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SUNUM PLANI 
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• Eğitim becerilerinin geliştirilmesi eğitimlerinin 
değerlendirilmesi (katılımcı sayısı, eğitimlerden 
memnuniyet oranı, karşılaşılan güçlükler vb.)

• Program amaçları, yeterlikleri ve ders bilgi paketlerine 
yönelik gerçekleştirilen iç ve dış paydaş analizlerinin 
sonuçları 

• Program amaçları, yeterlikleri ve ders bilgi paketlerine 
gerçekleştirilen iyileştirmeler 

• Görüş ve öneriler



Fakültemiz Kalite Komisyonu
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• Bahçe Bitkileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih HANCI

Arş. Gör. Akife DALDA ŞEKERCİ

• Bitki Koruma

Dr. Öğr. Üyesi Sümer HORUZ

Arş. Gör. Ender Şahin ÇOLAK

• Biyosistem Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEMİREL

Arş. Gör. Necati ÇETİN

• Tarla Bitkileri

Doç. Dr. Satı UZUN

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ÖZAKTAN

• Prof. Dr. Sibel SİLİCİ (Başkan)

• Serap BAŞARAN (Fakülte Sek.)

• Aytuğ ÖZCAN (Öğrenci Temsilcisi)

• Tarımsal Biyoteknoloji

Dr. Öğr. Üyesi Osman İBİŞ

Arş. Gör. Dr. Kevser KARAMAN

• Toprak Böl. Ve Bitk. Bes.

Doç. Dr. Adem GÜNEŞ

Arş. Gör. Sema KAPLAN

• Zootekni

Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR

Arş. Gör. Dr.  Mahmut KALİBER
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Ziraat Fakültesi Tanıtımı

5

 Fakültemizde 927 lisans, 275 yüksek lisans ve 50 doktora 
öğrencisi bulunmaktadır.

 Lisans programlarında 548 adet, 

 Yüksek lisans ve  Doktora programlarında 100 ders 
mevcuttur. 
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Eğitim becerilerinin 
geliştirilmesi 
eğitimlerinin 

değerlendirilmesi 
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Eğitim becerilerinin geliştirilmesi 
eğitimlerinin değerlendirilmesi 

Eğitim becerileri eğitici eğitimi 
çalıştayına Fakültemizde 48 öğretim 
elemanı katılmıştır.
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1…..5
zayıf…….mükemmel
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1…..5
zayıf…….mükemmel
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1…..5
zayıf…….mükemmel
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1…..5
zayıf…….mükemmel



Eğitim sonunda eğitim becerileri 
konusunda uygulamada somut olarak 

değiştireceğiniz 3 şeyi belirtiniz.
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• 6 kişi öğrencinin derse katılımı için 
sınıfta soru-cevap şeklinde dersi 
işleyeceğini

• 6 kişi ders materyallerinin 
güncelleyeceğini

• 8 kişi yeni ölçme değerlendirme 
teknikleri uygulayacağını 

• 5 kişi ders bilgi paketlerini sürekli 
güncel tutacağını 

• 5 kişi uygulamayı artıracağını

• 4 kişi ders puanlandırma sistemini 
ödev ve kısa sınavlarla 
zenginleştireceğini

• 2 kişi öğrencilere vereceği ödevlerde 
ödev yönergesi kullanacağını

• 4 kişi sunum tekniklerinin gözde 
geçireceğini

• 3 kişi görselliğe daha fazla önem 
vereceğini

• 2 kişi öğrencileri araştırmaya teşvik 
edeceğini



Genel Değerlendirme Sonuçları

• Anket sonuçlarına göre  genel 
memnuniyet oranı yaklaşık 
%70 olarak hesaplanmıştır.

• Eğitimlerin uzman kişiler 
tarafından verilmesi

• Eğitici sunularının disiplinlere
uygun şekilde düzenlenmesi 
(Yaşam bilimleri için spesifik 
örneklerin verilmesi)

• Program yoğun bulunmuştur. 
Dönem içerisine yayılması 
önerilmektedir.
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1…..5

zayıf…….mükemmel



Program amaç ve 
yeterlilikleri ile ilgili İç-Dış 

paydaş Değerlendirme/Analiz 
Sonuçları
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Bölüm/ABD Değerlendirme 
Ekibinin Oluşturulması
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Neler Yapıldı?

Bugüne kadar 17 toplantı yapıldı.

