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“Vatanını en çok seven,
görevini en iyi yapandır.”





Erciyes Üniversitesi 44 yıla yaklaşan geçmişiyle ye-
tiştirdiği öğrencileri, nitelikli araştırmacıları, köklü 
Ar-Ge kültürü ve altyapısıyla bugün Türkiye’nin en 
önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer al-
mayı başarmıştır. 

Erciyes Üniversitesi ülkemizdeki ve dünyadaki ge-
lişmeleri yakından takip eden, kendisini sürekli ge-
liştiren bir yapıya sahiptir. Bu bakış açısıyla, Üniver-
sitemiz, ülkemizin geleceğinin şekillenmesindeki 
öneminin bilinci ve sorumluluğu anlayışıyla birçok 
alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Üniversi-
temiz, Dünya üniversiteleri ile olan ilişkileri, ulusal 
ve uluslararası alanda hazırlanan projeleri ve bu 
projelerin hayata geçirildiği modern araştırma mer-
kezlerine sahip olmasının yanında, üretilen bilim ve 
teknolojinin hayata geçirilmesi yönünden sanayi 
kuruluşları ile güçlü bağlara sahiptir.

Erciyes Üniversitesi birçoğu akredite eğitim-öğre-
tim programlarıyla yetiştirdiği mezunlarıyla daha 
iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunurken, Ar-Ge 
faaliyetleriyle yenilikçi bilgi ve teknoloji üretimin-
deki öncü bir üniversite olma rolünü sürdürülebilir 
yapmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olma he-
definin yanında AR-GE politikalarını kararlılıkla uy-
gulayarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle-
nen 20 devlet, 3 vakıf üniversitesi arasında yüksek 
düzey araştırma üniversitesi performansı gösteren 
üniversiteler kategorisine girmiş ve yeniden araştır-
ma üniversitesi seçilmiştir.

Erciyes Üniversitesi başarılı ve alanında lider birey-
ler yetiştiren araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve toplu-
ma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim 
kurumu olarak ürettiği bilgi ve teknolojiyi topluma 
katkı olarak dönüştürmeye büyük önem vermek-
tedir. Üniversitemiz COVID-19’a karşı geliştirdiği ve 
acil kullanım onayı alan TURKOVAC aşısıyla, Yükse-
köğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri 
kapsamında "Topluma Hizmet Ödülü" ne layık gö-
rülmüştür.

Erciyes Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma amaç-
larını sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele 
alan topluma ve çevreye saygılı dünyada rol model 

sürdürülebilir bir üniversitedir.  Üniversitemiz kam-
püsü yeşil kampüs çalışmalarıyla ülkemizin örnek 
kampüslerinden biri haline gelmiş, öğrenci ve men-
suplarına nezih bir kampüs ortamı sağlamaktadır. 
Erciyes Üniversitesi küresel iklim değişikliği, enerji 
ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve sürdürüle-
bilir ulaşımda şehrimize ve ülkemize üst düzeyde 
katkı sağlamakta ve bu alanda önemli başarılara 
imza atmaktadır. Çevre bilinci konusunda küresel 
farkındalık yaratmayı amaçlayan UI GreenMetric 
2021 sıralamasında Erciyes Üniversitesi, “Dünyanın 
En Sürdürülebilir Çevre Dostu 100 Üniversitesi” ara-
sında yer alma başarısı göstermiştir.

Kurumsal sistemini geliştiren ve Kağıtsız Üniversite 
Yönetim Sistemi Projesiyle dijital dönüşümünü hız-
landıran Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Ku-
rulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim 
alanında ilk kez uygulanan “Kurumsal Akreditasyon 
Programı” kapsamında 5 yıl süreyle “tam akreditas-
yon” almaya hak kazanmıştır.

Stratejik Yönetim anlayışını benimseyen Üniversi-
temizin 2022-2026 Stratejik Planı, her bir tema için 
ilgili tüm akademik ve idari birimlerden oluşturulan 
komisyonların katılımı ve yoğun çalışmalarıyla ha-
zırlanmış ve bir yol haritası olarak uygulamaya baş-
layacaktır. Strateji Geliştirme Kurulu tarafından son 
şekli verilen hedef kartları Strateji Daire Başkan-
lığımız tarafından maliyetlendirilmiş ve bütçeleri 
hazırlanmıştır. Hazırlanan planın etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi için büyük önem arz eden izleme 
ve değerlendirme süreçleri tanımlanmış, geliştiri-
len yazılımla planın dijital ortamda izlenebilirliği 
sağlanmıştır. 

Stratejik Planın hazırlanması sürecinde emeklerini 
esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen 
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kuruluna, Stratejik 
Planlama Ekibine ve Stratejik Plan Tema Gruplarına 
ve bu süreçte görev alan diğer kurullara, idari ve 
akademik personele katkılarından dolayı çok te-
şekkür ederim.

Erciyes Üniversitesi Stratejik Planının amaçlarına ve 
hedeflerine başarıyla ulaşmasını temenni eder, Üni-
versitemize hayırlı olmasını dilerim.
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Kısaltmalar

BAP  : Bilimsel Araştırma Projeleri

ERSEM  : Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

ERUTAM : Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi

ERÜ  : Erciyes Üniversitesi

ERUZEM : Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ERÜYÖS : Erciyes Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı

ETTO  : Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

GZFT  : Güçlü, Zayıf Yanlar, Fırsat ve Tehditler

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

MYO  : Meslek Yüksek Okulu

NAP  : Normal Araştırma Projesi

ORAN  : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

ÖNAP  : Öncelikli Alan Araştırma Projesi

SANTEZ : Sanayi Tezleri Destek Programı

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

ÜAK  : Üniversitelerarası Kurul

YÖK  : Yükseköğretim Kurulu
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1. STRATEJİK
PLANLAMA 
SÜRECİ

Erciyes Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planlama Süreci Şekil 1’de gösterilen Stratejik Yöne-
tim Sürecine uygun bir şekilde yürütülmüştür.

Şekil 1. Stratejik Yönetim Süreci
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Erciyes Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlık Sü-
reci; stratejik planın sahiplenilmesi ve duyu-
rulması çalışmalarıyla başlatılmış, planlama 
sürecinin organizasyonu ile devam etmiş 
ve hazırlık programının oluşturulması ile ta-
mamlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı (SGDB) tarafından stratejik plan 
hazırlanması çalışmaları Aralık 2020’de Rek-
töre bildirilmiştir. Rektör tarafından Stratejik 
Plan Genelgesi (Genelge 1) tüm akademik ve 
idari birimlere duyurularak 2022–2026 Stra-
tejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 
Genelgede stratejik planın hazırlanması için 
Erciyes Üniversitesi’ndeki tüm birimlere; ça-
lışmaların Rektör tarafından sahiplenildiği ve 
takibinin yapılacağı, çalışmaları üst düzeyde 
yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme 
Kurulu oluşturulduğu, çalışmaların SGDB ko-
ordinasyonunda yürütüleceği, Stratejik Plan-
lama Ekibine harcama birimlerince üyelerin 
görevlendirilmesi ve bu üyelerin rehberde 
belirtilen niteliklere haiz olması gerektiği bil-
dirilmiştir.

Erciyes Üniversitesi stratejik planlama süreci-
ne katkı veren kişi, birim ve ekipler ile görev-
leri aşağıda belirtilmiştir.

Rektör, Strateji Geliştirme Kurulunun başka-
nıdır. Ayrıca, stratejik planlama ekibinin do-
ğal başkanı olup ihtiyaç duyulduğu hallerde 
stratejik planlama ekibinin çalışmalarına kat-
kı vermiştir. Rektör, stratejik plan çalışmaları-
nı sahiplenmiş ve yakından izlemiştir.

Strateji Geliştirme Kurulu, Rektörün baş-
kanlığında, Rektör Yardımcıları, Üniversite 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ve 
Rektörün görevlendirdiği ilgili kişilerden 

oluşturulmuştur.

Strateji Geliştirme Kurulu; stratejik planla-
ma ekibini ve hazırlık programını onaylamış, 
harcama birimlerinin stratejik planlama süre-
cine aktif katılımını sağlamış ve sürecin ana 
aşamaları ile çıktılarını kontrol etmiş ve kurul 
toplantılarında gündeme alınan konuları gö-
rüşüp karara bağlamıştır.

Stratejik Planlama Ekibi, bir Rektör Yardımcısı 
başkanlığında, SGDB’nin koordinasyonun-
da, tüm ana hizmet birimlerinden farklı uz-
manlık alanlarına sahip kişilerin ve harcama 
birimlerinin temsilcileri ile SGDB yöneticisin-
den oluşturulmuştur.

Stratejik Planlama Ekibi, hazırlık programının 
oluşturulması, stratejik planlama sürecinin 
hazırlık programına uygun olarak yürütül-
mesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi 
ile Strateji Geliştirme Kurulu’nun uygun gö-
rüşüne ve Rektörün onayına sunulacak bel-
gelerin hazırlanmasından sorumludur.

Stratejik Planlama Ekibi tarafından Erciyes 
Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı Hazır-
lık Programı oluşturulmuştur. Bu program-
da stratejik planlama sürecinin aşamaları, 
bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler, 
aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş 
tarihleri ile bunlardan sorumlu olacak kişi ve 
birimler belirlenmiştir.

Stratejik Planlama Ekibi tarafından beş Tema 
Grubu oluşturulmuştur. Bu gruplar Stratejik 
Planın Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştir-
me, Toplumsal Katkı, Kurumsal Yönetim Sis-
temi ve Sürdürülebilir Üniversite başlıklarını 
çalışacak alanında uzman akademik ve idari 
personelden oluşturulmuştur. 
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Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırla-
nan Erciyes Üniversitesi 2022-2026 Stratejik 
Planı Hazırlık Programı, Strateji Geliştirme 
Kurulu’nun görüşüne sunulmuş ve Strateji 
Geliştirme Kurulu'nun onay vermesinin ar-
dından Genelge 2 ekinde yayımlanmıştır.

Stratejik Planlama Süreci Hazırlık Programı-
na uygun bir şekilde yürütülmüştür. Strate-
jik planlama sürecinin ilk adımı olan durum 
analizinde “Neredeyiz?” sorusunun cevabı 
aranmıştır. Bu analizde Üniversitenin gelece-
ğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler gelişti-

rebilmesi için geçmişte neleri başardığı, han-
gi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı, bunun 
nedenleri, sahip olduğu, kaynaklar, gelişme-
ye açık yönlerinin neler olduğu ve Erciyes 
Üniversitesi’nin Güçlü, Zayıf yanları ile kurum 
dışındaki Tehdit ve Fırsatlar GZFT Analizi ile 
değerlendirilmiştir.

Durum analizi çalışmalarında Şekil 2’de gös-
terilen her bir başlık Stratejik Planlama Ekibi 
ve Tema Gruplarından oluşturulan ayrı alt ça-
lışma grupları tarafından ayrıntılı olarak ana-
liz edilmiş ve raporlanmıştır. 

Geleceğe bakış sürecinde, planlar arasında 
devamlılığın sağlanması, tutarsızlıkların ön-
lenmesi, kısa vadeli fırsatlara odaklanmak 
yerine güçlü bir kurumsal yapının oluşturul-
ması ve uzun vadeli stratejik düşüncenin yer-
leşmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu süreçte Üniversitemizin misyon ve vizyo-
nu ayrı bir alt çalışma grubu tarafından ça-
lışılmış, Stratejik Planlama Ekibi tarafından 

gözden geçirilerek güncellenmiştir. Temel 
değerler, karar alıcıların Üniversiteyi yöne-
tirken bağlı kalacakları temel inançları ve ça-
lışma felsefesini yansıtacak ve çalışanlarının 
hangi ilkelere göre iş yapmaları ve nelere 
özen göstererek hizmet sunmaları gerekti-
ğine işaret ederek onları yönlendirecek ve 
hizmet sunumunda tutarlılık sağlayacak bir 
şekilde günümüz şartlarına uygun olarak 
yeniden oluşturmuştur. Temel Değerler ayrı 

Şekil 2. Durum Analizi Süreci
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bir çalışma gurubu tarafından ayrıntılı olarak 
çalışılmış, Stratejik Planlama Ekibi tarafından 
son şekli verilerek Strateji Geliştirme Kurulu-
nun görüşüne sunulmuş ve onayı alınmıştır.
Strateji geliştirme sürecinde amaç ve hedef-
lerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar Stra-
tejik Planlama Ekibinin koordinasyonunda 
Stratejik Plan Tema Grupları tarafından yürü-
tülmüştür. Tema Gruplarına bu çalışmaların 
nasıl yürütüleceğine ilişkin eğitim verilmiş, 
çalışmalar haftalık toplantılarla izlenmiş ve 
desteklenmiştir.

Bu çalışmalar kapsamında, stratejik planın 
herbir teması için politikalar gözden geçirile-
rek güncellenmiş, amaç ve hedefler belirlen-
miş ve her bir hedef için hedef kartları oluş-
turulmuştur. Hedef kartları oluşturulurken 
Üniversiteyi, birim, temel alan ve bütün ola-
rak anlık izleyebilmek için performans gös-

tergeleri; araştırma üniversitesi performans 
göstergeleri, kalite göstergeleri, uluslararsı 
sıralama göstergeleri dikkate alınarak ayrın-
tılı olarak çalışılmıştır. Bu çalışmalar Erciyes 
Üniversitesi Veri Yönetimi ve Analitiği Koor-
dinatörlüğü uzmanları tarafından desteklen-
miş, herbir performans göstergesi gerekliliği, 
ölçülebilirliği ve izlenebirliği bakımlarından 
irdelenmiş ve tartışılmıştır.

Stratejik planın izlenmesi ve değerlendiril-
mesi için kullanılan web tabanlı yazılım stra-
tejik planlamanın bütün aşamalarını yönete-
bilecek bir şekilde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
Yazılım Ekibi tarafından yeniden tasarlanmış 
ve geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın 
tamamlanmasıyla Erciyes Üniversitesi Strate-
jik Planlama sürecinin dijital dönüşümü de 
sağlanmış olacaktır.
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Tablo 1. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyeleri

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ Rektör

Prof. Dr. Murat BORLU Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Recai KILIÇ Rektör Yardımcısı

Murat YENİSU Genel Sekreter

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. M. Betül AYCAN Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özen TOK Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim BAYAZIT Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aygül AYKUT Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yunus YOLDAŞ Hukuk Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Faik BİLGİLİ İ. İ. B. F Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet Kamil CİHAN İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hakan AYDIN İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHCI Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fatih ALTUN Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sultan TAŞCI Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erdoğan UNUR Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hızır Yakup AKYILDIZ Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ömer ŞANLIOĞLU Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdullah İNCİ Veteriner Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Osman SÖNMEZ Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kenan GÜLLÜ Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali SELÇUK Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Müge OĞUZKAYA ARTAN Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN Genel Sekreter Yardımcısı V.

Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koord.
Tıp Fakültesi
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STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat BORLU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Recai KILIÇ Rektör Yardımcısı
Murat YENİSU Genel Sekreter
Prof. Dr. Sultan TAŞCI Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koord.
Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Tayyip ÖZCAN Bilgi İşlem Daire Başkanı
Ali İhsan YILDIZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Salih ÖZDEMİR Mali Hizmetler Uzmanı

EĞİTİM-ÖĞRETİM TEMA GRUBU
Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim BAYAZIT Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aygül AYKUT Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Demet ÜNALAN Halil Bayraktar SHMYO
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep BAYKAN Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Hasan BAKTIR Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Tuncay KARAASLAN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Doç. Dr. Hayriye Hale KOZLU Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. M. Esat ALTINTAŞ İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi İnci DEVRİM Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre TOPRAK Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BAHAR Eğitim Fakültesi
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEMA GRUBU
Prof. Dr. Recai KILIÇ Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koord.
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Alpaslan YILDIRIM Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Prof. Dr. Alper ASLAN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Merkezi
Prof. Dr. M. Serdar ÖNSES Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Hacer TOKYÜREK Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDIN Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah TIRAŞ Fen Fakültesi
Öğr. Gör. Ahu CEPHE Rektörlük
Serhat DALKILIÇ Teknopark Genel Müdürü

TOPLUMSAL KATKI TEMA GRUBU
Prof. Dr. Murat BORLU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sultan TAŞCI Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hasan Önder GÜMÜŞ Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Ömer ÖNAL Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burçin GÖNEN Betül-Ziya Eren Genom Ve Kök Hücre Merkezi
Venhar ÇOKKEÇECİ Genel Sekreter Yardımcısı
Öğr. Gör. Ebru KARADAŞ İBİŞ Aşı Araştırma Merkezi
Merve ENGÜR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Aydın İSTEMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ TEMA GRUBU
Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY Rektör Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Fatih ALTUN Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa KOÇER İletişim Fakültesi

Prof. Dr. İbrahim DOĞAN Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Yasemin YAVUZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Tayyip ÖZCAN Bilgi İşlem Daire Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Şenel SARSIKOĞLU Hukuk Fakültesi
Ali İhsan YILDIZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Dr. Oktay Musa KAYIRGA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Dursun YAŞAR Personel Daire Başkanı
Mustafa TOPAKTAŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Cengiz Topel ERTAŞ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Fidan IŞIK Kütüphane ve Dükümantasyon Daire Başkanı
Metin AKGÖBEK Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE TEMA GRUBU
Prof. Dr. Recai KILIÇ Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koord.
Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Recep ULUCAK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Kumru UYAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYANIK Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Burcu SALGIN Mimarlık Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz Mohammed 
ATABANİ Mühendislik Fakültesi

Melike YAZMAN Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koor.

TEMEL DEĞERLER GRUBU
Prof. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN Genel Sekreter Yardımcısı V.
Prof. Dr. Kasım KARAMAN Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Elvan YALÇINKAYA Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Üyesi Ahmet YAMAÇ Eğitim Fakültesi
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2.1. Kurumsal Tarihçe

Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üni-
versitesi adı altında kurulmuştur. 1968 yı-
lında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak 
açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi ve 1977 
yılında kurulan İşletme Fakültesi, Erciyes Üni-
versitesi'nin nüvesini oluşturmuştur. 

