
AKREDİTASYONA 
HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
Araştırma Üniversitesi Kalma Yolunda 
Fakültemiz…



1. Kalite Güvence Sisteminin Tanıtımı
MİSYONUMUZ

Erciyes Üniversitesinin Stratejik Planı ile belirlenen misyon ve vizyonunu

gerçekleştirmek üzere iç ve dış kalite güvence politikalarını oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ

Erciyes Üniversitesinin akademik ve idari tüm birimlerinin etkin, verimli,

sürdürülebilir, eğitim ve araştırmada rekabet edebilir bir üniversite olmasına katkıda

bulunacak bir kalite güvence sistemine sahip olmasını sağlamaktır.



Erciyes Üniversitesi Kalite Politikası

Erciyes Üniversitesinin; Misyon, Vizyon ve Değerleriyle uyumlu, tüm birimlerinin

etkin, verimli, sürdürülebilir, eğitim ve araştırmada uluslararası rekabet edebilir bir

üniversite olmasına katkıda bulunacak, katılımcı yönetim anlayışı ile iç ve dış

paydaşların sürece dahil edildiği, topluma ve çevreye duyarlı, değişim ve gelişime

açık bir kalite güvence sistemine sahip olmasını sağlamaktır.



1.1. Komisyon Üyelerimiz
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR

Doç. Dr. Satı UZUN

Doç. Dr. Adem GÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Osman İBİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sümer HORUZ

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ÖZAKTAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatih HANCI

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEMİREL

Arş. Gör. Dr. Kevser KARAMAN

Arş. Gör. Dr.  Mahmut KALİBER

Arş. Gör. Akife DALDA ŞEKERCİ

Arş. Gör. Necati ÇETİN

Arş. Gör. Sema KAPLAN

Arş. Gör. Ender Şahin ÇOLAK

Serap BAŞARAN

Aytuğ ÖZCAN (Öğrenci Temsilcisi)





2. Komisyon Toplantıları ve Raporlarımız

Bugüne kadar 17 toplantı yapıldı. (yaklaşık 85 saat)
Faaliyet Raporu-2018
İç Değerlendirme Raporu-2018
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu-2018
Seyrani Ziraat Fakültesi 2017 - 2021 Yılı Stratejik Planı
İç ve Dış paydaş anketlerinin hazırlanması
Staj Protokollerinin imzalanması

https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2018%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Birim%20Faaliyet%20Raporu2(1).pdf
https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/K%c4%b0DRS%20S%c4%b0STEM%202018.pdf
https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2018%20Y%c4%b1l%c4%b1%20Stratejik%20Plan%20%c4%b0zleme%20ve%20De%c4%9ferlendirme%20Raporu-2-11.pdf
https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/STRATEJ%c4%b0K%20PLAN%202017.pdf


3. Araştırma Üniversiteleri Güncel Durum (17/10/2019)

Üniversitemizin 
durumu ?





Araştırma Üniversiteleri 

Performans İzleme 

Endeksi neyi baz alır?

Araştırma 
Kapasitesini

Araştırma 
Kalitesini

Etkileşim Ve İşbirliği Olmak Üzere
3 Başlık Altında Toplam 33 Göstergeyi



3.1. Araştırma Kapasitesi

Üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı,
Atıf sayısı, 
Ulusal proje sayısı, 
Ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, 
Uluslararası proje fon tutarı, 
Ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, 
Ulusal patent belge sayısı, 
Uluslararası patent belge sayısı, 
Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, 
Doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısı.



3.2. Araştırma Kalitesi
Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, 
Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, 
Ulusal bilim ödülü sayısı, 
Öğretim üyesi firma sayısı, 
Öğrenci/mezun firma sayısı, 
Yök 100/2000 doktora burs programı öğrenci sayısı, 
Tübitak 2244 sanayi doktora programı öğrenci sayısı, 
Tübitak 1004 teknoloji platformu projesi kapsamında alınan fon tutarı, 
Bilimsel yayınların ve tezlerin açık erişim yüzdesi, 
Dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500'e girme sayısı
Akredite edilmiş program sayısı göstergeleri.