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 ve uygulanması

Staj Protokollerinin imzalanması 23

https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2018 Y%C4%B1l%C4%B1 Birim Faaliyet Raporu2(1).pdf
https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/K%c4%b0DRS S%c4%b0STEM 2018.pdf
https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2018 Y%c4%b1l%c4%b1 Stratejik Plan %c4%b0zleme ve De%c4%9ferlendirme Raporu-2-11.pdf
https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/STRATEJ%c4%b0K PLAN 2017.pdf


• Öğretim 
Elemanlarıyla Odak 
Grup Toplantılarımız
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Öğrencilerle 
Odak Grup 
Toplantısı
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İşverenlerle odak 
grup toplantıları
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• Yaklaşık 30 mezunumuzun istihdam edildiği Şeker 
Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin AKAY ve 
müdürlerinin katılımının sağlandığı kariyer günü 
gerçekleştirilmiştir.
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• Önemli paydaşlarımızdan olan yerel yönetimlerle kariyer 
günü kapsamında Bşb. Bel. Başkanı Dr. Memduh 
BÜYÜKKILIÇ öğrencilerle buluşmuştur.
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• Öğrencilerimiz ve Hocalarımız ‘’Milli 
ekonominin temeli ziraattır.’’ ana temalı 9. 
Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi’ne katılmıştır.
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• ZMO Başkanı Kayseri Şube Ali 
Koç’un katılımıyla Tarım 
Eğitiminin 173. yılı kutlanmıştır.
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• Orta Anadolu'nun En Büyük Arıcılık 
Buluşmasının düzenlenmesi
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• Gıda Mühendisleri Odası Kayseri 
Şubesinin düzenlediği Dünya Gıda 
Günü etkinliğine katılımı
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• Bitki Islahçıları Alt Birliğinde 
düzenlenen Bitki Islahçıları Gününe 
öğrencilerin katılımı
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• Stajların etkinliğini 
artırmak amacıyla Özel 
Sektör temsilcileriyle 
görüşmeler sonucunda 
Staj protokolleri 
imzalanmıştır.
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Düzenlenen Kongre ve 
Sempozyumlar

• 12. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu

• 7. Uluslararası Entomopatojenler ve Mikrobiyal
Mücadele Kongresi 

• 1. Uluslararası Tarım, Hayvan ve Gıda Bilimleri 
Konferansı

• 11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi
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İç ve Dış Paydaş Anketleri
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Kalite Yönetim Süreçleri ve
İyileştirme Çalışmaları Hakkında
Geribildirim Alınması

• İç ve dış paydaşlarımızın kalite yönetim
süreçlerimize dahil olmalarını sağlamak amacıyla
online olarak anketler düzenlenmekte ve
geribildirimler toplanmaktadır.



Dış Paydaş Anketleri

• Dış paydaşlarımızın birimimiz ile yürüttüğü işbirliğinin ne
kadar verimli olduğu, temel değerlerimiz, bilimsel
araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizden
memnuniyet düzeyleri gibi konularda bilgi toplamaktayız.

• 5 dış paydaştan aldığımız geri bildirim %92 memnuniyet
seviyesindedir.



İç Paydaş Anketleri

• İç paydaşlarımızın kalite yönetim ve iyileştirme süreçlerinde üzerinde
durulması gereken beklentileri ve ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi amacıyla
düzenli olarak geri dönüşlerini de anketler üzerinden toplamaktayız.

• Akademisyenlere uygulanan 48 sorudan oluşan anketler neticesinde 25
geribildirimde birim memnuniyeti %88 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kalite
geliştirme süreçlerinden memnuniyet oranı %72 olarak belirlenmiştir.

• Öğrencilere uygulanan anketler neticesinde 49 sorudan oluşan ankette 157
geribildirim neticesinde genel memnuniyet %58 olarak hesaplanmıştır.



DEĞERLENDİRME 
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Üstünlükler

• Fakültemiz bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Hayvancılık
Kulubü ve Ziraat Mühendisleri Odası Genç Topluluğu ile
etkinlikler düzenleniyor olması,

• Fakültemizin The Times High Education gibi uluslararası
derecelendirme sistemleri ile ulusal derecelendirme
sisteminde en üst sıralarda yer alması,

• ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA gibi yurtiçi ve yurtdışı
akademik personel ve öğrenci değişim programlarından
faydalanılıyor olması,

• AB, TÜBİTAK, ORAN, KOSGEB, BAP gibi ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel araştırma
projelerinden destek alınıyor olması,
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Üstünlükler