1982 yılında 2547 sayılı Kanunla Yüksek Öğ-
retim Kurulu (YÖK) yapılanmasıyla Kayseri 
Üniversitesi Erciyes Üniversitesi adını al-
mıştır. Erciyes Üniversitesi'nin kurulmasıyla 
fakültelerin adları, Tıp Fakültesi ve İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 
Üniversiteye, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
olarak 1965'de kurulmuş olan Kayseri Yüksek 
İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, 1977'de 
kurulmuş olan Kayseri Devlet Mimarlık ve 
Mühendislik Akademisi ise Mühendislik Fa-
kültesi adlarıyla dâhil edilmiş, daha sonra da 
Fen Edebiyat Fakültesi açılmıştır.

Erciyes Üniversitesi bugün toplam 19 fakül-
te, bir yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 
enstitü, Rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 42 uygula-
ma ve araştırma (UYGAR) merkezi ile hizmet 
vermektedir. Erciyes Üniversitesi; eğitim-öğ-
retim, araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve sağlık 
alanında sunduğu toplumsal hizmetlerle 
çevresiyle bütünleşmiştir.

Erciyes Üniversitesinde alt yapı ve hizmet 
binalarının önemli bir kısmı, bölgenin ha-
yırsever iş adamları tarafından yaptırılıp do-
nanımı tamamlandıktan sonra Üniversiteye 
bağışlanmıştır. Böyle bir uygulama Türkiye 
için yeni bir model oluşturmuştur. Erciyes 
Üniversitesi son yıllarda sağlamış olduğu çok 
önemli gelişmelerle bir mükemmeliyet mer-
kezi olma yönünde büyük aşama kaydetmiş-
tir. Üniversite bu gelişmelerle bugüne güven 
ve geleceğe ümit olarak toplumda "Bizim 

Üniversite" imajının oluşmasını sağlamıştır. 
2021 yılsonu itibariyle, Üniversitede %47'si 
kadın, %53 ü erkek olmak üzere toplam 
52.739 öğrenci bulunmaktadır. Akademik 
personel sayısı 2243, idari personel sayısı ise 
4811'dir. Üniversitenin merkez kampüs alanı 
yaklaşık 3,921.300 m2 ’dir.

2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın 
Değerlendirilmesi

2.2.1 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Erciyes Üniversitesi sözel ve sayısal taban-
lı farklı bilim dallarında faaliyet gösteren 
akademik birimleriyle zengin bir çeşitliliğe 
sahiptir. Erciyes Üniversitesi bugün toplam 
19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yükseko-
kulu, 7 enstitü, Rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 42 
uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet 
vermektedir. 2020-2021 öğretim yılı başı iti-
barıyla üniversitenin kayıtlı toplam öğrenci 
sayısı 52.739’dur. (web: 52648, %47 kadın, 
%53 erkek)

ERÜ 2017-2021 Stratejik Planında "Öğretim 
Kalitesini Artırmak ve Sürekli İyileştirme Sağ-
lamak" amacı kapsamında eğitim-öğretim 
politikası tanımlanmıştır. Bu politika çerçeve-
sinde eğitim ve öğretim programlarının ni-
teliğinin artırılması, programlarda uygulama 
ve araştırmaya yönelik faaliyetlerin kapasite 
ve kalitesinin artırılması, eğitim-öğretimde 
yeni yöntemler ve teknoloji kullanımının ar-
tırılması, nitelikli öğrenci sayısının artırılma-
sı ve öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla 
eğitim-öğretim faaliyetlerini etkili bir şekilde 
sürdürmeyi hedeflemektedir. Erciyes Üniver-
sitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetleri 
farklı düzeylerde yürütülmektedir. Bunlar; 
önlisans, lisans, lisansüstü, yaşam boyu öğ-
renme ve uzaktan eğitim hizmetleridir. 

2. DURUM
ANALİZİ



25

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

Önlisans Düzeyinde 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Önlisans düzeyindeki eğitim ve öğretim 
meslek yüksekokulları bünyesinde verilmek-
tedir. Bu bağlamda, Erciyes Üniversitesi’nde 
önlisans öğretimi 2 meslek yüksekokulunda 
yapılmaktadır. Bunlar;

• Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu

• Adalet Meslek Yüksekokulu’dur.

Belirtilen meslek yüksekokullarında veri-
len önlisans öğretimine ilaveten, lisans öğ-
retiminin ilk dört yarıyılına ait dersleri ba-
şarı ile tamamladıktan sonra, daha ileriki 
yıllarda başarısızlık veya başka sebeplerle 
üniversiteden ayrılmak zorunda kalan öğ-
rencilere, istekleri halinde, başarı ile tamam-
ladıkları ilk dört yarıyıldaki dersleri kapsayan 
bir önlisans diploması verilebilmektedir.

Lisans Düzeyinde 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Lisans eğitimi Erciyes Üniversitesi’nde eği-
tim, fen, güzel sanatlar, mühendislik, sağlık, 
sosyal ve beşeri bilimler ve ziraat alanları-
nın hemen hemen tüm bölümlerinde çağın 
gerektirdiği yenilik, donanım ve alt yapı ile 
verilmektedir. Bu bağlamda lisans eğitim 
hizmetlerinin yürütüldüğü 19 fakülte bulun-
maktadır. 

Lisans eğitimi veren fakülteler;

• Diş Hekimliği Fakültesi

• Eczacılık Fakültesi

• Edebiyat Fakültesi

• Eğitim Fakültesi

• Fen Fakültesi

• Güzel Sanatlar Fakültesi

• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

• Hukuk Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• İlahiyat Fakültesi

• İletişim Fakültesi

• Mimarlık Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Spor Bilimleri Fakültesi

• Tıp Fakültesi

• Turizm Fakültesi 

• Veteriner Fakültesi

• Ziraat Fakültesi ’dir.

Üniversite bünyesinde yer alan Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nda yalnızca yabancı dil hazırlık 
sınıfı eğitimi vermektedir.

Öğretim süreleri Tıp Fakültesi'nde 12 yarıyıl, 
Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakülte-
si ve Eczacılık Fakültesi'nde 10 yarıyıl olup 
diğer fakültelerde 8 yarıyıldır. 2020-2021 
öğretim yılı başı itibarıyla lisans düzeyinde 
öğrenim gören kayıtlı toplam öğrenci sayısı 
42.011’dir. 

Lisansüstü Düzeyinde 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Erciyes Üniversitesi bünyesindeki enstitüler-
de lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve dok-
tora düzeyinde yapılmaktadır. Bu enstitüler;

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi Enstitüsü

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü

• Fen Bilimleri Enstitüsü

• Gevher Nesibe Genom    
  ve Kök Hücre Enstitüsü

• Güzel Sanatlar Enstitüsü

• Sağlık Bilimleri Enstitüsü

• Sosyal Bilimler Enstitüsü'dür.

Enstitüde yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans 
Programlarında asgari öğrenim süresi iki ya-
rıyıl, azami öğrenim süresi ise üç yarıyıldır. 
Tezli Yüksek Lisans Programlarında ise asgari 
öğrenim süresi 4 yarıyıl, azami öğrenim süre-
si ise 6 yarıyıldır. Doktora Programı, bilimsel 
hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans 
derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu 
programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt 
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz 
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki 
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yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 
on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on 
dört yarıyıldır.

2020-2021 öğretim yılı başı itibarıyla lisan-
süstü programlarda öğrenim gören kayıtlı 
toplam öğrenci sayısı, yüksek lisans düzeyin-
de 5.537, doktora düzeyinde 1.896 olmak 
üzere toplam 7.433’dür. 

Enstitülerde 143 doktora eğitim programı 
mevcuttur. Bu programlarda 2020 yılında 
kayıtlı öğrencilerin sayısı 623 olup, 163’ü 
doktora derecesiyle mezun olmuştur. 2020 
yılsonu itibariyle YÖK 100/2000 doktora burs 
programı kapsamında 5 alt programda top-
lam öğrenci sayısı 18’dir.

Üniversitede yabancı dilde eğitim veren 11 
Yüksek Lisans ve 8 Doktora Programı bulun-
maktadır. Lisansüstü Programlar arasında 
Fen Bilimleri alanlarında Ziraat ve Mühendis-
lik, Sosyal Bilimler alanında İlahiyat ve İktisat 
Anabilim Dallarında uluslararası öğrencilerin 
eğitim gördüğü programlar mevcuttur." ol-
malıdır. Ayrıca Klinik Araştırmalar, Nanotek-
noloji, Moleküler Biyoloji, Nörobilim, Bitki 
Biyoteknolojisi, Metabolizma ve Kronik Has-
talıklar, Avrasya Araştırmaları,  Kültürel Ça-
lışmalar,  Güney Asya Çalışmaları,  Havacılık 
Yönetimi,   Kadın Çalışmaları,   Yönetim Bili-
şim Sistemleri gibi farklı Anabilim Dallarında 
disiplinler arası Yüksek Lisans Programları 
yürütülmektedir."  olmalıdır.   "Ayrıca Asya 
Çalışmaları, İletişim Bilimleri, Nonobilim ve 
Nanoteknoloji Doktora Programları da disip-
linler arası olarak kurulmuştur.

Yaşam Boyu Öğrenme Hizmetleri

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(ERSEM) Yaşam Boyu Öğrenme ilkesi çerçe-
vesinde ve kendi amaçları doğrultusunda 
kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alan-
larda, danışmanlık, sınav ve belgelendirme 
hizmeti vermekte, eğitim programları, kurs-
lar, seminerler, konferanslar düzenlemekte, 
mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme 
hizmetlerini yürütmekte ve bu faaliyetlerin 
koordinasyonunu sağlamaktadır.

ERSEM’in sunduğu hizmetleri üç ana başlık 
altında toplamak mümkündür;

Eğitim Hizmetleri;

• Mesleki Eğitim Kursları

• Kişisel Gelişim Kursları

• Türkçe Öğretim Merkezi Hizmetleri.

Sınav Hizmetleri;

• Sınav Merkezi Hizmetleri

• Seviye Tespit Sınavı Hizmetleri

• ERÜ Uluslararası Öğrenci Seçme 
Sınavı (ERÜYÖS) Hizmetleri.

Sertifikasyon Hizmetleri;  

ERSEM tarafından sunulan bu 
eğitim hizmetleri ile;

• Sürekli öğrenme ve sürekli gelişmeyi top-
lumsal bir yaşam biçimi haline getirmek,

• Bireylerin katılımcı, üretken, etkin ve verimli 
çalışmasını sağlamak,

• Çalışma hayatının kalitesini yükseltmek, ki-
şisel duyarlılık ve özgüven duygusunun ge-
lişmesine katkıda bulunmak, 

• Kurumların gelişme dinamiklerinin keşfedil-
mesine katkı sağlamak,

• Farklı uzmanlık alanlarında eğitim program-
ları hazırlamak ve sunmak,

• Katılımcıların yaşamlarına aktarabilecekleri 
bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amaç-
lanmaktadır. 

ERSEM müstakil bir binada hizmet vermekte 
ve eğitim programlarına katılımcı sayısı her 
geçen yıl artmaktadır.

Uzaktan Eğitim Hizmetleri

Üniversitede uzaktan eğitim süreçleri Uzak-
tan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ERUZEM) tarafından yürütülmektedir. ERU-
ZEM uzaktan eğitim-öğretim programları ile 
örgün öğretim kapsamında uzaktan verilebi-
lecek derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta-
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rihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yabancı 
Dil) yürütülmesini,  uzaktan eğitim-öğretim 
alanındaki tüm faaliyetlerinin etkin ve verim-
li bir şekilde yapılmasını ve bu alanlarda faa-
liyet gösteren ulusal veya uluslararası diğer 
birimlerle işbirliği, araştırma, geliştirme, alt-
yapı hazırlama ve koordinasyon çalışmalarını 
sağlamaktadır.

Covid-19 pandemisi nedeniyle Erciyes Üni-
versitesi'nin eğitim politikası içinde yer alan 
"Eğitim ve öğretim programlarının niteli-
ğinin artırılması" ve eğitim-öğretimde yeni 
yöntemler ve teknoloji kullanımının artırıl-
ması gibi hedefler doğrultusunda uzaktan 
eğitim politikası ve ERÜ Uzaktan Eğitim Usul 
ve Esasları oluşturulmuştur.

Üniversitede 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 
güz yarıyılında ön lisans ve lisans düzeyin-
deki toplam 6233 dersin %88.7’si eşzamanlı 
uzaktan eğitim yoluyla verilirken, %11.3' ü 
yüz yüze yürütülmüştür. Lisansüstü düzey-

de ise toplam 7015 dersin %75.0' ı eşzaman-
lı uzaktan eğitim yoluyla verilirken, %25.0'ı 
yüz yüze yürütülmüştür. 2432 dersin sınavı 
çevrimiçi olarak yapılmış olup bu sınavlara 
192912 öğrenci katılmıştır. 

Bunun dışında 2020-2021 güz döneminde 
uzaktan eğitim derslerini yürütmek üzere 
aynı anda 900 dersin yapılmasına imkân ve-
recek şekilde Zoom lisansı alınmış olup, her 
bir lisansla 300 öğrenciye kadar canlı ders 
imkânı ve 1000 öğrenciye kadar da webi-
nar yapma imkânı sağlanmıştır. Ek olarak 
ERÜ’nün aynı anda 2000 kişinin sınava gir-
mesini sağlayan alt yapısı mevcuttur. Derse 
katılamayan ya da tekrar izlemek isteyen 
öğrencilere yönelik ders video kayıtlarının 
asenkron olarak sunulduğu ERÜ DEPO sis-
temi ve ders notları ile video linklerinin pay-
laşıldığı ERUDM portalı daha aktif kullanılır 
hale gelmiştir.

2.2.2 Öğretim Kalitesini Artırmak ve Sürekli İyileştirme Sağlamak

Erciyes Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planında eğitim-öğretim başlığında 2020 yılı için ha-
zırlanan hazırlanan değerlendirme raporunda 4 ana hedef ve performans göstergeleri aşa-
ğıda verilmiştir. Bu kapsamda;

H1.1. Öğretim programları kapsamında uygulama ve araştırmaya yönelik faaliyetlerin kapa-
site ve kalitesinin artırılması hedef göstergesi için elde edilen performans göstergeleri aşa-
ğıda verilmiştir.
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Yıllık izleme göstergelerine bakıldığında, PG1.1.1'de hedefe ulaşıldığı, PG1.1.3 ve PG1.1.4 için 
hedeflenen değerlerin üzerinde bir başarı elde edilmiştir. Ancak, araştırma projelerinde gö-
rev alan lisans ve lisansüstü öğrenci sayısına (PG1.1.2) ilişkin gösterge hedefinin Covid-19 
salgını sebebiyle başlangıç değeri ve planlanan değerlere göre yaklaşık %40 altında gerçek-
leştiği görülmektedir.

H1.2. Eğitim ve Öğretim Programlarının Niteliğinin Artırılması hedef göstergesi için elde edi-
len performans göstergeleri aşağıda verilmiştir.

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayılarında hedefin yaklaşık %50 altında bir azalma ol-
ması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Yıllık izleme değerlerine göre disiplinler arası, lisans 
ve lisansüstü programların sayısının yaklaşık %53 oranında arttığı, ancak Covid-19 salgının-
dan dolayı diğer göstergelerin planlanan oranların biraz altında gerçekleştiği görülmüştür.  

H1.3. Erciyes Üniversitesini tercih eden nitelikli öğrenci sayısının artırılması hedef göstergesi 
için elde edilen performans göstergeleri aşağıda verilmiştir.
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H1.4 Eğitim-öğretimde yeni yöntemler ve teknoloji kullanımının artırılması hedef göstergesi 
için elde edilen performans göstergeleri aşağıda verilmiştir.

2020 yılı içerisinde eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yapılması nedeniyle eğitim-öğretim-
de yeni yöntemler ve teknoloji kullanım oranı büyük oranda artmış ve bu kapsamda planla-
nan oranların çok üstünde değerler elde edilmiştir.
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2.2.3 Değerlendirme ve Öneriler

Tablo 2. Stratejik Planının Değerlendirilmesi ve Öneriler

Uygulama ve Araştırma 
Faaliyetleri Kapasite ve 
Kalitesinin Artırılması

Staj ve Uygulama 
Anlaşması Yapılan 
Kurumlar

Değerlendirme: Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: Paydaşlarla 
yapılan protokol ve 
anlaşma sayısının 
artırılması 

Araştırma Projelerinde 
Görev alan öğrenci 
sayısı

Değerlendirme: Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: YÖK tarafından 
ilan edilen Araştırma 
Üniversiteleri işbirliği 
ve destek alanları 
dikkate alınarak Stratejik 
programlar seçilmeli 
ve bu programlardaki 
Araştırma Öğrenci sayısı 
artırılmalı

Uluslararası Yarışmalara 
katılım ve ödül sayısı

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: Etkili öğrenci 
teşvik sistemi 
oluşturulabilir 

Arge ve Girişimcilik ders, 
eğitim, seminer sayısı

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: ERU öğrencilerine 
yönelik Ar-Ge ve 
girişimcilik çalıştayı 
ve benzeri faaliyetler 
yapılabilir. programlarda 
amacına uygun, alana  
yönelik araştırma 
dersleri açılmalıdır. 
Online olarak lisansüstü 
öğrencilere yönelik 
seçmeli Araştırma 
metodları dersi 
verilebilir.

