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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

TOPLANTI ÇAĞRI PUSULASI 

Adı/Konusu: 
2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi 
Bölüm Akademik Kurul Toplantısı (dönem 
başı) 

Sayısı: 2022 -2 

Tarih ve Saat 25 Şubat 2022 Cuma Saat 11:00 

Yer 

Zoom Platformu Join Zoom Meeting 
https://erciyes-edu-
tr.zoom.us/j/97497959919?pwd=ZnZxUXNuYnFRcWl3eTVhclJUVkRDdz09 
Meeting ID: 974 9795 9919 
Passcode: 796969 

Düzenleyen(ler) Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı 
Katılımcılar Bölüm öğretim elemanları /Bölüm Danışma Kurulu Üyeleri 

 

GÜNDEM
 

1. 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi eğitim öğretim planı, 
2. Yeni akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme, 
3. Ders dosyalarına eklenecek olan ölçme değerlendirme tablosu hakkında bilgi, 
4. Serbest seçmeli derslere ve yandal programına danışmanlarca yönlendirme, 
5. Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi, 
6. Bölüm Danışma Kurulu üyelerinin ve paydaşların görüş ve önerileri, 
7. Gelecek Dönem planları ile ilgili görüş ve önerilerin alınması. 
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25.02.2022 TARİHLİ BÖLÜM AKADEMİK KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı Akademik Kurul 
Toplantısı bölüm öğretim elemanları, iç ve dış paydaş temsilcilerinin katılımıyla 25 Şubat 2022 Saat 
11:00 da aşağıdaki gündem maddeleriyle toplanmıştır: 

1. 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim - Öğretim planı, 
2. Yeni akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme, 
3. Ders dosyalarına eklenecek olan ölçme değerlendirme tablosu hakkında bilgi, 
4. Serbest seçmeli derslere ve yandal programına danışmanlarca yönlendirme,  
5. Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi, 
6. Bölüm danışma kurulu üyelerinin ve paydaşların görüş ve önerileri, 
7. Gelecek dönem planları ile ilgili görüş ve önerilerin alınması 

 Prof. Dr. Mustafa Koçer öncelikle akademik olarak yükselen öğretim üyelerini tebrik etti.  
Bölüm danışma kurulu ile yapılan istişareler neticesinde kurul üyelerince açılması önerilen derslerin 
müfredat güncellemesinde dikkate alındığını ve katalogda yer almaya başladığını ifade ederek konu 
hakkında ilgili bilgi verdi: 

Doç. Dr. Oğuz Göksu - Dijital İçerik Yönetimi, 
Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Yoğurt - Proje Üretimi ve Uygulamaları, 
Öğr. Gör. Hasan Köse - Girişimcilik, 
Doç. Dr. Murat Başarır - Gönüllülük Çalışmaları, 
TÜHİD - Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, 
Yavuz Selim Taşçıoğlu - Uygulamalı derslerin arttırılması, 
Mustafa Gürbüz - Dijitalleşme ile ilgili derslerin arttırılması.  