3.3. Etkileşim ve İşbirliği
∞Üniversite-üniversite işbirlikli yayın oranı, 
∞Üniversite-sanayi işbirlikli yayın oranı, 
∞Uluslararası işbirlikli yayın oranı, 
∞Üniversite-sanayi işbirlikli patent belge sayısı, 
∞Uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, 
∞Uluslararası öğrenci oranı, 
∞Uluslararası öğretim üyesi oranı
∞Kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli ar-ge ve yenilik 
projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, 

∞Kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli ar-ge ve yenilik projelerinden 
alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı ve

∞Dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı.



3.4. Araştırma ve Aday Araştırma üniversitelerine sağlanan 
başlıca ilave imkânlar

KADRO TAHSİSİ YURT DIŞINDA 
DOKTORA EĞİTİMİ TÜBİTAK DESTEKLERİ



3.5. Araştırma Üniversitesi Sürekliliği için Yapılacak İşler

BİLİMSEL YAYIN

INCİTES DERGİ ETKİ DEĞERİNDE %50’LİK 
DİLİME GİREN BİLİMSEL YAYIN

PATENT/TESCİL

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE

DOKTORA ÖĞRENCİ SAYISI

TEKNOPARK FİRMA SAYISI

ULUSAL VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ



Komisyona bilgi akışı olmaması

Bilgilerin zamanında aktarılmaması

Özensiz ve eksik olarak aktarılması

Bilgilerin öneminin yeterince anlaşılamamış olması

4. Fakülte Kalite Komisyonun Karşılaştığı Sorunlar



5. Acil olarak ne 

istiyoruz ?

İç-Dış Paydaş anketleri

Yeni ekip oluşturulması

Program Yeterlilikleri (TYYÇ)

Dersin Öğrenme Çıktıları

Ders Bilgi Paketleri





5.1. İç ve Dış Paydaş Anketleri 

İç paydaşlar öğrenciler ve öğretim üyelerimiz.

Dış Paydaşlar 

 Üniversiteler ve Fakülteler (Erciyes Üniversitesinin diğer fakülteleri ve tüm diğer
üniversiteler)

 Kamu Kurumları (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, Pankobirlik vb.)

 Odalar-Birlikler (Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, BESD-BİR, TZOB,
TYZMB, TSÜAB vb.)

 Türk Tarım Sektöründe Yer Alan Firmalar (Özel firmalar/şirketler)







 Fakültemiz Bünyesindeki Komisyonlarla İşbirliği

İş-birliği için gerektiğinde temsilciler Kalite Komisyonu toplantılarına katılımı

Komisyon üyeleri arasında aktif bilgi alış-verişinin sağlanması



Yeni Ekip İle İşbirliği

Rapor hazırlanırken 

yardımlaşılacak…



6. Güncel Durum (2019)





Yapamazsak ?

Araştırma Üniversitesi statüsünden düşürülme,

Norm Kadro probleminin ortaya çıkması,

Proje ve bütçe kısıtlamaları,

İşbirliklerinin zayıflaması,

Akredite olamama.



Program Yeterlilikleri/Çıktıları



Paydaş analizleri ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Alan ve

program yeterlilikleri göz önüne alınarak, program yeterliliklerinin/çıktılarının

gözden geçirilmesi.

Öğrencinin mezun olduğunda neyi bilmesinin, neyi yapabilmesinin ve nelere yetkin

olmasının beklendiği program çıktıları ile açıklanır.

 Kısacası, program çıktılarının belirlenmesinde, Nasıl bir program? Nasıl bir mezun

istiyoruz? sorularına yanıt ararız.





AAAAAAA





TYYÇ

Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi; yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre

sınıflandıran ve organize eden yapıdır.

 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ)

 Alan (mühendislik, sağlık vd.) Yeterlilikleri

 Program Yeterlilikleri (Program Çıktıları) 

 Ders, Modül Bazında Öğrenme kazanımları (Çıktıları)



Program Çıktıları Belirlemede Önemli Noktalar

• İlgili mesleğin gerektirdiği temel alan yeterlilikleri TYYÇ’yi ne ölçüde karşılamaktadır?

• Üniversitemizin ve buna bağlı olarak da bağlı bulunduğunuz fakültenin vizyon, misyon ve
hedefleriyle tutarlı mı?

• İlgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak yazılmış mı?

• Öğrenciler olası program çıktılarıyla TYYÇ yeterliliklerine sahip olabilir mi?

• Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program çıktıları gerçekçi olarak dile
getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu çıktılar istenilen becerileri kazandırma anlamında
ekonomik mi?