Eğitim-Öğretim 
Programlarının 
Niteliğinin Artırılması

Öğretim Üyesi Başına 
Düşen Öğrenci sayısı

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır
Öneri: Programlara göre 
dengeli bir dağılım için 
çalışma yapılması ve 
orana ulaşılması

Eğiticilerin Eğitimine 
Katılım Sayısı

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: Alana göre 
düzenlenmesi ve 
uzaktan yapılan 
eğitimlerin artırılması 

Akredite Bölüm Sayısı

Değerlendirme: Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: Planlı olarak 
sayının artırılması

Disiplinlerarası Program 
Sayısı

Değerlendirme:  
Hedefe ulaşılmıştır
Öneri: Programlar arası 
araştırmanın teşvik 
edilmesi ve ortak 
derslerin açılması

Öğrenci memnuniyeti

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: Öğrenci 
memnuniyetinin 
artırılmasına yönelik 
planlamanın 
yapılması ve oranının 
yükseltimesinin 
hedeflenmesi

Tercih Eden Nitelikli 
Öğrenci Sayısının 
Artırılması 

Kurumsal Tanıtım

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır
Öneri: Ulusal ve 
Uluslararası medyada 
daha fazla yer alması için 
strateji oluşturulması 

Ulusal/Uluslararası 
Anlaşma Sayısı

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır
Öneri: Sayının diğer 
araştırma üniversiteleri 
ile rekabet edebilir 
orana ulaşması 
(Erasmus, Mevlana 
anlaşma programlarının 
artırılması)

Program Tanıtım Sayısı 
(Ortaöğretim)

Değerlendirme: Hedefe 
ulaşılmıştır
Öneri: Yerel, Ulusal 
ve Uluslararası 
platformlarda etkili 
tanıtım yapılması ve 
stratejiler geliştirilmesi

İlk Onbine Giren Öğrenci 
Tercihi

Değerlendirme: Hedefe 
ulaşılmıştır
Öneri: Ön plana çıkan 
programların tanıtımına 
ağırlık verilmesi  (öğrenci 
için cazip fırsatlar 
sunulması: Burs ve 
Barınma gibi) 

Eğitim/Öğretimde Yeni 
Yöntem ve Teknolojiler

Yeni / Teknolojik 
Laboratuvar, Derslik 
Sayısı

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır
Öneri: Teknolojik 
Altyapının 
sağlamlaştırılması, dijital 
sınıfların etkinliğinin 
artırılması

Elektronik Ortama 
Yüklenen Ders Sayısı

Değerlendirme:  Hedefe 
ulaşılmıştır.
Öneri: Moodle 
platformunun 
kapasitesinin artırılması 
ve Dijital müfredata 
yönelik projelerin teşvik 
edilmesi

Uzaktan Eğitim Ders 
Sayısı

Değerlendirme:  Hedef 
aşılmıştır.
Öneri: Pandemi sonrası 
planlamanın ve hyibrid 
eğitim modelinin dahil 
edilmesi
Ulusal ve uluslararası 
e-ders platformu 
oluşturulması
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2.2.4 Sonuç

2020-2021 yılı eğitim-öğretim dönemi için-
de eğitim ve öğretim faaliyetleri Covid 19 
salgını şartları içinde yapılmıştır. Salgın son-
rası durumun salgın öncesi durumdan daha 
farklı olacağı öngörülmektedir. ERÜ Stratejik 
Planında yer alan dört ana faaliyet alanından 
biri olan Eğitim-Öğretim başlığına yönelik 
son iki yıllık değerlendirmeler ve sonuçlar 
(2020-2021) Covid-19 salgını şartlarına göre 
şekillenmiştir. Bu durum dikkate alınarak he-
deflerin içerik ve niteliklerin yeniden değer-
lendirilmesi, sürecin ortaya çıkardığı sonuç-
lar ve fırsatların analiz edilmesi ve pandemi 
sonrası için hedeflerin, yeni içerikler de dahil 
edilerek revize eidilmesi önerilmektedir. ERÜ 
tarafından pandemi döneminde kullanı-
lan ERUZEM ve ERUDM platformlarının eği-
tim-öğretim faaliyetleri içindeki yeri ve öne-
mi yeniden değerlendirilmeli ve bir sonraki 
Stratejik Plan için öngörülen hedeflere ula-
şılmasında sağlayacağı olumlu katkı ve risk-
lerin belirlenmesi önerilmektedir. Eğiticilerin 
eğitimi gibi programların yeni sürece uygun 
olarak, dijital veya hibrit olarak planlanması 
önerilmektedir. Yeniden yapılandırılan dijital 
eğitime uygun dersliklerin sayısı ve kullanımı 
belirtilmeli ve etkin kullanımı sağlanmalıdır. 
Öğrencilere yeni sürece ve araştırma üniver-
sitesi hedeflerine uygun seminerler verilme-
si, Üniversite genelinde programlara dijital 
okur-yazarlık ve dijital eğitimle ilgili dersler 
eklenerek hibrit eğitim sürecine öğretim ele-
manları ve öğrencilerin motive edilmesi öne-
rilmektedir.

2.3 Mevzuat Analizi

Erciyes Üniversitesi’nin teşkilat, yetki, görev 
ve sorumluluklarına ilişkin olarak öncelikle 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sa-
yılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır. Yük-
seköğretim kurumlarının akademik faaliyet-
leri ve idari işleyişi ile ilgili diğer mevzuat lis-
tesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 
web sayfasından ve Erciyes Üniversitesi’nin 
yönetmelik ve yönergelerine Rektörlük ve 
ilgili birimlerin web sayfalarından erişim sağ-
lanabilmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Erciyes 
Üniversitesi’nin görev ve sorumluluklarına 
ilişkin olarak yapılan analizler ile tespit ve 
ihtiyaçlara (Tablo 3) aşağıda yer verilmiştir. 
Hukuki yükümlülükler ve mevzuat analizi ça-
lışmaları neticesinde ortaya çıkan yükseköğ-
retim sisteminin geneli ile Erciyes Üniversite-
si’ne has ihtiyaçlar 2022-2026 Stratejik Planı 
çalışmalarında belirlenen amaç ve hedeflere 
dahil edilmiştir.
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Tablo 3. Mevzuat Analizi

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK DAYANAK TESPİTLER İHTİYAÇLAR

Çağdaş eğitim ve öğretim esas-
larına dayanan bir düzen içinde 
milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına 
uygun insan gücü yetiştirmek; 
ortaöğretime dayalı çeşitli 
düzeylerde eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık yapmak, ülkeye ve 
insanlığa hizmet etmek.

2709 s. AY 
m. 130/1
2547 s. K. 
m. 4,5,12

Üniversite tüm akademik ve 
idari faaliyetlerini yürürlük-
teki mevzuat kapsamında ifa 
etmekte olup bunun dışında 
mevzuatta yer almayan ancak 
sunmuş olduğu bir hizmet 
bulunmamaktadır. 
Ayrıca üniversiteler, kamu tü-
zelkişiliğini ve bilimsel özerkliği 
haiz olarak devlet tarafından 
kanunla kurulmalarından dolayı 
diğer kurum ve kuruluşlarla 
arasında yetki çatışması bulun-
mamaktadır.

Eğitim ve öğretim hizmetleri 
vermek.

2547 s. K. 
m. 12,13,14,43

Üniversite eğitim ve öğretim 
hizmetlerini Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 
kapsamında yürütülmektedir. 

Yönetmelikler, gereksinim ol-
duğu hallerde mevcut şartlara 
uygun olarak güncellenmeli 
ve muhataplar bu değişiklere 
ilişkin olarak bilgilendirilmelidir.

Bilimsel araştırma proje teklif-
lerini değerlendirmek, kabul 
etmek, desteklemek, ulusal 
veya uluslararası kuruluşlar 
tarafından desteklenen proje-
lere kaynak aktarımı yapmak, 
bunlara ilişkin hizmetleri 
yürütmek, izlemek, sonuçlarını 
değerlendirmek ve kamuoyuna 
duyurmak.

2547 s. K. 
m. 4/1-c; 58/1-b; Ek m. 28

Yük. Kur. Bil. Ara. Pro. Hak. Yön.

Üniversite Bilimsel Araştırma 
Projeleri Uygulama Yönergesi 
bulunmakta olup kaynaklarıyla 
bilimsel projeler desteklen-
mektedir.

Akademik personellerin ulus-
lararası toplantılara katılımının 
teşvik edilmesi amacıyla bilim-
sel araştırma projeleri desteği 
arttırılmalıdır. Akademisyenler, 
belirli aralıklarla bir araya geti-
rilerek disiplinler arası çalışma 
ortamları sağlanmalı, bilimsel 
proje hazırlama süreçlerine dair 
bilgilendirilmeli, proje teklifleri 
hazırlama ve projeler yürütme 
hususunda teşvik edilmelidir.

Üniversitelerde yapılan bilimsel 
çalışmalar veya araştırmalar 
sonucunda bir buluş gerçekleş-
tiğinde buluşu yapan, buluşunu 
yazılı olarak ve geciktirmek-
sizin üniversiteye bildirmekle 
yükümlüdür. Patent başvurusu 
yapılmışsa üniversiteye başvuru 
yapıldığına dair bildirim yapılır.

6769 s. K.
m. 121/2

Üniversite buluşlar konusunda 
Erciyes Teknoloji Transfer Ofi-
si’nin faaliyetleri kapsamında 
danışmanlık desteği vermek-
tedir.

Üniversitesi bünyesindeki 
araştırmacıların fikrî ve sınai 
mülkiyet haklarının belirlen-
mesi, korunması, paylaşılması, 
lisanslanması ve ticarileştirilme-
si konularındaki çalışma usul ve 
esasları düzenlenmelidir.
Mevzuat ve süreçler konusunda 
tüm birimler düzenli olarak 
bilgilendirilerek buluşlar ko-
nusunda danışmanlık desteği 
geliştirilmelidir.

Yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumları ve diğer kuruluşlarla 
işbirliği tesis etmek, ön lisans 
ve lisans programları da dahil 
olmak üzere uluslararası ortak 
eğitim ve öğretim programları 
yürütmek.

2547 s. K. 
m. 43/1-d

Üniversitenin tamamlanan 
veya devam eden yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarıyla 
öğrenci değişim ve işbirliği 
protokolleri bulunmaktadır.

Üniversitenin yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarıyla 
yaptığı öğrenci değişim prog-
ramları ve işbirliklerinin sayısı 
artırılmalıdır.

Öğrencilere burs, kredi ve iş 
bulma alanlarında yardımcı 
olacak hizmetlerde bulunmak
Hizmetlerine ihtiyaç duyulan 
öğrencilere geçici işlerde kısmi 
zamanlı olarak çalışma imkanı 
sağlamak.

2547 s. K. m. 46/1-k
Yük. Kur., Med. Sağ., Kül. ve 

Spor İşl. Dai. Uyg. Yön. m. 5/1-c

Üniversitesi öğrencileri ve me-
zunlarına hizmet sunulmasına 
yönelik Kariyer Yönlendirme ve 
Bilgilendirme Merkezi (KAYBİ-
MER) Yönetmeliği bulunmakta 
olup faaliyetler yerine getiril-
mektedir.

Öğrencilerin sektör ve işletme 
seçme sürecinde yönlendiril-
meleri ve bilgilendirilmeleri ile 
kısmi zamanlı çalışmaları için 
ek kaynaklar temin edilerek 
desteklenen öğrenci sayısı 
artırılmalıdır.
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Öğrencilerin beden ve ruh 
sağlığının korunması, barınma 
ve beslenme gibi sosyal ihtiyaç-
larını karşılamak ve bu amaçla 
bütçe imkanları nispetinde 
okuma salonları, yataklı sağlık 
merkezleri, mediko-sosyal 
merkezleri, öğrenci kantin ve 
lokantaları açmak, toplantı, 
sinema ve tiyatro salonları, spor 
salon ve sahaları, kamp yerleri 
sağlamak.
Özel ve kamu kuruluşları ile 
işbirliği yaparak mezunlarına iş 
bulmakta yardımcı olmak.
Rehberlik ve psikolojik danışma 
merkezleri kurmak, öğrencile-
rin kişisel ve ailevi sorunlarını 
çözümlemeye çalışmak.

2547 s. K. 
m. 47/1-a,b,c

Yük. Kur., Med. Sağ., Kül. ve 
Spor İşl. Dai. Uyg. Yön. 

m. 5/1-a,b,d

Üniversitede sunulan sağlık, 
spor ve sosyo-kültürel hizmet-
lere dair yönergeler bulunmak-
tadır.
Öğrenci Kulüp veya Toplulukları 
Kurulma ve Çalışma Yönergesi 
bulunmakta olup buna göre 
öğrenci kulüp ve toplulukları-
nın faaliyetlerine maddi destek 
için sponsorluk anlaşmaları 
yapma imkanı getirilmiştir.
Öğrencilere bireysel, sosyal, 
eğitimsel ve mesleki alanlara 
yönelik psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetleri vermek 
üzere Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
bulunmakta olup faaliyetlerde 
bulunulmaktadır.

Öğrenci kulüp ve toplulukla-
rının faaliyetlerinin artırılarak 
sunulan sosyal ve kültürel 
hizmetlere öğrencilerin katılımı 
teşvik edilmelidir.
 Öğrencilerin kişisel ve ailevi so-
runlarının çözümünde destek-
lenmesine ilişkin rehberlik ve 
psikolojik danışma faaliyetleri 
için ek kaynaklar temin edilerek 
bu hizmetlerden faydalanan 
öğrenci sayısı artırılmalıdır.

Üniversitenin eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme faaliyetle-
rini desteklemek, kullanıcıların 
bilgi-belge ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla kullanıcıların ge-
reksinim duyacakları basılı ve/
veya elektronik bilgi kaynakla-
rını seçmek, satın almak, bağış 
ve değişim yoluyla sağlamak, 
sağlanan bilgi kaynaklarını kul-
lanıcıların hizmetine sunulacak 
şekilde düzenlemek.

2547 s. K. m.14 
124 s. KHK m.33

Üniversite kütüphanelerinde 
bulunmayan kullanıcıların 
alınmasını talep ettiği yayınlar 
online sistem aracılığı ile 
kütüphane sipariş servisine bil-
direbilmekte olup satın alınma 
süreçleri buradan izlenebil-
mektedir.

Üniversite kütüphanelerinde 
bulunan öğrenci başına düşen 
basılı ve elektronik kaynak 
sayısı artırılmalıdır. 
Kütüphane hizmetlerini geliş-
tirerek sürekli kılmak amacıyla 
basılı ve elektronik materyal-
lerinin zenginleştirilmesi için 
yeterli kaynak tahsisi yapılmalı 
ve kaynakların kullanımında ve 
satın alma süreçlerinde karar 
alma mekanizmaları sadeleşti-
rilmelidir.

Üniversite idari teşkilat yapısını 
belirlemek. 124 s. KHK m. 26-40 Üniversitenin idari teşkilat 

şeması bulunmaktadır.

Üniversitenin idari teşkilat 
şeması yalın yönetim anlayışını 
esas alan bir yaklaşımla senato 
tarafından tartışılarak güncel-
lenmelidir.

Kalkınma planları, Cumhur-
başkanı tarafından belirlenen 
politikalar, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsenen temel 
ilkeler çerçevesinde geleceğe 
ilişkin misyon ve vizyonlar 
oluşturmak, stratejik amaçlar 
ve ölçülebilir nitelikte hedefler 
saptamak, performanslarını 
önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda 
ölçmek ve bu sürecin izleme 
ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlamak.

5018 s. K. 
m. 9/1

Üniversite 2022-2026 stratejik 
planı hazırlık çalışmaları devam 
etmekte olup bu kapsamda 
Strateji Geliştirme Kurulu, Stra-
tejik Planlama Ekibi ve Tema 
Grupları teşekkül ettirilmiştir.
Stratejik plan hazırlık programı 
yayınlanmıştır.

Strateji Geliştirme Kurulunun 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında 
Yönerge hazırlanarak yürürlüğe 
konulmalıdır. Stratejik plandaki 
hedeflere ulaşılmasında en 
önemli faktör gerek yönetim 
organları gerekse akademik 
ve idari personel tarafından 
benimsenmesidir. Bu amaçla 
2022-2026 Stratejik Planı’nın 
yürürlüğe konulmasıyla tüm 
birimlerde bilgilendirme top-
lantıları gerçekleştirilmelidir.
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2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi

Stratejik planı ilgilendiren başlıca üç üst me-
tin bulunmaktadır. Bunlardan birincisi On 
Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), ikincisi 
Orta Vadeli Program (2021-2023) ve üçüncü-
sü Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stra-
teji Belgesi (2018-2022) ‘dir. 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)

332.5. Öncelikli sektörlere yönelik ön lisans, 
lisans ve lisansüstü programların sayısı ve 
çeşitliliği artırılacak ve bu alandaki Ar-Ge faa-
liyetlerine üniversiteler nezdinde özel önem 
verilecektir.

349.1. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora 
derecesine sahip nitelikli insan kaynağının 
üniversite sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi 
sağlanacak ve sanayide doktoralı araştırmacı 
istihdamı teşvik edilecektir.

349.3. Üniversite ve sanayi iş birliğinde, ön-
celikli sektörler başta olmak üzere sanayi-
nin ihtiyacına yönelik lisansüstü programlar 
oluşturulacak, bu programları açan üniversi-
teler teşvik edilecektir.

350.9. Akademik teşvik sistemi, bilgi ve tek-
noloji transfer faaliyetlerini dikkate alan kri-
terler ilave edilerek yapılandırılacaktır.

418.2. Akademisyen ve araştırma persone-
linin eğitim ve yayım programlarına katılımı 
artırılarak Ar-Ge ve yayım ilişkisi güçlendiri-
lecektir.

442. Ar-Ge personeli sayısı ve niteliği artırı-
lacaktır. 

442.1. Araştırma üniversitelerinde doktora 
sonrası sözleşmeli araştırmacı istihdamı artı-
rılacaktır. 

442.6. Araştırma deneyimine sahip nitelikli 
insan kaynağının artırılmasını teminen kamu 
destekli Ar-Ge projelerinde daha fazla lisans, 
yüksek lisans ve doktora bursiyerinin yer al-
ması sağlanacaktır. 

443. Temel bilimlerde nitelikli araştırmacı in-
san gücü kapasitesi ve araştırma faaliyetleri, 
öncelikli sektörler ve teknoloji alanlarında-
ki ihtiyaçlara yönelik artırılacak, söz konusu 
alanlara yönelik özel lisansüstü burs prog-
ramları geliştirilecektir. 

443.1. Temel bilimlere yönelik lisansüstü 
burs miktarı ve faydalanan sayısı artırılacaktır. 

443.4. Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalış-
malar ile öncü ve çığır açıcı araştırmaları des-
teklemek üzere ve özellikle temel bilimler 
alanında araştırmacı insan gücü kapasitesi-
nin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslarara-
sı eğitim ve araştırma temalı bilimsel etkin-
likler gerçekleştirilecektir. 

454.2. Fikri mülkiyet hakları, temel bilimler, 
ekonomi, işletme, mimarlık, mühendislik, ile-
tişim, güzel sanatlar fakültelerinde lisans ve 
lisansüstü düzeyde ders programına alına-
cak, hukuk fakültelerinde anabilim dalı oluş-
turulması yaygınlaştırılacaktır. 

