki olarak üniversite-sanayici işbirliğinin yapılmasına olanak sağlaması bakımından önemli 
bir konum arz etmekte olduğundan, bu konumun iyi değerlendirilerek öğrencilerimizin hem eğitim-
öğretimleri sırasında hem de mezuniyetleri sonrasında istihdamları sağlanabilir.

Fakültemizin uluslararası akreditasyon çalışmalarına başlamasının arkasındaki en önemli sebep, 
üniversitemizin ve fakültemizin taşıdığı potansiyeli belgelendirerek, aday öğrenciler gözünde marka bir 
fakülteye dönüşmektir. Bu noktada zayıf yönlerin ve tehditlerin ivedilikle değerlendirilerek bütünsel bir 
yaklaşımla bu deneyimin sunulması esastır.

Tüm çalışmalarımız, üniversitemizin üst sıralarda tercih edilebilir üniversiteler arasında yer alabilmesi ve 
hedeflerimize ulaşabilmemiz doğrultusundadır.