• Bir program için 10 – 15 yeterlilik yazılması gerekmektedir.







Program Yeterliliklerinin TYYÇ Tarım, Ormancılık ve Su 

Ürünleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Lisans Eğitimi) ile İlişkilendirilmesi







ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme çıktıları:

•Öğrencinin öğrenme sürecini başarıyla tamamladıktan sonra «ne bileceği, ne

anlayabileceği, ne yapabileceği»ni ifade eden beceriler setidir.

AKTS kredisi:

•Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması

için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.



Ulaşılabilir olmalıdır (Öngörülen düzey için ve ölçülebilir)

Genel olmalıdır (Spesifik olursa öğrenme çıktılarının sayısı artar, gerçekçi olmaz)

Bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır.

Herkes için anlaşılır olmalıdır.

Herhangi bir dersteki konuların başlıkları öğrenme çıktısı olarak ifade edilmemelidir.

«Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?»

sorusunu kendimize soralım; cevabımız, çalışmalarımıza yön verecektir.



Akışkanlar Mekaniği Dersinin Öğrenme Çıktıları
Kimya Mühendisliği 

Bölümü Program 
Çıktıları

1. Makro ölçekteki akışkanlar mekaniği ile moleküler 
dinamik arasında ilişki kurabilme. 1,2,5,6  

2. Tasarım projelerinde gerekli olan fiziksel özelliklere ait 
verileri formüle edebilme. 1-3

3. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni 
akışkanların reolojik özelliklerini kavrayabilme. 1,2,5,6

4. Verilen süreçler için uygun model denklikleri türetebilme. 
1-3,5

5. Mikro/makro ölçekte akışkan akımını kavrayabilme. 1,2

6. Analitik/nümerik teknikler kullanarak akım problemlerini 
çözebilme. 1-3,5,6

7. Verilen bir sistemin akışkan nakli için gerekli cihazları
seçebilme. 2,4

8. Verilen bir süreç için akım sistemini tasarlayabilme. 5,6,7,8,10



Dersler ve Program Çıktıları

Eğitim planında yer alan bütün ders ve etkinliklerin öğrenme çıktıları hazırlandıktan

sonra her bir dersin hangi program çıktılarını sağladığını gösteren bir matris

hazırlanmalıdır. Böylece program çıktılarının ders öğrenme çıktıları ile karşılanıp

karşılanmadığı kontrol edilmelidir.



DERS PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ders A x x x x x x

Ders B x x x x x

Ders C x x x x

Ders D x x

Ders E x x x

Ders F x x x x x x x

Ders G x x

Ders H x x x x x

Ders I x x x x x

Ders J x x x x





YAPILMASI GEREKENLER:

Bölüm/anabilim dalı kurulunda program amaç ve program yeterliklerinin gözden 

geçirilmesi (TYYÇ, Meslek mevzuatı, Paydaş analizleri, 

Araştırma Üniversitesi gereksinimlerine vb. uyumun sağlanması; Form-1)

Ders öğrenme çıktılarınız Mevcut program yeterliliklerinizi karşılıyor mu? (Form 2)

Program yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarında eksikliklerin belirlenmesi, 

raporlanması



Belirlemiş olduğunuz Program yeterliliklerine ulaşabilmek için Eğitim‐Öğretim 

Programınızı gözden geçiriniz. Bu çalışma mevcut programınızdaki derslerin, program 

yeterliliklerini dengeli bir biçimde karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeniz ve eğitim 

öğretim sırasında düşük düzeyde kazandırılan program yeterliliği (leri) var ise yeni 

ders(ler) veya var olan derslerdeki eğitim‐öğretim aktivitelerine yenilerini eklemeniz 

veya çıkarmanız için yol gösterici olacaktır. 

Ders listelerinin hazırlanması, (Katalog) bu yıl yapılan değişikliklerin listelenmesi



Gerçekleştirilen iyileştirmelerle ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan 

raporun Birim Kalite Güvence Komisyonuna sunulması 

Oluşturulan program yeterlikleri ile ders izlencelerinin Kalite Güvence Komisyonu 

tarafından kontrol edilerek birimle ilgili genel bir değerlendirme raporunun 

hazırlanması

Ders izlenceleri eksiksiz sisteme girilmesi



TEŞEKKÜR EDERİM
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