492.4. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 
Projesi uygulanacaktır. 

537. Ülkemizin beşerî yapısının güçlenme-
sine yönelik tüm kademelerde kapsayıcı ve 
kaliteli eğitim hamlesiyle bilgiyi ekonomik 
ve sosyal yarara dönüştüren, teknoloji kul-
lanımına ve üretime yatkın nitelikli insan ye-
tiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; 
tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğiti-
me ve hayat boyu öğrenme imkânlarına eri-
şim sağlamaları amaçlanmaktadır. On Birinci 
Kalkınma Planı döneminde üretken ve mutlu 
bireyler yetiştirmek için eğitim, kültür, sanat 
ve spor alanlarında tüm süreçlerde politika-
lar hayata geçirilecek ve gerekli düzenleme-
ler yapılacaktır. 

547. Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir 
eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânları-
na erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve 
problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven 
ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve ye-
nilikçilik özelliklerine sahip, demokratik de-
ğerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma 
ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları 
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güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken 
ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır. 

548.3. Yeni derslik yapımı planlamasında, 
derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer 
eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate 
alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının 
kullanımı öncelenecektir. 

549.1. Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye 
uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebi-
lir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimari-
de tasarlanacaktır. 

550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluş-
turulacaktır. 

561. Yükseköğretim sistemi küresel rekabet 
gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya 
kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının 
niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulama-
lara devam edilecektir.

561.1. Dünya akademik başarı sıralamala-
rında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemi-
zin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 
500’e girmesi sağlanacaktır. 

561.2. Öncelikli sektörler başta olmak üzere 
plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık 
ortalama 15 bine çıkarılacaktır. 

561.3. Üniversitelerin dijital çağa ayak uy-
durması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve 
açık bilim uygulamalarının hayata geçirilme-
si amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu 
sağlanacaktır. 

561.4. Akademik personellerin atama ve 
yükselme kriterleri alt sınırı merkezi olarak 
yükseltilecektir. 

561.7. Mezunların kariyer süreçlerinin takibi 
ve mezun-üniversite iş birliğinin güçlendiril-
mesi için mezun izleme sistemi kurulacaktır. 

561.8. Yükseköğretim kurumlarının eğitim, 
araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri 
düzenli olarak takip edilecek ve raporlana-
caktır. 

563. Ülkemizin yükseköğretim alanında 
uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır. 

563.1. Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğ-
retim sistemine uluslararası erişim kolaylaştı-
rılacaktır.

563.2. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli 
uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır. 

563.3. Nitelikli yabancı uyruklu akademis-
yenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı 
artırılacaktır. 

563.4. Yabancı dilde eğitim veren program-
ların sayısı artırılacak, yükseköğretim ku-
rumlarının uluslararası öğrencilere yönelik 
barınma imkânları geliştirilecek ve uluslara-
rasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır.

571.1. Üniversite öğrencilerinin işgücü pi-
yasasına geçişlerinin sağlanmasını teminen 
başta ortak projeler olmak üzere üniversi-
te-özel sektör iş birliklerinin yürütülmesi ge-
liştirilecektir. 

779.4. Üniversite öğrencilerinin gönüllülük 
ve STK faaliyetlerine katılımı ile STK’larda staj 
imkânlarının kolaylaştırılması teşvik edile-
cektir. 

789. Kamuda stratejik yönetimin uygulama 
etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik 
anlayışının, planlamadan izleme ve değer-
lendirmeye kadar yönetim döngüsünün 
tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel 
amaçtır. 

842. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
(SKA) önceliklerimiz doğrultusunda politi-
kalara yansıtılması, amaçlara ilişkin etkili bir 
takip ve gözden geçirme mekanizması oluş-
turulması temel amaçtır. 

ORTA VADELİ PROGRAM 2021-2023

• Uzaktan eğitim sürecinin Harmanlanmış 
Eğitim Sistemini destekleyecek şekilde etkin 
hale getirilmesi için içerik altyapı, tasarım 
ve yönetim ile ilgili geliştirmeleri kapsayan 
bütünsel bir sistem hayata geçirilecek; de-
zavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitimden 
daha fazla faydalanmaları sağlanacaktır.
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• Eğitim kurumlarında hijyen şartları iyileştiri-
lerek, enfeksiyon önlemeye yönelik çalışma-
lar planlı bir şekilde uygulanacaktır.

• Eğitim öğretimin uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar 
yapılacak, ölçme, izleme ve değerlendirme 
sisteminin etkinliği artırılacaktır.

• Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm he-
defleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş 
birliği modelleri kurulacak, mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarının kapasiteleri sektörün 
işgücü ihtiyacına cevap verebilecek şekilde 
geliştirilecektir.

YÜKSEKÖĞRETİMDE 
ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ 
BELGESİ (2018-2022)

• Uluslararası öğrenci sayısının artırılması

• Uluslararası öğretim elemanı sayısının artı-
rılması

• Tersine beyin göçü ile ülkemize nitelikli öğ-
retim elemanı çekilmesi

• Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı de-
ğişimi alanında iş birliğinin ve değişim prog-
ramlarına katılımcı sayısının artırılması

• Uluslararası öğrencilere yönelik barınma 
olanaklarının artırılması

• Üniversitelerimizin uluslararası iş birliği po-
tansiyelinin artırılması

• Yükseköğretim alanının uluslararası görü-
nürlüğünün artırılması 

• Yabancı dilde eğitim programları sayısının 
artırılması

• Akademisyenlerin yabancı dilde eğitim ver-
me kapasitelerinin artırılması

• Yabancı hükümetler ve çok uluslu kurumlar 
ile iş birliği antlaşmalarının artırılması

2.5 Paydaş Analizi

Bir kurumun stratejik yöneliminin belirlen- 
mesi ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerin 
ortaya konulmasında iç ve dış paydaşların 
beklentileri, destekleri ve katkıları önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda, Üniversitenin pay-
daş listesi paydaşlık alanına göre tasnif edile-
rek Tablo 4'de gösterilmiştir.

Üniversitemizde paydaş analizi ekibi tarafın-
dan yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 
ve Stratejik Planlama Ekibi'nde tartışldıktan 
sonra son hali verilen Üniversitemizin pay-
daşları; paydaşlık türü itibarıyla Üniversite-
nin içinde veya dışında yer almasına göre iç 
ve dış paydaş, çalışan ve hizmet alan ve yine 
zorunlu ya da gönüllü olmasına göre temel 
ve stratejik ortak olma boyutları itibarıyla bir 
sınıflamaya tabi tutulmuştur.

Üniversitemizin faaliyetlerinin etkili bir bi- 
çimde yürütülmesinde etkisi güçlü olan aka-
demik, idari personelimiz, öğrencilerimiz, üst 
yönetim olarak bağlı bulunduğumuz YÖK, 
Maliye, Kalkınma, Milli Eğitim Bakanlıkları, 
ÜAK, Sayıştay gibi kurumlar bizim için önem-
li kurum ve kuruluşlardır. Üniversitemizin 
paydaşlarından etki derecesi zayıf olan an-
cak önemli kabul edilen kurumlar diğer üni-
versiteler, KYK, mezunlar gibi paydaşlarken; 
emekli personelimiz, öğrenci aileleri, özel 
sektör kuruluşları, tedarikçiler gibi paydaşlar 
daha az önemli olarak kabul edilmiştir.

Paydaşlarımızdan, kurumumuz içerisinde yer 
alan akademik ve idari personelimizle, öğ- 
rencilerimiz öncelikle birlikte çalışacağımız, 
önemli gruplardır. Ayrıca kurum dışında yer 
alan Bakanlıklar, Sayıştay, YÖK, ÜAK, Ticaret 
ve Sanayi Odaları, KOSGEB, ORAN, Basın Ya-
yın Organları ve yerel kamu kurumları gibi 
temel ve stratejik ortaklarımız birlikte çalışa-
cağımız gruplardır. Stratejik ortak olarak de-
ğerlendirdiğimiz öğrenci aileleri, mezunlar, 
yerel yönetimler, Kredi Yurtlar Kurumu, diğer 
üniversiteler ve tedarikçiler gibi ortaklarımız-
la ise işbirliği içinde bulunmamız gerektiği 
değerlendirilmiştir.
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Kurumumuz için temel önem taşıyan hizmet 
alan paydaşlarımızla ilişkilerimizin güçlendi- 
rilmesi, kurumumuzun hedeflerine ulaşma 
noktasında önem taşımaktadır. Planlamada 
bu hususlar dikkate alınmıştır.

Üniversitemizin belirtilen iç ve dışpaydaşlara 
ilişkin memnuniyet analizleri aşağıda pay-
daşlar bazında özetlenmektedir.

İç Paydaş Memnuniyet Analizleri:

İç paydaş memnuniyet analizleri, paydaş 
analizi çalışma grubu tarafından geliştirilen 
öğrenciler, akademik ve idari personele uy-
gulanan anketler ve her bir tema grubunun 

paydaşlarına yönelik olarak çeşitli yöntemleri 
kullanarak toplamış oluğu bilgiler kapsamın-
da, aşağıda özetlenmiştir.

Öğrencilerin memnuniyetini ölçme amacıyla 
uygulanan anket çalışmasına 33 akademik bi-
rimde kayıtlı toplam 1050 öğrenci katılmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin uygulanan 
ankete vermiş oldukları cevaplara göre Erci-
yes Üniversitesi öğrencilerinin en fazla (en çok 
memnun oldukları) ve en az puan verdikleri 
(en az memnun oldukları) 5 madde aşağıda 
verilmiştir. Araştırmada öğrencilerin Üniver-
siteden genel memnuniyet düzeyinin orta 
düzeyde (3,19)’de olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 4. Erciyes Üniversitesi Paydaş Listesi

PAYDAŞLAR PAYDAŞ TÜRÜ ÇALIŞAN HİZMET ALAN TEMEL ORTAK STRATEJİK 
ORTAK

Akademik personel İç Paydaş • •

İdari personel İç Paydaş • •

Öğrenci İç/Dış Paydaş • •

Emekli personel Dış Paydaş • •

Öğrenci aileleri Dış Paydaş •

Mezunlar Dış Paydaş • •

YÖK Dış Paydaş •

Maliye Bakanlığı Dış Paydaş •

Kalkınma Bakanlığı Dış Paydaş •

Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş •

Sağlık Bakanlığı Dış Paydaş •

Diğer Bakanlıklar Dış Paydaş •

Sayıştay Dış Paydaş •

Hazine Müsteşarlığı Dış Paydaş •

ÖSYM Dış Paydaş •

Sosyal Güvenlik Kurumu Dış Paydaş •

Devlet Personel Başkanlığı Dış Paydaş •

TÜBİTAK-TÜBA Dış Paydaş •

Üniversiteler Dış Paydaş •

Üniversitelerarası Kurul Dış Paydaş •

Kredi Yurtlar Kurumu Dış Paydaş •

Kamu İhale Kurumu Dış Paydaş •

Diğer Kamu Kurumları Dış Paydaş •

Kayseri Valiliği Dış Paydaş •

İl Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaş •

İl Kültür Müdürlüğü Dış Paydaş •

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş •

İl Sağlık Müdürlüğü Dış Paydaş •

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Dış Paydaş •

Kayseri Sanayi Odası Dış Paydaş •

Kayseri Ticaret Odası Dış Paydaş •

KOSGEB Dış Paydaş •

ORAN Dış Paydaş •

OSB Dış Paydaş •

Yerel Yönetimler Dış Paydaş •

Sendikalar Dış Paydaş •

Bankalar Dış Paydaş •

Özel Sektör Kuruluşları Dış Paydaş •

Tedarikçiler Dış Paydaş •

Üniversite İçindeki Esnaflar Dış Paydaş •

Basın Yayın Organları Dış Paydaş •

Teknoparktaki Firmalar Dış Paydaş •

Toplum Dış Paydaş •

Sivil Meslek Kuruluşları Dış Paydaş •
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Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun, üniversitenin bilgi işlem hizmetlerinden, 
dersliklerin temizlik, kapasite, sıcaklık ve teknik donanım gibi fiziki şartlarından, ulaşım, inter- 
net, kırtasiye, web sayfası gibi imkânlarından memnun oldukları tespit edilmiştir (Tablo 5).

Tablo 5. ERÜ Öğrencilerinin En Çok Memnun Olduğu Alanlar

 Ortalama*
Öğrenci işleri bilgi sisteminden (OBİSİS) memnunum 4,43
Dersliklerin ortam sıcaklığı normaldir 4,11
Üniversitemize ulaşma olanaklarından memnunum 4,00
Dersliklerde kullanılan araç gereçler (tebeşir, tahta kalemi, akıllı kürsü, 
projektör vb.) yeterlidir

3,98

Üniversitemizin web sitesinden memnunum 3,95

*Ölçek: “4,50-5,00= Mükemmel”, “4,00-4,49= Çok iyi”, “3,50-3,99= İyi”, “3,00-3,49= Orta”, “3,00’den az= Yetersiz”

Ankete katılan öğrencilerin üniversitedeki, burs, yurt imkânları, öğrenci kulüp ve toplulukla-
rına sağlanan hizmetlerden memnuniyetlerinin az olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenci-
lerin bilim, kültür ve sanatsal etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini, kulüp faaliyetlerine 
yönetim tarafından daha çok destek verilmesi gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Bu 
memnuniyetsizlik kaynakları ve istekler, Üniversitenin hedeflerinin belirlenmesinde dikkate 
alınmıştır (Tablo 6).

Tablo 6. ERÜ Öğrencilerinin En Az Memnun Olduğu Alanlar

Ortalama*
Üniversitemizin sunduğu yurt olanaklarından memnunum 2,20
Üniversitemizin sunduğu burs olanaklarından memnunum 2,26
Üniversite yönetimi tarafından Öğrenci Kulüp ve Topluluklarına sağla-
nan hizmetlerden memnunum

2,33

Üniversitemizde öğrencilerin yönetim anlamında süreçlere katılımı 
yeterlidir

2,34

Öğrenci kulüpleri üniversite yönetimi tarafından desteklenmektedir 2,39

*Ölçek: “4,50-5,00= Mükemmel”, “4,00-4,49= Çok iyi”, “3,50-3,99= İyi”, “3,00-3,49= Orta”, “3,00’den az= Yetersiz”

Akademik personelin, üniversiteden memnuniyetlerini belirlemek için yürütülen anket çalış-
masına 237 akademik personel katılmıştır. Araştırmaya katılan akademik personele uygula-
nan ankette yer alan her bir maddeye verdikleri cevapların incelenmesi sonucunda aşağıda 
belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. Akademik personelin genel memnuniyet ortalaması 2,70’tir. 
Bu sonuç genel olarak akademik personelin Üniversiteden memnuniyetinin yetersiz oldu-
ğunu göstermektedir. Ancak “Erciyes Üniversitesi akademik personeli olmayı önemseme ve 
bundan dolayı memnuniyet derecesi” ile ilgili ifadeye akademisyenlerin %50,60’ı memnun 
olduklarını belirtmiştir(n=120, Ort=3,67). Bu sonuç kurumsal kimlik ve aidiyet bakımından 
önemlidir. Diğer bir ifade ile, bu memnuniyet düzeyi akademik personelin genel olarak iş 
doyumunun orta düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Bilgi işlem (Ort=3,29), kütüphane hiz-
metleri (Ort=3,22) ve veri tabanı yeterliliği (Ort=3,15) ile ilgili ifadelerin ortalama değerleri 
de yüksek çıkmıştır. Bu durum akademik personelin genel olarak alt yapı hizmetlerinden de 
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memnun olduklarını göstermektedir. Bölüm/anabilim dalındaki öğretim elemanlarının mes-
leki yeterliliklerine ilişkin ortalamanın nispeten yüksek çıkması ise eğitim konusunda öğre- 
tim elemanlarının yeterli görüldüğü şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 7. Akademik Personelin En Çok Memnun Olduğu Alanlar

Ortalama*
1. Erciyes üniversitesi akademik personeli olmayı önemseme ve bun-
dan dolayı memnuniyet dereceniz

3,67

2. Bilgi işlem hizmetleri 3,29
3. Bölüm/Anabilim dalındaki öğretim elemanlarının akademik/mesle-
ki yeterlilikleri

3,25

4. Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri 3,22
5. Veri tabanlarının yeterliliği 3,15

*Ölçek: “4,50-5,00= Mükemmel”, “4,00-4,49= Çok iyi”, “3,50-3,99= İyi”, “3,00-3,49= Orta”, “3,00’den az= Yetersiz”

Tablo 8. Akademik Personelin En Az Memnun Olduğu Alanlar

Ortalama*
1. Hukuk destek hizmetleri 2,01
2. Dış kaynaklı projelerin uygulanmasındaki kolaylıklar ve destekler 2,11
3. Önlisans ve lisans programlarındaki öğrenci sayısının programa 
uygunluğu

2,13

4. Önlisans ve lisans programlarına kaydolan öğrencilerin nitelikleri 2,15
5. Sivil Toplum Kuruluşları ile olan ilişkiler 2,17

*Ölçek: “4,50-5,00= Mükemmel”, “4,00-4,49= Çok iyi”, “3,50-3,99= İyi”, “3,00-3,49= Orta”, “3,00’den az= Yetersiz”

Tablo 8'da en düşük ortalamaya sahip beş ifadeye yer verilmiştir. İfadeler incelendiğinde en 
düşük ortalama hukuk destek hizmetleri ile ilgili olan ifadeye aittir (Ort=2,01). Yüz yüze ya-
pılan bazı görüşmeler sonucunda da akademisyenlerden bazıları üniversitede yürütülen so-
ruşturmalarda ya da akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu diğer hukuksal konularda yeterince 
destek görmediklerini ifade etmişlerdir. Bu eksikliğin stratejik planlamada belirlenecek he-
deflere eklenmesinin sorunun giderilebilmesi açısından yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Eğitim başlığı altında yer alan ifadelerden “önlisans ve lisans programlarındaki öğrenci sa-
yısının programa uygunluğu ve önlisans ve lisans programlarına kaydolan öğrencilerin ni-
telikleri” şeklindeki ifadelerinde ortalaması düşüktür. Sivil toplum kuruluşları ile olan ilişki-
lerden de akademik personelin memnun olmadığı görülmektedir (Ort=2,17). Üniversitenin 
sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkilerini daha iyi duruma getirecek faaliyetlerde bulunması 
akademik personelin bu konudaki memnuniyetsizliğini giderebilecektir.