Sağladıkları katkılarından dolayı üyelere teşekkür etti. 
 Prof. Dr. Mustafa Koçer, Doç. Dr. Oğuz Göksu'ya söz verdi kendisini tanıtması için. Kendisi TRT 
Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda çalıştığını belirtti. 
Cimer'in işleyişi ve kamuda halkla ilişkilerin işleyişi ile ilgili derslerde bilgi vererek öğrencilere faydalı 
olmayı umduğunu ifade etti. İletişim Başkanlığı Halkla ilişkiler Daire Başkanı Durmuş Ersoy ile birlikte 
müsait bir zamanda öğrencilere Cimer’in uygulamaları, yönetime katılım hakkında Kayseri’de eğitim 
verebileceklerini belirtti.  Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde ders verdiğini söyledi. 
 Prof. Dr. Mustafa Koçer, Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Yoğurt'a söz vererek kendisini tanıtmasını 
istedi. Kendisi Teknopark'ta çalışmaya devam ettiğini ve öğretim üyesi olarak çalıştığını ifade etti. Doç. 
Dr. Çilem Tuğba Koç'un projesine destek verdiğini söyledi. Fakültenin danışma kurulunda olduğunu 
söyledi. Erasmus projeleri için 28 Mart tarihine kadar başvuruların devam ettiğini, ortak bulma ve proje 
oluşturma süreçlerinde yardımcı olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Koçer de projelerin öneminden 
bahsetti. Hem hocalar hem de öğrenciler açısından faydalı olacağına değindi.  
 Prof. Dr. Mustafa Koçer, Hasan Köse'ye söz verdi. Kendisi sektörden geldiğini belirtti. 
Öğrencilerin derslerinden olumlu etkilendiğini, staj yapma ve çalışma gibi konularda motive olduğunu 
belirtti. Prof. Dr. Mustafa Koçer son dönemde öğrencilerin sektörde çalışarak deneyim elde 
edebileceğini, kariyer gelişimi için kapsamlı bir sistem kurulabileceğini belirtti.  
 Prof. Dr. Mustafa Koçer Mustafa Gürbüz'e söz verdi. Kendisi hem TV hem gazete hem de 
radyoda çalıştığını belirtti. Öğrencilerin en büyük sorunun okuldan sonra iş bulma olduğunu söyledi. Bu 
konuda TBMM'ye baskı yapılabileceğini belirtti. Belirli bir sayının üzerindeki kurumlarda halkla ilişkiler 
mezunu bulunmasının zorunlu tutulması gerektiğini, böylelikle öğrencilerin diplomalarının daha 
kıymetli olacağını belirtti 
 Prof. Dr. Mustafa Koçer yüksek lisans öğrencisi Yunus Türk'e söz verdi. Kendisi Mustafa 
Gürbüz'e katıldığını ifade ederek öğrenciler arasında diplomaların pek işe yaramadığı düşüncesinin söz 
konusu olduğunu söyledi. Öğrenim sürecinde sektörle iş birliği yapıldığında öğrenciler için daha faydalı 
olabileceğini belirtti. 
 Prof. Dr. Mustafa Koçer akreditasyonda ara değerlendirme döneminin geldiğini hatırlattı. Ders 
bilgi paketlerinin güncellenmesi ile ilgili bilgi verdi. Bazen sistemde problem olduğunu, bilgilerin 
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kaybolabildiğini bunun için de bir kaydını bilgisayara almak gerektiğini söyledi. Ölçme değerlendirme 
ile ilgili ölçme soruları ve zorluk analizi istendiğini belirtti. Bu dönemden itibaren her dersin vize ve finali 
için öğrencilerin notlarının analiz edilmesi için bir form olduğunu ve bunların öğrenme çıktılarıyla 
eşleştirmesinin yapılacağını belirtti. Zorluk skalası olduğunu ve bunları ders çıktılarıyla eşleştirmek 
gerektiğini söyledi. Soruları hazırlarken buna göre oluşturmak gerektiğini ifade etti. Serbest seçmeli 
derslerle ilgili bir şart olduğunu söyledi. Öğrencileri serbest seçmeli derslere yöneltmek gerektiğini 
belirtti. Güzel sanatlar bölümlerine özellikle yönlendirilmesini istedi. Kredisi ve geçme kalma olmadığı 
için bu derslerin öğrencileri zorlamayacağını söyledi. Öğrenciler serbest seçmeli dersleri seçerse bu 
öğrencileri not ederek Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cıngı'ya öğrencinin ismini ve dersin ismini iletmek 
gerektiğini belirtti. Yandal programındaki öğrenci sayısının artırılabileceğini ifade etti.  
 Prof. Dr. Mustafa Koçer derslerle ilgili bilgi paylaşımlarının İLEDAK sürekli iyileştirme 
kapsamında rapor halinde oluşturulabileceğini, dönem sonlarında tartışarak bunların 
yaygınlaştırılabileceğini belirtti. Doç. Dr. Murat Başarır'ın bu konuyla ilgilendiğini, kendisine iletilmesi 
gerektiğini söyledi. Akreditasyonla ilgili ders dosyalarının hazırlanması konusunda dikkatli olunması 
gerektiğini hatırlattı. 
 Prof. Dr. Mustafa Koçer, Prof. Dr. Hakan Aydın'ın iletilmesini istediği konulara değindi. Ders 
dosyalarının ve devam çizelgelerinin takibini dikkatle yapılmasını istediğini söyledi. Fakültenin ev 
sahipliğinde yapılacak olan sempozyuma katılım sağlanmasının kurum aidiyeti açısından önemli 
olduğunu söyledi. 
 Prof. Dr. Mustafa Koçer şeffaf bir şekilde hesap verilebilir olarak çalışıldığını, çözüm odaklı 
olarak, önyargısız bir şekilde çalışıldığını belirtti. Akademik olarak çalışanların nasıl daha iyi yerlere 
getirebileceğinin üzerinde çalışılmasının önemine değindi. 
 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cıngı, lisansüstü derslerde uzaktan eğitim vermek isteyen öğretim 
üyelerinin en kısa zamanda bu durumu kendisine bildirmelerini istediğini belirtti. 
 Prof. Dr. Mustafa Koçer katılımlarından dolayı öğretim üyelerine, iç ve dış paydaşlara teşekkür 
etti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 T.C. 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

