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Kayseri İl Temsilciliği, Türk Telekom A.Ş., Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, KOSGEB Kayseri, Erciyes Teknopark, NAR Teknoloji Ltd. Şti., Kayseri 

Ulaşım A.Ş.’den temsilcilerin ve Bölüm Akademik Kurulunun katılımıyla 17 Nisan 2013  

tarihinde fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda dış 

paydaşlarımız eğitim amaçlarımızın iyi tespit edildiğini belirterek yerinde ve yeterli 

görmüşlerdir.



Bu toplantıda ortaya çıkan bazı öneriler aşağıda özetlenmiştir:

 2013 yılı Program Amaçlarını Gözden Geçirme Toplantısı’nda 
Ortaya Çıkan Bazı Öneriler

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

ve teknolojik gelişmeleri takip etmelerinin yanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere 

katkı sağlaması ve/veya daha ileriye taşıması hususuna vurgu yapılmasının önemine 

değinilmiştir.

 Öğrencilerin, kendi fakülteleri dışında üniversitemizde bulunan araştırma merkezlerinin 

imkan ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesinin yerinde olacağı ve projeleri için bu 

merkezlerden doğrudan yararlandırılabilecekleri dile getirilmiştir. 

 Öğrencilerin projelerini başta Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırma Merkezi (ERKAM) 

olmak üzere üniversitemizin diğer araştırma merkezleri ile ortak yürütmesinin yararlı 

olacağı ortaya konulmuştur.

 Öğrencilerimizin projeleriyle ilgili olarak bu araştırma merkezlerinden 

hangi şartlar altında ve nasıl yararlanabilecekleri hususunda Eğitim Komisyonu 

tarafından inceleme ve değerlendirmede bulunmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

 Öğrencilerin, mezun olmadan önce sanayici ile bir araya getirilmeleri, devlet tarafından 

sunulan teşvikler konusunda bilgilendirilmeleri ve pratik uygulamalar içerisinde yer 

almaları hususunda yönlendirilmeleri konularına vurgu yapılmıştır. 

 Öğrencilerin, bitirme ödevleri ve tez konuları hususunda teknopark ve organize sanayi 

bölgesi içerisinde yer alan firmalar ile koordineli bir biçimde hareket etmeleri yönünde 

çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. Yapılmak istenen yaz uygulamaları 

veya stajların da teknopark ile koordineli olarak yürütülebileceği dile getirilmiştir.

 14 Mayıs 2013 tarihinde üniversitemiz kültür sitesinde proje hazırlama, 

girişimcilik ve ar-ge destekleri konusunda bilgilendirme seminerlerinin verildiği Erciyes 

Üniversitesi ve Erciyes Teknopark A.Ş. öncülüğünde “Proje Park 2013” organizasyonu 

düzenlenmiştir. Organizasyon kapsamında, Tübitak Teydeb ve TTGV uzmanları 

tarafından yenilenen Tübitak girişimcilik destek programları ile TTGV girişimcilik ve ar-

ge destekleri konularında seminerler verilmiştir. Ayrıca yine bu organizasyon 

kapsamında, Tübitak tarafından Silikon Vadisi’ne gönderilen ilk on girişimci arasında 

yer alan katılımcılar tarafından tecrübe paylaşımı konferansı düzenlenmiştir.



 15 Mayıs 2013 tarihindeki duyuru ile, Erciyes Üniversitesi ve Erciyes 

Teknopark A.Ş. tarafından 19. Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında öğrencilerin 

bilimsel projelerini sergileyebilecekleri bir imkan sunulması ve araştırmaya teşvik 

edilmesi amacıyla “Bilimsel Fikirler ve Projeler Yarışması”nın  düzenlendiği 

bildirilmiştir. Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabildikleri yarışmada 

öğrencilerin bölümlerinde yaptıkları bitirme, uygulama ve tasarım projelerinin sunulması 

ve şenliklerin 2. Gününde gün boyu şenlik alanında sergilenmesi sağlanmıştır.   

 10 Haziran 2013 tarihinde Staj, kısmi zamanlı çalışma, tez ve bitirme ödevi 

konusu seçimi, ortak faaliyet düzenleme gibi konular başta olmak üzere çok sayıda farklı 

konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından öğrenci 

kulüplerine Erciyes Teknopark içersinde bir ofis tahsis edildiği ve bu ofiste yer almak 

isteyen öğrenci topluluklarının başvuruda bulunabilecekleri duyurulmuştur.

 19 Haziran 2013 tarihinde Kayseri Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde T.C. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kamu-Üniversite-Sanayi 

İşbirliği Bölgesel Toplantısı” na bölümümüz öğretim üyelerinin katılımı sağlanmıştır. 

 Yapılan paydaşlar toplantısının iç-dış paydaş toplantısı haline getirilmesinin uygun olacağı 

belirtilmiştir. Bu toplantılara Kayseri’de yer alan diğer üniversitelerden temsilcilerin 

katılımlarının sağlanmasınını yararlı olacağı vurgulanmıştır.

 Bir sonraki paydaşlar toplantısı için bu önerinin dikkate alınmasının yerinde 

olacağı kararlaştırılmıştır. 

 Öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılmasında ve hedeflerini iyi belirlemeleri bakımından 

kariyer sahibi kişiler ile mesleki paylaşım toplantılarının arttırılmasının yerinde olacağı 

belirtilmiştir. 

 Bölümümüzde çeşitli aralıklarla hem iç-dış paydaşlar ve sosyal etkinlikler 

komisyonu ve IEEE Erciyes Öğrenci Kolu’nun düzenlemiş olduğu kariyer günleri 

düzenlenmekte ve bölüm sayfamızda da bu faaliyetler yer almaktadır.  

 Bölümümüz öğrenci temsilcisi tarafından, sektörde bulunan firmalarla ortak bir çalışmanın 

yürütülebileceği seçmeli veya zorunlu bir dersin programa eklenebileceği ve bölüm olarak 

sosyal seçmeli derslerde fuar, sempozyum gibi organizasyonlara katılımın teşvik edileceği bir 

program oluşturmanın yararlı olacağı belirtilmiştir.