Akademik personelin memnuniyetsizlik düzeylerine ilişkin genel bir değerlendirme yapıla-
cak olursa; lisans ve lisans üstü programlara kaydolan öğrencilerin nitelikleri (Ort=2,21) ve 
öğrencileri seçme ölçütleri (Ort=2,42), yurt dışı bilimsel toplantılara katılım için sağlanan pa-
rasal destek (Ort=2,26), Kampüs içi ulaşım hizmetleri (Ort=2,31), disiplinler arası çalışmaların 
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desteklenme düzeyi (Ort=2,33), yapım onarım hizmetleri (Ort=2,34), enstitülerin alt yapısı ve 
personeli (Ort=2,44), araştırma laboratuvarları (Ort=2,48), Üniversitedeki personelin niteliği 
(Ort=2,43) gibi konularda yetersizlikler olduğu görülmektedir.

Eğitim, alt yapı ve hizmetler, araştırma, mali/parasal olanaklar ve Üniversitenin konumu ko-
nularında dikkate alınması gereken bu eksiklikler stratejik planda hedef olarak belirlenip 
giderilebilirse akademik personelin memnuniyet düzeyinde önemli artışlar olacağı düşü-
nülmektedir. Derslikler, bürolar, temizlik, otopark imkânları, güvenlik, spor tesisleri, sağlık 
hizmetleri gibi altyapı ve hizmetlerle ilgili konularda da memnuniyet düzeyi düşüktür. Alt 
yapı ve verilen hizmetler konusunda Üniversitemizin iyileştirmelere gitmesi memnuniyet 
düzeyinde önemli artışlara sebep olacaktır.

İdari personelin, Üniversiteden memnuniyet düzeylerini belirlemek için gerçekleştirilen an-
ket uygulamasına toplam 208 personel katılmıştır. İdari personelin genel memnuniyet dü-
zeyine ilişkin ortalama değer 2,57’dir. Bu sonuç genel olarak idari personelin memnuniyet 
düzeyinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte idari personelin Erciyes Üni-
versitesi mensubu olmaktan memnun olduklarını (X= 3,54) ifade etmeleri ise dikkat çekmek-
tedir.

 Tablo 9. İdari Personelin En Çok Memnun Olduğu Alanlar

Ortalama*
1. Üniversitemizin mensubu olmaktan memnunum 3,54
2. İşimi yapabilmem için gerekli teknik, donanım ve destek hizmetleri-
nin sağlanmasından memnunum

3,43

3. Çalışma ortamlarının fiziksel koşullarından memnunum 3,14
4. Çalıştığım birim yönetiminin isteklerimi karşılama düzeyinden 
memnunum

3,09

5. Üniversite Personel Yemekhanesinin verdiği hizmetlerden memnu-
num

3,54

Ölçek: “4,50-5,00= Mükemmel”, “4,00-4,49= Çok iyi”, “3,50-3,99= İyi”, “3,00-3,49= Orta”, “3,00’den az= Yetersiz”

Tablo 9 incelendiğinde idari personelin Erciyes Üniversitesi mensubu olmaktan genel olarak 
memnun oldukları anlaşılmaktadır. Aynı şekilde çalışanlar, işlerini yapabilmeleri için gerekli 
teknik, donanım ve destek hizmetlerinin sağlanmasından memnun olduklarını ifade etmiş-
lerdir. Çalışma ortamlarının fiziksel koşullarından, iletişim teknolojilerinin kullanılması yo-
luyla çalışanlara sunulan imkânlardan ve personel yemekhanesinin sunduğu hizmetlerden 
memnun olmaları, idari personelin genel olarak fiziksel olarak sunulan hizmetlerden mem-
nun olduklarını göstermektedir. Ancak, idari personelin, sosyal etkinlikler, yükseltme ölçüt-
leri, alınan kararlara katılım düzeyi ile ilgili memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu alanların 
da olduğu görülmektedir. 
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Stratejik planlamada belirlenen hedeflerle bu tür sorunların çözüme kavuşturulması amaç-
lanmaktadır (Tablo 10).

Tablo 10. İdari Personelin En Az Memnun Olduğu Alanlar

Ortalama*
1. Üniversitemizde personelin birbirini tanıması için yapılan sosyal etkinlik-
lerden memnunum

1,69

2. Üniversitemizdeki idari görevlere yükseltme ölçütlerinden memnunum 1,73
3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın verdiği hizmetlerden memnunum 1,77
4. Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ile ilgili ölçütlerin açık 
olmasından memnunum

1,97

5. Üniversitemizde yönetim tarafından alınan kararlara idari personelin katı-
lım düzeyinden memnunum

1,99

Ölçek: “4,50-5,00= Mükemmel”, “4,00-4,49= Çok iyi”, “3,50-3,99= İyi”, “3,00-3,49= Orta”, “3,00’den az= Yetersiz”

Dış Paydaş Değerlendirmeleri

Üniversitenin dış paydaşı olarak belirlenen kurumlarla yapılan görüşmeler ve uygulanan an- 
ketlerden elde edilen verilere göre, dış paydaşlarca algılanan güçlü ve zayıf yanları ile tehdit 
ve fırsatlar aşağıda tablo olarak özetlenmiştir.

 Tablo 11. Dış Paydaş Değerlendirmeleri

ERÜ'nün Güçlü Yanları

Sağlık Bilimleri Eğitim araştırma hastanelerinin uluslararası nitelikte olması

Fen ve Mühendislik Bilimleri Türkiye’de ilk onda olması

Genom Kök Hücre Merkezi Uluslararası saygın merkezler arasında olması

Konum Bölgede köklü Üniversite olması

Bilimsel Araştırma Projeleri Bilimsel araştırmalara destek verilmesi

Ulaşım Kampüse kolay ulaşım

Bilgi işlem alt yapısı Hızlı internet bağlantısı, güçlü alt yapı

Bilimsel araştırmalara paydaş desteği Sanayiciler tarafından yurtdışı araştırma burslarının verilmesi

ERÜ'nün Zayıf Yanları

Öğrenci Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması

Yabancı dil Öğretim elemanlarının yeterli yabancı dil seviyesine sahip 
olmaması

Fiziksel alan yetersizliği Derslik alanlarının yetersizliği

ERÜ'nün Fırsatları

Projeler Ulusal proje olanakları

Sanayi işbirliği Teknopark, ETTO

Üniversite anlaşmaları Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliği
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ERÜ'nün Tehditleri

Ulaşım
Yeterince toplu taşıma araçlarının olmaması

Yerel yönetimlerin öngörülemeyen düzenlemeleri

İyi yetişmiş elemanın kaybı Başka üniversite tercihi yurtdışına gitme tercihi

İletişimsizlik Dış paydaşlarla iletişim eksikliği, mezun öğrencilerle iletişim eksikliği

Yasal düzenlemeler YÖK ve diğer ilişkili kurumların öngörülemeyen düzenlemeleri

2.6 Kuruluş İçi Analiz

2.6.1 İnsan Kaynakları Analizi

Üniversite bünyesinde verilen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini sürekli kılmak amacıyla 
çalışan ihtiyacını belirlemek, çalışanların ve çalışma yaşamının geliştirilmesi, ihtiyaçlara uy-
gun nitelikli çalışanların seçimi, işe yerleştirilmesi, çalışanların genel ve bölüm/birim alanları-
na dağılımı, işe giriş çıkış işlemleri ile ilgili idari koşulların belirlenmesi için insan kaynaklarını 
en doğru, etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğ-
rultuda personel planlamaları kapsamında; Üniversitemizin vizyonuna ve misyonuna uygun 
nitelikle personele ulaşmak, ihtiyaca yönelik yeterli sayıda personel istihdam etmek, mevcut 
personelin niteliklerine ve unvanına göre uygun birimlerde çalışmalarını sağlamak, hizmet 
içi eğitimlerle personelin eğitim ihtiyacını karşılamak, niteliğini artırmak, Üniversitemizin ça-
lışma koşullarını mevzuat hükümleri çerçevesinde belirleyerek gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak için gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. 

İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeylerine göre analizi öncesinde, akademik personelin un-
vanlarına göre, idari ve diğer personelin hizmet sınıflarına göre 2020 ve 2021 yıllarını içeren 
niceliksel verileri Tablo 12,13’de verilmiştir.  2020 yılında 2.247 olan akademik personel sayısı 
2021 yılı için 2.243’e yükselmiştir. Toplam akademik personelin 44’ü yabancı uyruklu öğretim 
elemanıdır. Mevcut akademik personelin 1.280’i erkek, 963’ü kadın, idari ve diğer personelin 
ise 2.605’i erkek, 2.206’sı kadın personelden oluşmaktadır.  2021 yılı verilerine göre idari ve 
diğer personelin 2209’u lisans mezunu olup 217 kişi yüksek lisans, 11 kişi doktora derecesine 
sahiptir. Tablo 14 ve 15’te yaş gruplarına göre personel sayıları incelendiğinde,  çoğunluğun 
41-50 yaş grubundaki personelden oluştuğu görülmektedir.  

Tablo 12. Akademik Personelin Unvanlara Göre 2020 ve 2021 Yıllarındaki Sayıları

Unvanı
Yıl

2020 2021 

Profesör 457 469

Doçent 220 225

Dr. Öğr. Üyesi 416 416

Öğretim Görevlisi 303 299

Araştırma Görevlisi 841 834

Toplam 2237 2243
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Tablo 13. İdari ve Diğer Personelin Hizmet Sınıfına Göre 2020 ve 2021 Yıllarındaki Sayıları

Hizmet Sınıfı
Yıl

2020 2021 

Genel İdari Hizmetler 874 853

Sağlık Hizmetler 944 928

Teknik Hizmetler 218 223

Avukatlık Hizmetler 4 4

Din Hizmetler 1 1

Yardımcı Hizmetler 285 280

Sözleşmeli Personel 606 614

Sürekli İşçi 1929 1908

Toplam 4861 4811

Tablo 14. Akademik Personelin Unvanlarına Göre Yaş Gruplarının Dağılımı

Unvanı 19-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51 ve üzeri Toplam

Profesör 0 0 0 10 182 277 469

Doçent 0 0 5 57 131 32 225

Dr. Öğr. Üyesi 0 2 114 135 134 31 416

Öğretim Görevlisi 1 21 69 58 91 59 299

Araştırma Görevlisi 66 435 247 68 17 1 834

Toplam 67 458 435 328 555 400 2243

Tablo 15. İdari ve Diğer Personelin Hizmet Sınıfına Göre Yaş Gruplarının Dağılımı

Hizmet Sınıfı / Statüsü 19-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51 ve üzeri Toplam

Genel İdari Hizmetler 5 16 146 253 284 149 853

Sağlık Hizmetler 0 22 205 281 369 51 928

Teknik Hizmetler 4 9 24 52 65 69 223

Avukatlık Hizmetler 0 2 0 1 1 0 4

Din Hizmetler 0 0 0 0 0 1 1

Yardımcı Hizmetler 18 9 25 39 122 67 280

Sözleşmeli Personel (4/B) 155 271 105 52 27 4 614

Sürekli İşçi 53 219 452 566 554 64 1908

Toplam 235 548 957 1244 1422 405 4811
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İdari ve diğer personelin hizmet sınıfına göre 
sayıları incelendiğinde;  2020 yılında 4.861 
olan sayının 2021 yılında 4.811’e düştüğü 
görülmektedir. 2020 yılı ve 2021 personel 
sayıları kıyaslandığında, akademik personel 
sayısında işleyişi etkileyecek derecede ar-
tış ya da azalma olmamakla birlikte; genel 
idari hizmetler ve yardımcı hizmetler ve sü-
rekli işçi sayısındaki azalma aşikârdır. Perso-
nel sayısındaki azalış miktarı doğrultusunda 
Üniversite bünyesinde münhal bulunan boş 
kadrolara ise açıktan veya naklen atama izni 
verilmesi için 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-
nin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, 
kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 
açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan 
nakil suretiyle yapılabilecek atama sayıları-
na ilişkin taleplerimiz Rektörlük tarafından 
Cumhurbaşkanlığına düzenli ve belirli aralık-
larla bildirilmekte ve her yıl anılan makam ta-
rafından uygun görülen ölçüde naklen veya 
açıktan atama yoluyla alım yapılabilmekte-
dir. Yapılan personel alımları ise işten ayrılan 
personel sayısından önemli ölçüde düşüktür. 
Diğer taraftan 696 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında sürekli işçi statüsün-
de istihdam edilen personelin istihdam sü-
resinin hiçbir şekilde emeklilik aylığı almaya 
hak kazandığı tarihi geçememesi sebebiyle 
emekli olarak görevinden ayrılan veya istifa 
ederek görevinden ayrılan personelin yerine 
de personel istihdamı gerçekleştirilemedi-
ğinden idari, destek ve yardımcı hizmetler 
alanında tüm birimlerde personel ihtiyacı 
artmaktadır. 

Diğer taraftan sürekli işçi statüsünde istih-
dam edilecek personelin, temizlik hizmetleri, 
güvenlik hizmetleri ve teknik destek hizmet-
leri dışında istihdam edilememesi ve mevcut 
sürekli işçi kadrosunda çalışan personelin 
696 KHK kapsamında istihdam edildiği hiz-
met türü dışında çalıştırılamaması sebebiyle 
genel idari hizmetler ve sağlık hizmetleri ala-
nında duyulan personel sayısında daralmalar 
yaşanmaktadır. 

Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için 
lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun 
şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere 
kadar ilerleme imkânını sağlamak amacıyla, 
liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-
met gerekleri ve personel planlaması esas 
alınarak Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği sınavları mümkün olduğunca yapıl-
maya çalışılmaktadır. 2020 yılı içerisinde Gö-
revde Yükselmeye tabi kadrolardan bir şef, 
üç memur kadrosu için; unvan değişikliğine 
tabi kadrolardan iki mühendis, bir teknisyen 
ve iki sağlık teknikeri kadrosu için görevde 
yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıl-
mış ve vasıflarına haiz ve sınavlarda başarılı 
olan personellerimizin ilgili unvanlara ata-
maları gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı için ise 
üç şef, üç memur kadrosu için; unvan deği-
şikliğine tabi kadrolardan bir mühendis, üç 
teknisyen ve bir sağlık teknikeri ve bir antre-
nör kadrosu için görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavı yapılacaktır. Bununla birlik-
te 2022-2026 yılları içerisinde de personel 
planlamaları kapsamında Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Sınavı için gerekli çalış-
malar hassasiyetle yürütülmektedir.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her mes-
lekte yeni bilgi ve teknolojileri öğrenmeyi 
ve çalışanların bu konularda yetiştirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Üniversitede istihdam 
edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte 
ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılamak,  
yetkinlik alanlarını artırmak amacıyla hizmet 
içi eğitimlerin planlaması ve düzenlenmesini 
sağlamaktadır. Üniversite Eğitim Komisyonu 
tarafından hem kurumun ihtiyaçları hem de 
insan kaynağının bireysel talepleri dikkate 
alınarak yıllık olarak yapılmaktadır. Bunun 
yanı sıra birimler Eğitim Komisyonunun bil-
gisi dahilinde kendi personelinin ihtiyaç duy-
duğu ek eğitim programları da düzenleyebil-
mektedir.
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2.6.2 Kurum Kültürü  ve İnsan Kaynakları 
Yetkinlik Analizi

İnsan kaynakları yetkinlik analizinde, üniver-
site personeline ilişkin nicel veriler ile perso-
nelin sahip olduğu niteliklerin analizi yapıl-
mıştır. Bu analiz için öncelikle, iş analizinden 
yararlanılarak iş tanımları yapılmış ve iş süreç-
leri belirlenmiştir. Daha sonra iş tanımları ve 
iş süreçleri dikkate alınarak farklı pozisyon-
ların gerektirdiği temel yetkinlikler belirlen-
miştir. Bu aşamada, çalışanların bulundukları 
pozisyon/görev yetkinlikleri ile pozisyonun/
görevlerin gerektirdiği yetkinlik düzeyi kıyas-
lanarak yetkinlik analizi birim ve üniversite 
düzeyinde yeniden değerlendirilmiştir. Buna 
göre akademik ve idari personelin eğitim ve 
insan kaynaklarına ilişkin ihtiyaçlarının gün-
cel noktada tespiti sağlanmıştır. 

İnsan kaynakları yetkinlik analizi, üniversite 
personeline ilişkin nicel veriler ile personelin 
sahip olduğu niteliklerin analizinin yapılma-
sıdır. İnsan kaynakları yetkinlik alanlarını te-
mel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinlikler baş-
lığı olmak üzere üç ana alan oluşturmuştur. 
Bu analiz için öncelikle, Üniversitenin Kâğıt-
sız Üniversite Yönetim Sistemine (KÜYS) esas 
teşkil edecek şekilde mevcut iş tanımlarında 
güncellemeler yapılmış ve bu tanımlamalar 
doğrultusunda iş süreçleri belirlenmiştir. İş 

süreçleri noktasında değerlendirmeye alınan 
yetkinlik alanlarının alt başlıklarını ise ileti-
şim düzeyi, öğrenmeye açıklık düzeyi, bilgi 
paylaşımı düzeyi, yapılan işte insan odaklılık 
düzeyi, iş bilgisi düzeyi, müzakere becerisi, 
analitik düşünme, planlama ve organizasyon 
becerisi, karar verme becerisi ve etik ilkeleri 
benimseme oluşturmuştur. 