 
 

25 ŞUBAT 2021 BÖLÜM AKADEMİK KURUL KARAR TUTANAĞI 

Adı/Konusu: 
2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi 
Bölüm Akademik Kurul Toplantısı (dönem 
başı) 

Sayısı: 2022 -2 

Tarih ve Saat 25 Şubat 2022 Cuma Saat 11:00 

Yer 

Zoom Platformu Join Zoom Meeting 
https://erciyes-edu-
tr.zoom.us/j/97497959919?pwd=ZnZxUXNuYnFRcWl3eTVhclJUVkRDdz09 
Meeting ID: 974 9795 9919 
Passcode: 796969 

Düzenleyen(ler) Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı 
Katılımcılar Bölüm öğretim elemanları /Bölüm Danışma Kurulu Üyeleri 

 

GÜNDEM
 

1. 2021-2022 akademik yılı bahar dönemi eğitim öğretim planı, 
2. Yeni akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme, 
3. Ders dosyalarına eklenecek olan ölçme değerlendirme tablosu hakkında bilgi, 
4. Serbest seçmeli derslere ve yandal programına danışmanlarca yönlendirme, 
5. Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi, 
6. Bölüm Danışma Kurulu üyelerinin ve paydaşların görüş ve önerileri, 
7. Gelecek Dönem planları ile ilgili görüş ve önerilerin alınması. 

 
 
Yukarıda tarihi, yeri, zamanı belirtilen, toplantıda sunulan talep, beklenti, önerilere bağlı yapılan 
değerlendirmeler neticesinde;  
K1: Akreditasyon süreci kapsamında ders dosyalarının hazırlanıp dönem sonunda arşivlenmek üzere 
teslimlerinin yapılmasına, 
K2: Ders bilgi dosyalarına bahar dönemiyle birlikte toplantıda sunulan ölçme değerlendirme tablosunun 
doldurularak ilave edilmesine, 
K3: TRT Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Oğuz GÖKSU ve İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı 
Durmuş ERSOY’un TRT ve CİMER uygulamaları hakkında öğrencilerimize seminer vermek üzere davet 
edilmelerine,  
K4: Ders kayıt döneminde danışmanlarca öğrencilerin serbest seçmeli derslerin işleyiş süreci hakkında bilgi 
verip yönlendirilme yapmalarına 
K5: Ders bilgi paketlerinin güncellemelerinin takip edilmesine, 
K6: Öğretim elemanlarının derslerde karşılaştıkları sorunları sürekli iyileştirme kapsamında DÖF üzerinden 
sonuçlandırılabilmesi için bölüm başkanlığına bildirmelerine karar verilmiştir. 
 
 
 
Doç.Dr. Murat Başarır 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl. Bşk. Yrd.Raportör) 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CINGI 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl. Bşk. Yrd. 

 
 

 
Prof. Dr. Mustafa KOÇER 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl. Bşk. 
 