• Alanında güçlü genç akademik kadrosunun olması,

• Fakültede farklı bölümler ve üniversitenin diğer fakülteleri
ile ortak çalışmaların yapılıyor olması,

• Üniversitemiz bünyesindeki araştırma merkezleriyle
işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yürütülüyor olması,

• Fakültemiz bünyesinde yabancı dilde eğitim veren
lisansüstü programların olması,

• Fakültemizin çiftçiler, çiftçi kuruluşları, kamu kuruluşları ile
işbirliği içerisinde olması,

• Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi için yurtdışındaki
üniversite ve öğretim elemanlarıyla işbirliği içerisinde
olunması,
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Zayıf Yönler

• Bölümlerimizin akademik personel sayısının azlığı,

• Fakültemiz laboratuvarının yeterli sayı ve 
donanımda olmayışı, büyük eksikliklerin olması, iş 
güvenliği ile ilgili kriterlerin yeterli ölçüde 
sağlanamaması,

• Fakültemizde yeterli sayıda bilgisayar ve eğitim ile 
alakalı teknolojik cihazların bulunmaması,

• Fakültemizin derslik ve laboratuvar açısından 
yeterli alt yapıya sahip olmaması
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Zayıf Yönler

• Fakültemizin Merkez Kampüse alınmasına rağmen 
Ziraat Fakültesi binasının bulunmaması,

• Yardımcı ve teknik eleman (araştırma görevlisi, 
öğretim görevlisi, bilgisayar, elektrik ve 
laboratuvar teknisyeni) kadrolarındaki eksikliğin 
giderilememesi,

• Öğretim elemanı başına düşen ders yükü sayısının 
fazla olması,

• Uygulama alanlarımıza transferi sağlayacak ulaşım 
araçlarının yetersiz olmasıdır.
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Program amaçları, yeterlikleri ve ders 
bilgi paketlerine gerçekleştirilen 

iyileştirmeler I

• Fakülte Akademik kurul toplantısı yapılarak bütün 
öğretim elemanları akreditasyona hazırlık 
çalışmaları süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

46



Program amaçları, yeterlikleri ve ders 
bilgi paketlerine gerçekleştirilen 

iyileştirmeler II

• Her bölüm kendi bölüm kurulunda program amaç 
ve yeterliklerini Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYYÇ), meslek mevzuatı, paydaş 
görüşleri, araştırma üniversitesi gereksinimlerine 
uyumu ile ilgili olarak tekrar gözden geçirmiştir. 

• Türkiye Yükseköğretim Tarım Orman ve Su 
Ürünleri Temel Alan Yeterlilikleri göz önüne 
alınarak mevcut program yeterlilikleri ile ilgili bir 
matris oluşturulmuştur.
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Öğrenme çıktıları aşağıdaki 
maddeler doğrultusunda kontrol 

edilmiştir.

• Öğrenme çıktıları ders yeterlilikleri ile ilişkilidir.

• Öğrenme çıktıları öğrenci davranışına dönüktür.

• Öğrenme çıktıları öğrenci seviyesine uygundur.

• Öğrenme çıktıları ölçülebilir niteliktedir.

• Öğrenme çıktıları açık ve anlaşılırdır.

• Öğrenme çıktıları gözlenebilir tek bir özellik 
içermektedir. 

• Bir ders için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır.
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• Program yeterlilikleri her bölüm için bölüm 
kurulları tarafında güncellenmiştir. 

• Öğrenci, eğitmen ve bölüm akademik kurulu 
görüşleri doğrultusunda yeni program 
yeterlilikleri de göz önüne alınarak bölümlerin 
2019-2020 eğitim kataloğu tekrar 
düzenlenmiştir.

• Yeni kataloglar program yeterlilikleri ile 
ilişkilendirilmiştir.



51



Görüş ve Öneriler

• Anketlerin içeriğinin hazırlanması ve 
değerlendirilmesi ile ilgili teknik destek ihtiyacı 
bulunmaktadır.

• Üniversite kalite komisyonunun öğretim üyelerinin 
akreditasyon sürecine katılımı ile ilgili farkındalık 
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 52
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Öneriler

• ZİDEK ile akreditasyon görüşmelerinin 
gerçekleştirilmesi

• Katalogla ilgili ders ve öğrenim kalitesinin iyileştirilmesi

• Diğer ekip ve komisyonlarla işbirliklerinin artırılması
54



TEŞEKKÜRLER
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