İnsan kaynakları yetkinlik analiz çalışması, 
kurum kültürü analizi çalışmasıyla birlikte 
sürdürülmüş ve Üniversite Personel Bilgi Sis-
temi (PEYOSİS)’den yararlanılarak çalışmadan 
bağımsız bir kişi tarafından akademik, idari 
personel sayıları dikkate alınarak random ör-
nekleme yapılmıştır. Random örneklemeye 
alınan kişilere çalışmanın amacı  çevirim içi 
toplantılarla açıklanmış ve anonim olarak ha-
zırlanan anketin doldurulması istenmiştir.  Ça-
lışmada anketi tamamlayan personel sayıları 
ve kadro durumları Tablo 16’de verilmiştir. 
Anketin uygulandığı dönemde Üniversitede 
2224 akademik, 2280 kadrolu ve 618 sözleş-
meli, olmak üzere 2898 idari, toplam 4791 
personel görev yapmaktadır. Buna göre, aka-
demik personelin %24’ü, kadrolu idari perso-
nelin %22’si, sözleşmeli idari personelin %18’i 
katılım göstermiştir. İnsan kaynakları yetkin-
lik alanlarını içeren sorular beşli likert olarak 
tanımlanmış ve temel yetkinlik alanlarına 
göre puan ortalamaları Şekil 2’de verilmiştir.  

Tablo 16. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi ve Kurum Kültürü Değerlendirmesine Katılan 
Personelin Kadro Dağılımı

Kadro Dağılımı Personel Sayısı %

Akademik Personel 370 34,1
İdari Personel 385 35,5
Sözleşmeli Personel 93 8,6
İşçi 237 21,8
Toplam 1085 100,0
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Şekil 2. Üniversite Personelinin Yetkinlik Alanları Puanlarının Dağılımı

Temel yetkinlik alt faktörlerine göre, en yük-
sek puan ortalamasının 4,5 ile çözüm odak-
lılık düzeyi ve ekip çalışmasına yatkınlık 
düzeyi olarak tanımlandığı, bilgi paylaşım, 
iletişim, kaynakları etkin kullanma ve kurum-
sal farkındalık düzeyleri puan ortalamasının 
4,4 olduğu görülmüştür.

Fonksiyonel (işini yönetme) yetkinliğin alt 
faktörlerine göre, en yüksek puan ortalama-
sının 4,6 ile iş yaparken titizlik, karar alınır-
ken kurum yararını esas alma, kendi kararları 
ve eylemlerinden dolayı kuruma hesap vere-
bilirlik, alınan kararlar ve yaptığı işlerde açık/
şeffaf olma, ortaya çıkabilecek çıkar çatışma-
sı durumunda çözüme kavuşturma yetkinlik-
leri olduğu belirlenmiştir. Yapılan işte insan 
odaklılık düzeyi, müzakere becerisi ve ana-
liz- raporlama becerisi alt faktörlerinin puan 
ortalamasının ise 4.3 olduğu görülmüştür.

Yönetsel yetkinlik alt faktörlerine ilişkin ve-
rilerin dağılımı incelendiğinde;  analitik dü-
şünme, planlama ve organizasyon, karar ver-
me ve iş yaparken yenilik ve yaratıcılık düzeyi 
puan ortalamasının 4,4 olduğu, ekibini yö-
netmek konusunda algılanan en düşük yet-

kinlik düzeyinin ise 4,2 ile yetki konusunda 
esneklik düzeyi olduğu saptanmıştır. 

Kurum kültürü; kurumu diğer kurumlardan 
ayıran ve üyeler tarafından paylaşılan de-
ğerler, inançlar ve alışkanlıklar sisteminin 
bütünü olarak tanımlanmaktadır. Düzenli bir 
şekilde tekrarlanan faaliyetler veya davranış 
kalıpları şeklinde ortaya çıkar; semboller ve 
sembolik hareketler aracılığıyla öğrenilebilir, 
öğretilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir; 
yapı, strateji, sistem ve teknoloji gibi teknik 
unsurlarla personel yönetim tarzı ve yetenek 
gibi beşeri unsurlar arasındaki bağlantıyı ve 
uyumlaşmayı sağlar. Bu kapsamda konuya 
ilişkin uzman görüşü ve yapılan çalışmalar 
dikkate alınarak kurum kültürü alt boyutları;  
yönetimin başarısı, yönetimin yönlendirme-
si, yönetimin işbirliği, departmanın işbirliği, 
iletişim, kararlara katılım, ödüllendirme, de-
netim, çalışma ortamı, değişime uyum, ta-
kım çalışması, rekabet, amaç birliği, bağlılık, 
güven, çevre, prosedür, sembol, vizyon ve 
diğer maddi kültür öğeleri olarak alınmış ve 
bu başlıklarda hazırlanan sorularla değerlen-
dirme yapılmıştır. 
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Şekil 3. Kurum Kültürü Alt Boyutları Puan Ortalamalarının Dağılımı

Şekil 3’de kurum kültürü alt boyutları de-
ğerlendirme sonucundaki ortalamaları gö-
rülmektedir.  Kurum çalışanlarınca birimle 
işbirliği, bağlılık, iletişim, kararlara katılım, 
denetim,  çevre, prosedür, vizyon, takım ça-
lışması,  yönetimin başarısı ve yönlendirmesi 
başlıklarında puan ortalamaları daha yüksek, 
çalışma ortamı ve ödüllendirme başlıkların-
da ise puan ortalamaları 3’ün altında yer al-
mıştır.

2.6.3 Üniversite Yaşam Analizi 

Üniversite yaşamı analizinde öncelikle Üni-
versitenin öğrencilere sunduğu hizmetler-
deki mevcut durum ve karşılaşabilecekleri 
sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri 
araştırılmıştır.

Üniversitede yıllık etkinlik takvimi dâhilinde 
öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştir-
meye yönelik çok sayıda seminer, konferans, 
kurs, söyleşi, spor turnuvaları, tiyatro faaliyet-
leri, yarışma, festival, gösteri, konserler gibi 

sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiril-
mektedir. Bu faaliyetler Üniversitenin Strate-
jik Planı doğrultusunda hem Rektörlüğe bağ-
lı ilgili Kurul ve Komisyonlar hem de birimler 
tarafından organize edilmekte ve desteklen-
mektedir. Pandemi sürecinde etkinlikler çev-
rimiçi ortamlarda sürdürülmüştür. Üniversite 
birimlerinin öğrenciler tarafından tanınırlığı, 
katılım ve yararlanma düzeyleri kültürel, sos-
yal yaşam, sosyal hizmet, spor tesisleri olmak 
üzere dört başlık altında açıklanmıştır.

Üniversiteye ait 11 ayrı eğitim biriminde 
kapasitesi 250 civarında olan konferans sa-
lonları ve 424 kişilik Sabancı Kültür Sitesi 
bulunmaktadır. 2021 yılında işletme ihalesi 
tamamlanmış ve hizmete geçmiş olan Erci-
yes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam 
Merkezi’nde 1.644 kişilik bir oditoryum salo-
nu, 348 kişilik bir konferans salonu ile 100-
250 kişi arasında değişen beş farklı salon yer 
almaktadır. Merkezde 88 kişilik otel odası, ka-
feterya, mağaza, kuaför, müze alanı, restoran, 
hamam, sauna, fitness salonu ve müştemilat-
ların yer aldığı alanlar da bulunmaktadır. 
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Kültürel olarak akademik yıl boyunca Türk 
Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Müzik Re-
sitalleri gerçekleştirilmekte ve drama gösteri-
leri yapılmaktadır. Ayrıca, Tiyatro Festivali ile 
Erciyes Film Festivali (EFFEST) düzenlenmek-
tedir. Festival süresince çeşitli üniversiteler-
den tiyatro grupları ve bu alanda profesyo-
nel olarak çalışan tiyatro grupları oyunlarını 
sergilemektedirler. Üniversitede Marianne 
Molu Amfide öğrenci bahar şenlikleri, yaz 
konserleri ve açık hava etkinlikleri halkın ka-
tılımına açık olarak düzenlenmektedir.

Her yıl İletişim Fakültesi’nde çeşitli üniver-
sitelerden kısa ve uzun metrajlı filmlerin 
gösterimlerinin yapıldığı, sinema alanında 
yetkin insanların katıldığı, söyleşilerin dü-
zenlendiği bir program olan “Erciyes Film 
Festivali Yıl Boyu Etkinlikleri” düzenlenmek-
tedir. Ayrıca bu etkinlik kapsamında Akbank 
Kısa Film Festivali ve Çevre Kısa Film Festiva-
li’nin ödül almış filmlerinin özel gösterimleri 
yapılmaktadır. Bu festivalin tüm bölümleri 
halka açık bir şekilde yapılmakta ve Kayseri’ 
nin kültürel anlamda gelişmesine katkı sağ-
lanması amaçlanmaktadır. Etkinlikler öğren-
cilere web sayfası, sms, e-mail, sosyal medya 
hesapları, ÖBİSİS, billboard,  raket, birimlerin 
duyuru panoları ve resmi yazı yoluyla duyu-
rulması sağlanmaktadır. Üniversitede pande-
mi öncesi 2019 yılında 431 farklı etkinlik ya-
pılmış, pandemi döneminde geneli çevrimiçi 
olan 290 etkinlik, 2021 yılında ise 590 çevri-
miçi ve yüz yüze etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı 
bünyesinde faaliyet göstermek üzere Üni-
versite öğrencileri tarafından oluşturulmuş 
10 platform çatısı altında kurulmuş olan top-
lam 150 kulüp ve topluluk bulunmaktadır. 
Öğrenci toplulukları yıl içerisinde en az bir 
etkinlik/faaliyet düzenlemektedir. 

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(ERSEM) örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü 
eğitim-öğretim programları dışında, eğitim 
verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda 
eğitim programları düzenlemek suretiyle 
Üniversitenin kamu ve özel sektör, ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişme-

sine katkıda bulunmaktadır. ERSEM amaçları 
doğrultusunda kişilere, kamu ve özel sektö-
re, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç 
duydukları alanlarda, danışmanlık hizmeti 
vermekte, eğitim ve sertifika programları, 
çeşitli kurs, seminer ve konferanslar düzen-
lemekte ve bu faaliyetlerin koordinasyonu-
nu sağlanmaktadır. ERSEM’de 2019 yılında 
7592 katılımcı eğitim hizmeti almış, 2020 
yılında pandemi nedeniyle eğitim program-
ları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve bu 
programlara 641 kişi katılım göstermiştir. 
Pandemi öncesi dönemde ERSEM’de düzenli 
olarak yürütülen 28 farklı kurs alanında 307 
kurs programı düzenlenmişken pandemi dö-
neminde ancak 9 farklı alanda çevrim içi kurs 
programı açılabilmiştir. 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordi-
nasyon Birimince Üniversitede yürütülen 
projelerde öğrenci odaklı bir yaklaşım ser-
gilenmektedir. Öğretim üyeleri tarafından 
yürütülen farklı türdeki destek programların-
da, öğrencilerin de fiilen yer alması özellikle 
teşvik edilmektedir. Üniversite araştırmacı-
larının kişisel veya disiplinler arası bilimsel 
Ar-Gefaaliyetlerini içeren proje türlerinde 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri bursiyer 
olarak görev alabilmektedir. Ayrıca, lisansüs-
tü öğrencilerinin yüksek lisans, doktora ya 
da uzmanlık tezlerini gerçekleştirebilmeleri 
için gerekli araştırma bütçesi proje üst limit-
leri dikkate alınarak BAP Koordinasyon Biri-
mi tarafından desteklenmektedir. BAP birimi 
tarafından 2019 yılında 850, 2020 yılında ise 
693, 2021 yılı itibariyle ise 772 yüksek lisans, 
doktora ve uzmanlık tezi desteklenmektedir.

Üniversitede 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düze-
yinde eğitim verilen birimlerinin programla-
rına kayıtlı, başarılı öğrencilerin Ar-Ge kültü-
rünün oluşturulması, araştırma faaliyetlerine 
özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik 
edilmesi amacıyla oluşturulmuş ayrı bir des-
tek programı da yer almaktadır. Son 5 yılda 
23 adet öğrenci bu proje desteklerinden ya-
rarlanmıştır. 2021 yılında Üniversitede Fakül-
te ve UYGAR Merkezlerde aktif olarak çalışan 
8 doktora sonrası araştırmacı BAP tarafından 
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desteklenmiştir. 

Erciyes Teknoparkta düzenli olarak öğrenci 
etkinlikleri yapılmakta, öğrenci projeleri su-
nulmakta, öğrenci buluş ve patent başvu-
ruları için destek sağlanmaktadır.  Kuluçka 
Merkezinde öğrencilerin proje vermeleri-
nin, patent başvurusu yapmalarının ve dü-
zenlenen proje eğitimlerine katılımlarının 
desteklenmesi de bunun bir örneği olarak 
görülmektedir. Öğrencilerden alınan geri-
bildirimler iyileştirme süreçlerinde kullanıl-
maktadır. Bununla birlikte Erciyes Teknoloji 
Transfer Ofisi (ETTO) tarafından öğrencilere 
düzenli yapılan bilgilendirmeler Üniversite-
nin en önemli iç paydaşı olan öğrencilerin 
Üniversitenin Ar-Ge fırsatları hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamaktadır. 

Üniversite birimlerinin uzmanlık alanı ge-
rektirmeyen basit düzeydeki iş ve işlemlerini 
yürütebilmek için öğrencilerin kısmi zamanlı 
çalışmasına imkan verilmekte ve bu yolla iş 
gücü artışı sağlandığı gibi öğrencilerin iş ha-
yatına hazırlanması, çalışma disiplini edin-
meleri ve gelir elde etmeleri amaçlanmaktır. 
Bu kapsamda 2019-2020 yılında 286 öğren-
ci sürece dahil olmuş, 2020-2021 yılı için bu 
sayı 203 olarak gerçekleşmiştir.  

Üniversitede 6.000 m² kapalı alan, 100 adet 
grup çalışma odası ve 75 adet de bireysel ça-
lışma odasına sahip Merkez Kütüphanesi bu-
lunmaktadır. Birimlerin talep ettiği yayınlar 
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
aracılığı ile Rektörlük tarafından temin edil-
mektedir. Üniversitenin Merkez Kütüphanesi 
dışında Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, 
Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve İktisa-
di İdari Bilimler Fakültesi kütüphaneleri bu-
lunmaktadır. Üniversite Merkez Kütüphanesi 
Taylor & Francis Online Journals, Springer-
Link, ScienceDirect, Pubmed gibi geniş veri 
tabanlarına üyedir. Ayrıca özellikle pandemi 
döneminden itibaren Coursera ve Roset-
ta Stone Library Solution gibi eğitim setleri 
öğrenci ve öğretim elemanlarının erişimine 
açılmıştır. Öğrenciler kütüphanenin üye ol-
duğu veritabanlarına bağlanarak Turcademy, 
İdeal Online, Hiper Kitap üzerinden Türkçe 

e-kitaplara ve EBSCO e-Book Academic Col-
lection üzerinden ise İngilizce e-kitaplara 
ulaşabilmektedir. Öğrenciler bu kaynaklara 
sadece kampüs içinden değil, aynı zamanda 
kampüs dışından da gerekli Proxy ayarlarını 
yaparak ulaşabilmektedir. Ek olarak Korona-
virüs (COVID-19) salgını nedeniyle eğitime 
destek olmak amacıyla bazı veri tabanları 
belli bir süre ücretsiz deneme erişimine açıl-
mıştır. Merkez Kütüphane Görme Engelli Biri-
mi, donanım ve yazılım olarak görme engelli 
öğrencilere hizmet vermektedir. Hizmetler 
arasında engelli öğrencilerin kullanımı için 
bir donanımlı bilgisayar, görme engelli öğ-
rencilere yönelik basılı kitabın kamera vasıta-
sıyla ses ve metne dönüştürmesi için kamera 
(tarayıcı), yazılım olarak Jaws programı, met-
ni Braille Alfabesine dönüştüren program, 
görme engelliler için monitör (parmak ucu 
ile metni Braille Alfabesine dönüştüren), Bra-
ille Alfabesi ile çıktı alabilen yazıcı ve görme 
engelli öğrenciler için 9 kişilik çalışma salo-
nu mevcuttur. Ayrıca Erciyes Üniversitesi öz 
kaynaklarınca oluşturulan dergi ve kitaplar 
da öğrencilerin öğrenme kaynakları arasın-
da yer almaktadır. Üniversitenin bütün aka-
demik ve idari personeline tahsis edilmiş 
bilgisayar ve bilişim altyapısı bulunmaktadır. 
Ayrıca eğitim birimlerinde öğrencilere des-
tek olmak amacıyla bilgisayar laboratuvarları 
bulunmaktadır. Kampüs içinde kapalı alan-
larda sunulan internet hizmeti yanında açık 
alanlarda Eduroam ve Erciyes Kablosuz bağ-
lantılarıyla öğrencilere internet hizmeti su-
nulmaktadır. Aynı zamanda akademik birim-
ler ve öğrencilerin kullanımına sunulan 4.868 
masaüstü ve 1.012 adet taşınabilir bilgisayar 
bulunmaktadır. Benzer şekilde idari birimler 
ve UYGAR Merkezlerde kullanılan toplam bil-
gisayar sayısı ise 3.490 adettir. Birimlerin sa-
hip olduğu bu teknolojik donanım ve altyapı 
öğrencilerin teknolojiye ve bilgiye ulaşımını 
kolaylaştırmaktadır.

Kariyer Yönlendirme Merkezi (KAYBİMER), 
Üniversitede öğrenim gören lisans ve lisan-
süstü öğrencilerinin ve mezunlarının meslek, 
sektör ve işletme seçme sürecinde yönlendi-
rilmelerine ve bilgilendirilmelerine katkıda 
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bulunmaktadır. KAYBİMER’in amacı, Üniver-
sitede mezunların öncelikle bölgede ve tüm 
Türkiye’de iş hayatında tercih edilen, kariyer-
lerini geliştirme imkânı bulan kişiler olma-
sına rehberlik etmektir. Merkez hem kendi 
hemde birimler özelinde düzenlenen kariyer 
yönlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu-
nu sağlamaktadır.

Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Koordi-
natörlüğü, Erciyes Üniversitesi’nin uluslara-
rası bir üniversite olması yolunda gereken 
temel adımları atmaktadır. Avrupa Birliği'nin 
yükseköğretim ve gençlik programlarını üni-
versitemizde koordine etmektedir. Avrupa 
Birliği programları ile ilgili, öğrencilere, aka-
demik ve idari personele bilgilendirme top-
lantıları düzenlemekte ve ilgili hareketlilik fa-
aliyetlerini uygulamaktadır. Başkanlık Ulusal 
Ajans' ın ve Avrupa Üniversiteler Birliği'nin 
düzenlediği toplantılara katılmakta ve Eras-
mus programı kapsamında Ulusal ve Ulus-
lararası ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bu 
program kapsamında 2020-2021 eğitim-öğ-
retim yıllında 128, 2021-2022 eğitim öğretim 
yılında 287 öğrenci yurtdışına gitmiş, son iki 
yılda gelen öğrenci sayısı 19 olarak gerçek-
leşmiştir. Akademik işbirliği programı çerçe-
vesinde ise 13 öğrenci yurt dışına gitmiş ve 
iki öğrenci Üniversiteye gelmiştir. Uluslara-
rası Öğrenciler Koordinatörlüğüne bağlı iki 
öğrenci birliği bulunmaktadır. Bunlar Türk 
Dünyası Öğrenciler Birliği ve Afrikalı Öğren-
ciler Birliği’dir. 2016-2020 yılları arası toplam 
35 Uluslararası Öğrenci Faaliyeti gerçekleşti-
rilmiştir.

İletişim Fakültesi'nde öğrencilere televizyon 
açısından uygulama fırsatı sağlayan ve Kay-
seri halkına yönelik olarak sosyal ve kültürel 
içerikli yayınlar yapan Kampüs TV ile öğren-
cilerine gazetecilik açısından uygulama fırsa-
tı sunan Gazete Kampüs yayın yapmaktadır. 

Üniversitede 13 m. çaplı çanağa sahip radyo 
teleskop bulunan; güneş tutulması, ay tu-
tulması, meteor yağmuru vb. gibi gökyüzü 
olaylarını inceleme ve topluma izletme hiz-
meti sunan Gözlemevi mevcuttur.

Turizm Fakültesi bünyesinde öğrencilerin 
uygulama ve staj yaptığı, kampüs içerisinde 
yerleşik Hızıroğlu Uygulama Oteli ve Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Av. 
Ahmet Ulucan Kızılay Konuk Evi ve Gençlik 
Merkezi, Naciye Mercan Anne Evi, Ahmet Ka-
ramancı Hasta Yakınları Misafirhanesi, Yukarı 
Talas Konukevi ve Restoranı, Erciyes Kültür 
Merkezi (EKM), Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi 
Oteli, Personel Lokali, Öğrenci Yemekhanele-
ri, Personel Yemekhaneleri ile 38 adet kantin, 
kafeterya, lokanta ve büfe bulunmaktadır. 

Üniversite yerleşkesinde iki öğrenci yemek-
hanesi yer almaktadır. Öğrenci yemekhanele-
rinde aktif dönemde günlük ortalama 10.000 
kişiye yemek hizmeti sunulmaktadır. Merkez 
Öğrenci Yemekhanesi mutfak ve salonlarının 
2020 yılı ocak ayında tadilatı tamamlanmış; 
mutfak alet ve donanımları, soğuk hava de-
poları ve salon tefrişatı ile modern ve örnek 
bir yemekhane hizmete sunulmuştur.  Bu 
durum gerek yemek çeşitliliği gerekse çıka-
rılan yemek sayısının artışı ile olumlu yönde 
sonuçlanmıştır. Yemekhanede, yaz okulu ve 
sınav dönemleri dahil akademik takvim ara-
lığında öğle ve akşam yemeği hizmeti veril-
mektedir. Yemek maliyetinin yaklaşık üçte 
biri öğrenciden katkı payı olarak alınmakta 
iken yemek maliyetinin üçte ikisi Sağlık Kül-
tür ve Spor Daire Başkanlığının öz gelir büt-
çesinden karşılanmaktadır.

Personel Yemekhanesi ve Hastane Yemekha-
nelerinde personelin öğle yemeği hizmeti ve 
hastaların yemekleri yıl boyunca verilmekte-
dir. Günlük ortalama personel yemekhane-
sinde 1.500 adet, hastane yemekhanelerin-
de personele öğle ve akşam toplam 2.000 
adet ve yatan hastalara sabah, öğle ve akşam 
toplam 3.600 adet olmak üzere yemek hiz-
meti sunulmaktadır. Üniversite bünyesinde 
düzenlenen sempozyum, panel, konferans 
vb. çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ta-
sarlamış özel salonlar ile misafirlere yemek 
hizmeti sunulmaktadır. Yemekhanedeki 
menüler diyetisyenler tarafından hazırlan-
maktadır. Personel ve hastane yemekhane-
lerinde kronik rahatsızlığı olanlar için özel 
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menüler (glütensiz, tuzsuz vb.) ve yatan has-
talar için diyet yemekleri hazırlanmaktadır. 

Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, öğ-
renci ve personelin beslenme, dinlenme ve 
diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafe-
terya, lokanta, lokal, büfe, çay ocağı gibi yer-
lerin hijyen şartlarına ve gıda güvenilirliğine 
uygunluğu ilgili yönerge kapsamında Hij-
yen Komisyonu tarafından periyodik olarak 
denetimler yapılmaktadır. Ayrıca belirtilen 
mekanlar Kayseri ilinde Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından görevlendirilen yetkili ki-
şilerle habersiz olarak da denetlenmektedir. 
Yemekhaneler düzenli olarak her türlü ha-
şere için ilaçlanmakta, atık yağlar biyoenerji 
üretimi için gerekli tesislere verilmektedir. 
Ayrıca belediyelerce geri dönüşüm hizmeti 
alınarak çevreyi koruma konusunda da bi-
linçli hareket edilmektedir.

Erciyes Üniversitesi Bursluluk ve Sosyal Yar-
dım Yönergesi’nin ilgili maddeleri gereğince 
Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin toplam 
sayısının %2’ sini geçmemek üzere giderleri 
Üniversite bütçesinden karşılanarak ayni ola-
rak yemek bursu verilmektedir. Yemek bursu 
verilecek öğrenciler her yıl fakülte ve yük-
sekokulların burs komisyonlarınca belirlen-
mektedir. Yemek bursundan yıllık ortalama 
1000’in üstünde öğrenci faydalanmaktadır. 
Eğitim birimleri burs komisyonlarınca belir-
lenen ihtiyaç sahibi öğrencilere, nakdi burs 
veren kamu kurumları ile özel kuruluşlar  
arasında duyuru ve yazışmalarla aracılık ya-
pılmaktadır. Bu kapsamda yıl içinde 150’nin 
üstünde öğrenci burs desteği almaktadır. 

İhtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ve benzeri 
ihtiyaç malzemelerini karşılamak amacıy-
la, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, 
2004 yılında Öğrenci Sosyal Yardımlaşma 
Merkezi kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 
Merkez başta Kızılay olmak üzere hayırsever 
vatandaşlar, mağaza işletmecileri, firmalar 
ve Üniversite akademik ve idari personelinin 
ayni yardımları ile faaliyetini sürdürmektedir. 
Bugüne kadar yaklaşık 30.000 öğrenciye kır-
tasiye, ayakkabı ve giyim yardımı yapılmıştır. 

Giyim Merkezi 2004 yılında kurulduktan son-
ra ilk defa Kadın-Erkek Mağaza konseptinde 
hizmet vermeye başlamıştır. Merkeze öğren-
ciler, randevu sistemi ile müracaat ederek 
ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve ürünlerin 
çıkışı adlarına yapılarak kişi onurunu rencide 
edici herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan 
işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Merkezin 
yeni yerine taşınması sonrası öğrencilerce ta-
nınırlığı, bilinirliği ve erişilebilirliği artmıştır.  

Ay ve Yıldız Çocuk Eğitim Merkezleri, Erciyes 
Üniversitesi personelinin 24 ayını tamamla-
mış olan 3-5 yaş arasındaki çocuklarına yö-
nelik hizmet vermektedir. 

Üniversitede 2013 yılında Erciyes Üniversitesi 
Engelsiz Kampüs Birimi (Engelsiz ERÜ) oluş-
turulmuş olup faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bu faaliyetlerin Üniversitede kapsayıcılığının 
sağlanması ve tanımlı süreçlerle yürütül-
mesi amacıyla Erciyes Üniversitesi Engelsiz 
Kampüs Birimi Yönergesi oluşturulmuştur. 
Engelsiz ERÜ’ de kurulan komisyon tarafın-
dan birimlere yıllık olarak yerinde izlem ziya-
retleri gerçekleştirilmekte, ihtiyaçları analiz 
edilip önceliklendirme yapılarak Üniversite 
üst yönetimine sunulmaktadır. Bütçe imkân-
ları doğrultusunda binalardaki eksiklikler 
tamamlanmaktadır. Engelsiz ERÜ’ de görev 
alan eğitim birim temsilcileri, düzenli olarak 
yapılan toplantılar ile engelli öğrencilere ye-
terli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânlarının 
nasıl sunulacağı konusunda bilgilendirme 
yapmaktadırlar. 

Üniversite yerleşke alanında ve bağlı birim-
lerde, özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle 
ilişkili son yıllarda önemli sayılabilecek iyileş-
tirmeler yapılmıştır. Mühendislik, Diş Hekim-
liği, Edebiyat, Eczacılık, Turizm ve Veteriner 
Fakülteleri mekânda erişilebilirlik sağlayarak 
Turuncu Bayrak almıştır. Üniversite 2021 yılı 
için Rektörlük, İlaç Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Merkez Kütüphane binalarının 
mekânda erişilebilirlik başvurularını gerçek-
leştirmiş ve bu belgeyi almaya hak kazanmış-
lardır. 
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Üniversitede görme güçlüğü yaşayan öğren-
ciler için sınav soruları büyük punto olarak 
basılmaktadır. Bazı birimlerde görme engel-
li öğrencilerin bilgisayar kullanabilmesi için 
öğrenciyi sesli komutlarla yönlendiren ya-
zılımlar kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencinin 
yazma engeli varsa sınavlarda öğrenciye bu 
konuda destek verecek bir personel görev-
lendirilmekte ve ek süre tanınmaktadır. En-
gelli öğrencilere danışmanlık hizmetleri için 
birimlerde temsilciler görevlendirilmektedir. 
Üniversite yerleşkesinde görme engelli öğ-
renciler için yaya kaldırımları yapılmıştır. Be-
densel engelli öğrenciler için de, Üniversite-
nin pek çok biriminde özel tekerlekli sandalye 
platformları/rampalar, engelli tuvaletleri ve 
asansörler mevcuttur. Ayrıca bazı birimler-
de bu öğrenciler için özel olarak yapılmış 
kapılardan giriş sağlanmaktadır. Üniversite 
yerleşke haritaları üzerinde görme engelliler 
için gerekli işaretlemeler yapılmıştır.

Öğrencilere psikolojik destek ve rehberlik 
hizmetleri Erciyes Üniversitesi Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ERREM)’nde verilmektedir. Ayrıca 
Üniversitede akademik danışmanların so-
rumlulukları arasında; öğrencilerin okulun 
eğitim-öğretim ortamına uyumlarını kolay-
laştırmak, eğitim çalışmalarına yön vermek, 
rehberlik etmek, etkin öğrenme davranışı 
geliştirmelerine yardımcı olmak ve mesleki 
gelişmelerini desteklemek hizmetleri kap-
samında uyum ve danışmanlık programı yer 
almaktadır. Üniversite öğrencileri diğer sağ-
lık kuruluşlarında olduğu gibi, kampüste yer 
alan ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezinden sağlık hizmeti alabilmektedir.

Üniversitede öğrencilerin sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetler gerçekleştirebilecekleri 
imkânlar bulunmaktadır. Üniversitedeki fi-
ziki ortam, pek çok türden sportif aktiviteyi 
gerçekleştirebilecek potansiyele ve altyapıya 
sahiptir. Öğrenciler hem Rektörlük hem de 
ona bağlı birimler tarafından sosyal, kültü-
rel ve sportif faaliyetlere teşvik edilmektedir. 
Süleyman Demirel Kapalı Spor Salonu, 1996 

yılından beri hizmet vermekte olup voley-
bol, basketbol, hentbol, masa tenisi, salon 
futbolu, badminton, jimnastik, dans, step, 
aerobik gibi spor faaliyetleri yapılmaktadır. 
Erciyes Üniversitesi Geleneksel Spor Şenliği;  
6 branş, 279 takım ve 3.680 adet sporcu katı-
lımı ile gerçekleştirilmektedir. Her yıl 5 branş, 
51 takım ve 660 adet sporcu katılımı ile ger-
çekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı Şenlikleri 
düzenlenmektedir. ERÜ'de Türkiye Üniversi-
teleri Sporları Federasyonu (TÜSF) ev sahipli-
ği faaliyetleri kapsamında 6 şampiyonaya ev 
sahipliği, 13 takım ve 285 sporcu katılımı ile 
gerçekleştirilmektedir. 

2003 yılında hizmete giren 25. Yıl Kapalı Yüz-
me Havuzunda kondisyon salonu, güneşlen-
me terası, soyunma ve duş kabinleri, bay ve 
bayan sauna, fitness ile iki adet açık kort tenisi 
öğrenci ve personele hizmet vermektedir. Bu 
alanlar aktif olarak hizmet verildiğinde yıllık 
yaklaşık 25.000-30.000 kişi yararlanmaktadır.  

Yerleşke içerisinde öğrenci, akademik ve idari 
personeller ile misafirlerin faydalanabileceği 
bir  Market, 5 adet Banka, bir Postahane, 14 
ATM, 13  Kırtasiye, bir Çiçekçi, bir Kadın-Erkek 
Kuaförü, bir Dental market ve bir Taksi durağı 
bulunmaktadır.

Birimlerin oryantasyon eğitimleri, öğrenci 
kulüpleri tanıtım stantları, öğrenci el kitap-
çıkları, birimlerin web siteleri, billboard ve 
raket, alınlık duyuruları, ÖBİSİS ve sms, sos-
yal medya kanalları etkin bir şekilde kulla-
nılmaktadır. Öğrenci toplulukları faaliyetleri 
aracılığıyla kişisel gelişim kariyer planlama, 
eğitim gördükleri alandaki yenilikler, UYGAR 
Merkezleri faaliyetleri ile öğrencilerin ente-
lektüel gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faali-
yetlere ilişkin verileri; Stratejik Plan İzlem ve 
Değerlendirme Raporu, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı faaliyet raporları, öğrenci 
memnuniyet anketleri, Kurum İçi Birim Dış 
Değerlendirme Raporları gibi değerlendir-
me araçlarıyla sistematik olarak izlenmekte-
dir. Bu sonuçlar paydaşlarla Üniversite web 
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sayfasından paylaşılmaktadır. Paydaş görüş-
leri doğrultusunda Üniversite Üst Yönetimi 
ve ilgili birimler bazında gerekli önlemler ve 
iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

2.6.4 Fiziki Kaynak Analizi

Üniversite Merkez Kampüsü toplam 
3.921.300 m2’dir. Kampüs alanında 1.950.000 
m2 alan ağaçlandırılmış alan olup, 805.000 
m2 alan yeşil alan olarak ekilmiş alanlardır. 
Kampüsümüzde bina oturum alanları topla-
mı 226.355 m2’dir. Kampüs alanında otopark 
alanı 196.292 m2’dir. Kalan kampüs alanla-
rı ulaşım, rezerv yapı alanları ve rekreasyon 
alanları olarak planlanmıştır.

Üniversite yatırım kaynakları ve hayırsever 
katkısı ile yapımına başlanmış/başlanacak 
olan fiziki alanları toplam 39.388 m2 ‘dir.  Diş 
Hekimliği Fakültesi ek bina, Hayvan Hastane-
si ek blok, Aşı Geliştirme UYGAR Merkezi ve 
Acil Servis ek bina inşaatları iç kaynak bütçe 
imkanları ile karşılanacak olup, yaklaşık ma-
liyetleri toplam 150.000.000 TL’dir. Adalet 
MYO, Ziraat Fakültesi ek laboratuvar binaları 
ve Cami inşaatları ise hayırsever katkıları (dış 
kaynak) ile sağlanmakta olup, yaklaşık top-
lam maliyetleri 18.000.000 ₺’dir. 

Üniversitenin ek fiziki alan ihtiyaçları yatı-
rım bütçesinin üzerinde olup mevcut kay-
naklar ile öncelik sırasına göre yapım ça-
lışmalarına devam edilmektedir. İhtiyaçlar 
doğrultusunda dış paydaşlardan da destek 
sağlanması yönünde çalışmalar yürütül-
mekte olup alınan destekler ihtiyaçların kar-
şılanması yönünde ek katkı sağlamaktadır.

Üniversitede stratejik planlar doğrultusunda 
yatırım programına alınması hedeflenen pro-
jelere ilişkin bilgiler Tablo 17’de verilmiştir. 
Projeler için avam projeler hazırlanmış olup 
ihaleleri için gerekli izin ve bütçe çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Üniversite Merkez Yemekhanesi öğrenci ve 
personelin ihtiyaçları için yetersiz olup, ya-
pılacak ek blok ile bu ihtiyacın karşılanması 
hedeflenmektedir. Kampüs alanındaki mev-
cut yaşam merkezi paydaşların ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. Yapılacak yeni yaşam 
merkezi ile bu ihtiyaçların karşılanması plan-
lanmaktadır. Fen Fakültesi Laboratuvarları 
Fakülte binasının bodrum katında yer almak-
ta olup fiziki alan ve koşullar itibariyle uygun 
değildir. Laboratuvar hizmetlerinin uygun 
koşullarda yapılması için ek bir laboratuvar 
binasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 17. Yapımı Planlanan Projeler

Projeler Kapalı Alan (m2)

Merkezi Yemekhane Ek Blok 5.208
Yaşam Merkezi 4.092
Fen Fakültesi Laboratuvarları 2.000
Erasmus Öğrenci Evleri 1.500
Katlı Otopark 31.745
Yaşam, Eğlence, Konaklama, Sosyal Spor Tesisleri 60.000
Toplam 104.545
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Avrupa Birliği Yükseköğretim ve Gençlik 
Programı kapsamında Üniversitede konuk 
edilen öğrencilerin konaklama faaliyeti için 
yeni fiziki alana ihtiyaç duyulmaktadır. Yapı-
lacak öğrenci evleri ile bu ihtiyacın karşılan-
ması planlanmaktadır. Kampüs planlama-
sında otopark ihtiyaçları dikkate alınmış ve 
uzun yıllar ihtiyacı karşılamıştır; ancak özel-
likle hastaneler bölgesinde meydana gelen 
fiziki yapı artışı mevcut otopark ihtiyacını 
karşılayamaz duruma gelmiştir. Dış paydaşlar 
ve Üniversite mensuplarının park ihtiyacının 
karşılanması için mevcut otopark alanında 
ihtiyaçları karşılayacak katlı bir otopark zaruri 
bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Talas Bulvarı üzerinde Üniversite mülkiyetin-
de bulunan taşınmazlar üzerinde Üniversi-
te iç ve dış paydaşlarının sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla fiziki mekan yapımı için 
çalışmalar yürütülmektedir.  Bu proje ile pay-
daşların sosyal ihtiyaçları karşılanırken Üni-
versite  için gelir getirici bir kazanımda sağ-
lanmış olacaktır.

