
İç ve Dış paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyetleri 

Komisyonumuz Şubat 2016’da iç ve dış paydaşlarla bir toplantı düzenleme kararı alarak hazırlıkları ve 

kimlerin davet edileceği görüşülmüştür.  

  
 

2015 Yılı Program Amaçlarını Gözden Geçirme Toplantısı 

2015 yılı Program amaçlarını gözden geçirme toplantısı, Kayseri Ticaret Odası, Elektrik Mühendisleri 

Odası Kayseri İl Temsilciliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ulaşım A.Ş., Türk Telekom A.Ş. 

Kayseri Bölge Müdürlüğü, Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürlüğü, KOSGEB Kayseri İl Müdürü, 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, ERÜ Klinik Araştırma ve 

Uygulama Merkezi yetkilileri, IEEE Öğrenci Kulübü Temsilcileri, bölümümüz akademik kurulu üyeleri 

ve öğretim üyelerimizin katılımıyla 9 Mart 2016 tarihinde Fakültemiz Dekanlık toplantı salonunda 

gerçekleştirilmiştir.  

• Program amaçları ile ilgili olarak, amaçlarda belirtilen, öğrencilerin alanlarındaki bilimsel ve 

teknolojik gelişmeleri takip etmelerinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı 

sağlamaları ve/veya ülkemiz teknolojisinin daha ileri taşınmasına katkı sağlamaları hususuna 

vurgu yapılmasının önemine değinilmiştir 

• Öğrencilerin kendi fakülteleri dışında üniversitemizde bulunan araştırma merkezlerinin imkan 

ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesinin hatta öğrencilerimizin bu faaliyetlerde görev 

almalarının yerinde olacağı ve projeleri için bu merkezlerden doğrudan 

yararlandırılabilecekleri dile getirilmiştir.  

• Öğrencilerin projelerini başta Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi ve ERÜ Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortak yürütmelerinin yararlı olacağı 

ortaya konulmuştur.  

• Öğrencilerimizin projeleriyle ilgili olarak bu araştırma merkezlerinden ve Erciyes Teknopark 

A.Ş. bünyesinde yer alan SERA gibi yapılardan hangi şartlar altında ve nasıl 

yararlanabilecekleri hususunda Eğitim Komisyonu tarafından inceleme ve değerlendirmede 

bulunulması önerilmiştir.  

• Öğrencilerimizin mezun olmadan önce sanayicilerle bir araya getirilmeleri, Kamu tarafından 

sunulan hibe destekleri ve teşvikler konusunda bilgilendirilmeleri ve pratik uygulamalar 

içerisinde yer almaları amacıyla yönlendirilmeleri konularına vurgu yapılmıştır.  



• Kosgeb tarafından mezun olmasına 1 yıl kalan son sınıf öğrencilerinin KOSGEB destekli 

projelerde yer almasının desteklendiği belirtildi. Bu konuda öğrencilerin yönlendirilmesi ve 

bilgilendirilmesi uygun olacağı belirtildi. “Afişler ve duyuruların hazırlanmasının ve ayrıca 

sanayi temsilcilerinin de bilgilendirilmesinin uygun olacağı vurgulandı.” 

• ERÜ Bapsis’te benzer bir proje desteğinin verildiği belirtildi. Bitirme ödevlerine yönelik olarak 

web sayfasına duyuru eklenebileceği belirtildi.  

• TÜBİTAK tarafından düzenlenmekte olan 2209 programı ile sanayi odaklı bitirme ödevlerine 

destek alınması yönünde bilgilendirme yapılması ve öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiği 

vurgulandı.  

• Türk Telekom A.Ş. yetkilileri, AR-GE ve kalite yönetimi, proje yönetimi gibi konulara ağırlık 

verilmesini önerdi. CİSCO eğitimleri ve sertifikalarının verilmesi, ALCATEL eğitimi, ISDN 

sertifikası, ISG (İş ve işçi sağlığı ve güvenliği) Eğitimlerinin önemine vurgu yapıldı. Bir şeyi 

tasarlamak değil detaylarda boğulmadan tasarlanandan ne tasarlanır öğretilmeli şeklinde 

önerilerde bulundu.  

• Erciyes Teknopark A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, EEM bölümü öğretim üyesi başına 

en fazla proje üreten ?.?.? 

• Erciyes Teknopark A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, firmaların nitelikli eleman talepleri 

olduğunu vurguladı. Yeni mezunlar için karşılaşılan eksikliklerin; malzeme bilgisi, sensör 

bilgisi, PLC uygulamaları, motor sürücü devreleri, gömülü sistemleri programlama, kart 

tasarımı, ağırlıklı olarak tek bir programlama dili kullanımı, TÜBİTAK projeleri yazımı gibi 

konularda eksikliklerinin olduğu vurgulandı. 

• Kayseri Ticaret Odası (KTO) yetkilileri, öğrencilerde bilgi kaynaklarına ulaşma, araştırma 

yapma konularında eksiklik olduğunu, derslerin yoğunluğunu, fazla detay verildiğini, sınavdan 

ziyade ödev, araştırma yoğunluklu ders işlenişi olup olmayacağının tartışılmasını önerdi. 

Sosyal içerikli (Etkili iletişim v.b.) bölüm dışı derslerin faydalı olacağı vurgulandı. 

Danışmanlarla öğrencilerin rahat iletişim kurabilmesinin önemi vurgulandı. Sosyal medyada 

EEM Bölümünün yer alması gerektiği vurgulandı. 

• Komisyon üyelerinden Doç. Dr. Enis Günay, öğrenci sayılarının çok fazla olduğunu ve herkesle 

ilgilenmek için uygun ortam ve yeterli zamanın olmadığını vurguladı. Branşlaşma olması 

gerektiği önerisinde bulundu. 

• EMO yetkilileri istihdam sıkıntısı olduğunu ve mezun sayısının çok fazla olduğunu belirtti.  

• K.B.B. İtfaiye Daire başkanlığı, Yangın algılama ve yönetme konusunda bir ders veya uygun bir 

ders içerisinde bir konu olarak yer almasının düşünebileceği belirtildi. Öğrencilerin kendini 

geliştirmeleri gerektiği ve yetişmiş elemana olan ihtiyaç vurgulandı.  

• Doç. Dr. Galip Saraçoğlu, eğitimde farklı paketlerin denendiğini eksiden bilgi azdı ve değerliydi 

şimdi ise tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu ve gelecekten umutlu olduğunu belirtti.  

• Kayseri Ulaşım A.Ş. yetkilileri öğrencilerin son iki yılda hangi sektörde çalışacakları konusunda 

yönlendirilmeleri gerektiğini, Aktif danışmanlık kapsamında bu faaliyetlerin 

gerçekleştirilebileceğini stajların buna göre yapılması gerektiğini vurguladı. Öğretim üyeleri ile 

sanayi arasında iletişim temas sağlanması gerektiğini belirtti. Proje yönetimi konusuna vurgu 

yapıldı. Amaçlar belirlenirken ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli alanların belirlenmesi ve buna 

göre düzenleme ve ölçüm yapılması gerektiği, eğitim-öğretim politikalarını hk’da öneri 

raporları hazırlanıp gerekli mercilere iletebileceği vurgulandı.  

 

 