Üniversite fiziki mekanlarının %45’i 2000 
yılından önce inşaatına başlanmış veya ta-
mamlanmış olan binalardan oluşmaktadır. 
2000- 2010 yılları arasında inşa edilen fiziki 
mekanların oranı da %30’dur. Gerek yapım 
yılındaki ihtiyaç durumu ile günümüz ihti-
yaçları arasındaki farklar ve gerekse büyük 
bir kısmı uzun yıllardır hizmet veren binalar-
da meydana gelen deformasyonlar binalar-
da bakım ve onarım ihtiyaçlarını ortaya çıkar-
mıştır. Birimlerden gelen onarım ve tadilat 
talepleri komisyon marifetiyle değerlendiri-
lerek öncelikler dikkate alınarak mevcut öde-
nekler kapsamında çalışmalar yürütülmekte-
dir. Muhtelif işler projesi için verilen ödenek 
Üniversite ihtiyaçlarının oldukça altında kal-
maktadır. 

2000 yılından önce inşa edilenler bazı bina-
larda deprem güvenliği açısından perfor-
mans incelemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Deprem performans incelemeleri sonucun-
da güçlendirme ihtiyacı olan binalarda bü-
yük onarım çalışmaları kapsamında çalışma-
lar yapılmaktadır. Sağlık Uygulama Araştırma 

Merkezi Gevher Nesibe ve Kalp Hastanesi, 
Fen Fakültesi E1 ve E2 Blok, Eski Matbaa bi-
nalarında güçlendirme çalışmaları tamam-
lanmış ve binalar onarılarak hizmete alınmış-
tır. Güçlendirme ihtiyacı duyulan binalar için 
büyük onarım projeleri hazırlanarak onaya 
sunulmakta ve ödenek sağlanması duru-
munda öncelikli olarak yapımına özen gös-
terilmektedir.

Engelli bireylerin toplumsal hayata diğer bi-
reylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılım-
larının sağlanması ve engelliliği önleyici ted-
birlerin alınması için gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını kapsamında fiziki mekanlarda 
gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 2021 
yılına kadar engelli bireylerin fiziki erişim 
ihtiyaçlarına yönelik talepler muhtelif işler 
bütçesi ve Üniversite kaynakları kapsamında 
kısıtlı bütçe imkanları ile karşılanmaya çalışıl-
mıştır. Bu kapsamda engelli rampası, engelli 
WC, engelli asansörü vb. imalatlar yapılarak 
binaların engelli erişimine uygun hale geti-
rilmesi için aşamalı çalışmalar yürütülmüş-
tür. Çalışmalar sonucunda 9 adet bina turun-
cu bayrak ile ödüllendirilmiştir. 2021 yılında 
ise engelli erişimi için bütçeden 750.000 TL 
ödenek ayrılmış olup, bu ödenek ile Eğitim 
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi için 
proje çalışmaları tamamlanarak ihale edilmiş 
ve yılsonu itibariyle bu binaların da engelli 
erişimine uygun hale getirilecektir. 

Fiziki erişebilirlik kapsamında Üniversite bi-
nalarının ihtiyacı yaklaşık 15.000.000 TL olup, 
sağlanan kısıtlı bütçe imkanları ile bu ihtiyaç-
ların karşılanması uzun yıllar alacağı öngö-
rülmektedir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarın-
ca Üniversite binalarında enerjinin ve enerji 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, 
enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetleri-
nin azaltılması ve çevrenin korunmasını sağ-
lamak için, Enerji Dönüşümleri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi öncülüğünde kamu bina-
larında tasarruf hedefleri kapsamında çalış-
malar yürütülmektedir.
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Üniversitede yürütülen yeni fiziki mekan 
proje ve yapım çalışmalarında enerji verim-
li bina uygulamalarına önem verilmektedir. 
Mevcut binalarda enerji tasarrufu hedefi 
kapsamında dönüşüm çalışmaları muhtelif 
işler kapsamında sağlanan kısıtlı ödenekler 
kapsamında karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu 
kapsamda, Üniversite fiziki mekanlarında ısı 
yalıtımı, enerji verimli aydınlatma armatür-
leri, tesisat yalıtımları vb. çalışmalar yürütül-
mektedir. Enerji Dönüşümleri Araştırma ve 
Uygulama Merkezince de yenilenebilir enerji 
kaynakları alanında araştırma projeleri yürü-
tülmektedir.

Üniversitede iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şart-
larının iyileştirilmesi kapsamında yürütülen 
çalışmalarda fiziki mekanlarımızda tespit 
edilen ihtiyaçlar Üniversitede öncelikli olarak 
değerlendirilerek fiziki mekanların iş sağlığı 
ve güvenliğine uygun hale getirilmesi için 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezince çalışma-
lar koordine edilmekte ve yürütülmektedir. 
Yangın Yönetmeliği kapsamında yangın ka-
çış merdiveni, Elektrik Tesisatları Yönetmeliği 
kapsamında binaların elektrik tesisatları ye-
nileme ve onarım çalışmaları ve iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanlarınca belirlenen tespitler 
önem ve öncelik durumuna göre mevcut büt-
çe kapsamında karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Üniversite envanterinde bulunan tarihi ya-
pıların restorasyon çalışmaları Kayseri Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı 
projeler doğrultusunda sürdürülmektedir. 
Restorasyonu tamamlanan yapılar kullanım 
amacına uygun olarak hizmete alınmakta ve 
kalan yapıların tamamlanarak hizmete alın-
ması amacıyla çalışmalara bütçe imkanları 
dahilinde devam edilmektedir. Bu kapsamda 
Talas ilçesinde bulunan tarihi binalardan bir 
numaralı bina restore edilerek 2021 yılı itiba-
riyle hizmete hazır hale getirilmiştir. Bu bina-
da misafirlere konaklama imkanı sağlanacak-
tır. Ayrıca Üniversite kaynakları ile bir nolu 
binanın kullanımı için kahvaltı salonu ve mut-
fak yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde ihalesi ya-
pılacak olan iki numaralı binanın restorasyon 

çalışmalarına başlanacak olup bütçe imkan-
ları dahilinde 2023 yılında restorasyon ima-
latlarının tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitede açık ve kapalı spor sahalarının 
bakım ve onarımı yatırım projesinde spor sek-
töründe yer alan onarım projesi kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. 2020 yılı içerisinde 
proje kapsamında Süleyman Demirel Kapalı 
Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, iki adet 
tenis kortu, Marianne Molu Amfi tiyatroda 
ödenek kapsamında çalışmalar yürütülmüş-
tür. 2021 yılı içerisinde ise bu tesislerde ba-
kım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. 

Üniversitenin mevcut fiziki alanlarının ve ya-
pımı planlanan yeni projelerine yönelik ener-
ji, mekanik tesisat, su, telefon ve internet, 
ulaşım, rekreasyon, kanalizasyon gibi altyapı 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar paydaşların 
ihtiyaçları gözönünde bulundurularak plan-
lanmakta ve çalışmalar yürütülmektedir. Ya-
pımı tamamlanan binaların sıhhi tesisat, ısıt-
ma tesisatı, elektrik tesisatı, telefon, internet 
gibi altyapı ihtiyaçları merkezi galeri sistemi 
ile sağlanmaktadır. Kampüs altyapı projesi ile 
yeni tamamlanan binaların ihtiyaçları galeri 
hatları ile sağlanmaktadır. Yine yeni tamam-
lanan binaların ve ihtiyaç duyulan noktalar-
da kanalizasyon hatları bu proje kapsamında 
yapılmaktadır. Yaya yolları, rekreasyon alan-
ları ve otoparklar vb. gibi çevre düzenleme 
çalışmaları kampüs altyapı projesi dahilin-
dedir.  İş sağlığı ve güvenliği açısından bu 
proje kapsamında binaların altında bulunan 
trafolar bina dışarısına alınmaktadır. Yine bu 
kapsamda merkezi yangın ihbar sisteminin 
tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gelişen ve hızla büyüyen Üniversitenin mev-
cut alanların yenilenmesi, değişen ihtiyaçlara 
göre tadil edilmesi, güçlendirme çalışmaları-
nın yapılması, enerji verimli ve iş sağlığı ve 
güvenliği koşullara uygun hale getirilmesi 
ve yeni mekanların yapılabilmesi için bütçe 
imkanlarının artırılması gerekmektedir. Bu 
tür binaların ihtiyaçlarının karşılanması için 
çok yıllık, proje bedeli yüksek büyük onarım 
projelerine ihtiyaç duyulmakta olup yatırım 
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programına dahil edilmesi önem taşımakta-
dır. Fiziki kaynakların gerek yapım faaliyetleri 
ve gerekse işletme faaliyetleri için mevcut tek-
nik personel sayısı yetersiz olup, yapım, ba-
kım, onarım ve işletme faaliyetleri için teknik 
personel sayısının artırılması gerekmektedir.

2.6.5 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversitede bilgi 
teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve 
bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanıla-
bilirliğini sağlamak amacıyla Internet, Web, 
Ağ, Sistem Destek, Donanım Destek, Son 
Kullanıcı Destek, Yazılım Geliştirme, Eğitim, 
Ar-Ge alanlarında hizmet vermektedir. Çalış-
ma sürecini ISO 27001 kalite standartlarında 
ve K.V.K.K'ya bağlı kalarak yönetmektedir. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca tüm iş sü-
reçleri politika, prosedür, talimat ve formlar 
oluşturularak ISO 27001 sürecine entegras-
yonu sağlanmaya devam etmektedir. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hiz-
met kalitesini artırmak ve personel uzman-
laşmasını sağlamak için kendi içinde 6 adet 
teknik çalışma birimi oluşturulmuştur. Bun-
lar; Donanım Destek Birimi, Network Biri-
mi, Sistem Birimi, Web Uygulamaları Birimi, 
EBYS Birimi ve Siber Güvenlik Birimidir. Daire 
Başkanlığı personeline ek olarak Web Uygu-
lamaları Biriminde iki ve Siber Güvenlik Biri-
minde ise bir Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BAUM) personeli görev 
almaktadır. BAUM personelleri web uygula-
malarının geliştirilmesinde ve Üniversite diji-
tal varlıklarının siber güvenliğinin sağlanma-
sında destek olmaktadırlar. 

Üniversite Bilgi İşlem Hizmetleri, Diş Hekim-
liği ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Hastaneleri bünyesinde ayrı şekilde yapılan-
dırılmıştır. 

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Has-
tanesinde; kullanılmakta olan bir adet ana 
anahtarlama cihazı ve 10 (on) adet kenar 
anahtarlama cihazı ile kablolu hizmet veril-
mektedir. 

Fakültede 36 adet Wi-Fi adaptör ile kablosuz 
internet hizmeti verilirken Useroam adlı ya-
zılım ile kullanıcıların wifi hattına kayıt olma-
ları ve tüm internet kullanımının loglanması 
sağlanmaktadır. Hastane Bilgi Yönetim Siste-
mi (HBYS) kapsamında 250 lisanslı Meddata 
yazılımı kullanılmakta olup hastanede 360 
masaüstü bilgisayar bulunmaktadır.  Hasta-
nede iki server ve 48 TB lık iki storage cihazı 
ile bütün yazılımlar ve yedekleme işlemi ger-
çekleştirilmektedir. 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Has-
tanelerinde; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 
(HBYS), Radyoloji İşletim Sistemi (RİS), Yoğun 
Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS), hastala-
ra ait bazı belgelerin elektronik imzalı olarak 
saklanabilmesi için Evrak Bilgi Yönetim Siste-
mi (EBYS), Dijital Arşiv Sistemi kullanılmakta-
dır. Hastanelerin internet alt yapısı ULAKNET 
ve TTNET tarafından sağlanmaktadır. ULAK-
NET alt yapısı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile 
Hastane Bilgi İşlem Merkezi arasında fiber 
optik kablo ile TTNET alp yapısı ise Türk Tele-
kom fiber kablo altyapısı ile gerçekleşmekte-
dir. Hastanelerde yaklaşık olarak 2.200 adet 
bilgisayar, 100 adet dizüstü bilgisayar, 750 
yazıcı,  450 tarayıcı ve 800 barkod okuyucu, 
700 barkod yazıcı, 350 adet tablet bilgisayar 
ve bilgilendirme ekranı olarak 250 adet mo-
nitör ile hizmet verilmektedir.

Web Uygulamaları Birimi;  Üniversitenin tanı-
tım ve diğer hizmetlerinin online olarak hiz-
met veren ve kendi personeli ile geliştirilmiş 
olduğu kayıtlı olan alanları (web sayfaları) 
iki adet Veri Tabanı Sunucusu dört adet Web 
Sayfası Sunucusunda hizmet vermektedir. 
Toplam 243 adet web sayfası 1.2 TB alan ola-
rak yayınlanmaktadır. Web sayfaları dijital-
leşme yolunda kuruma değer katmaktadır. 
Bu alanlar sistem grubu tarafından günlük 
olarak otomatik yedeklenmekte olup bilgi 
kaybının önüne geçilmektedir.  Birimin Web 
Şablonu, Özel Yetenek Başvuru ve Değerlen-
dirme Portalı, Birim İç Değerlendirme Portalı, 
Web Hosting Otomasyonu (Plesk Panel), HES 
Sorgulama, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakül-
tesi SHY66 Sınav Portalı, Strateji Taşınmaz 
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Portalı, Lojman Takip Başvuru Projesi Portalı, 
Enstitü Başvuru Portalı ve Anket Portalı gibi 
web uygulamaları kullanımda olan projeleri 
ile Personel Alımı Online Başvuru Portalı, Öğ-
renci Kulüpleri Faaliyetleri Portalı, Stratejik 
Plan Hazırlık ve Uygulama Süreci İzlem Por-
talı vb. gibi halen gelişim aşamasında olduğu 
projeleri bulunmaktadır. 

Siber Güvenlik Birimince; siber güvenlik hiz-
metleri kapsamında F5 Web Application Fi-
rewall (WAF) ile iki adet web uygulamaları 
için güvenlik duvarlarının her biri farklı lokas-
yonlarda konumlandırılarak aktif-pasif ya-
pıda çalışmaktadır. Bu yolla yaklaşık 200’ün 
üzerinde web sitesi korunmaktadır. Üniver-
sitede 1000 kritik bilgisayar için lisanslı an-
tivirüs yazılımı mevcuttur. Ayrıca tüm dijital 
envanterinin güvenliğin sürekli sıkılaştırıl-
ması için periyodik olarak penetrasyon test-
leri gerçekleştirilmektedir. Birimin Security 
Information Event Management (SIEM) ya-
zılımı, zafiyet yönetimi, güvenli alt yapı des-
teği, HIPS (sunucu tabanlı sızma engelleyen 
sistem) ve sunucu güvenliği sunduğu diğer 
hizmetlerdir. 

Network Birimince; kablolu ve kablosuz ağ 
hizmetleri ile Üniversite internet güvenliğini 
sağlayan, 3Gbps trafiğini kontrol eden, kurum 
ve ULAKNET kullanım politikalarına uygun 
şekilde kuralların belirlenerek kullanıcıların 
internet hizmetinden yararlanmasını sağla-
yan güvenlik duvarı yazılımı bulunmaktadır.

Donanım Destek Birimince; Üniversitede son 
kullanıcı bilgisayarların verimliliğinin arttı-
rılması ve hizmet akışının sağlanması kap-
samında son kullanıcı teknik destek hizmeti 
ile eski bilgisayarların düşen verimliliğinin 
donanımsal takviyelerle artırılmasının sağ-
lanması kapsamında donanım güncelleme 
hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Üniversitenin 
tüm personeli ve öğrencilerine bilişim des-
tek hizmet ve talebinin alındığı ve hızlı ceva-
bın sağlanması, donanım destek birimince 
yürütülen bir diğer hizmettir.  

Sistem Birimince; sanallaştırma, veri depola-
ma ve yedekleme, e-posta, dosya paylaşım 

ve saklama, yüksek başarımlı hesaplama kü-
mesi (HPC) hizmeti verilmektedir. Birimin Fe-
laket Kurtarma Merkezi (FKM) Odası Projesi 
kapsamında hem Bilgi İşlem Daire Başkanlı-
ğı hem de Tıp Fakültesi Dekanlığı binasında 
(FKM) olmak üzere iki sistem odası yer almak-
tadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanıl-
makta olan elektronik sistemlerin takibi ve 
olası bir sorun durumunda çeşitli uyarı me-
kanizmalarını tetikleyerek sorun algılama ve 
önleme sistemlerinin bir araya getirilerek tek 
bir merkezi sistemden yönetimini sağlayacak 
olan merkezi bir ortam izleme projesi yapı-
mına başlanmıştır. Sistem odası yönetimi 
kapsamında Daire Başkanlığı sorumluluğun-
da olan iki sistem odasının odalardaki fiziki 
şartların uygun halde tutulmasını (ısı, nem, 
hava kalitesi, su baskını vb.) bu kapsamda ek-
sikliklerin tespiti ve bunların giderilmesi, kul-
lanılmakta olan sunucu, veri depolama, ağ 
anahtarı, klima gibi tüm cihazların sağlıklı bir 
şekilde çalışması sağlanmaktadır. Bu cihaz-
larda oluşabilecek problemleri tahminleme, 
algılama ve tespit etme gibi farklı metotları 
bir arada kullanarak olası problemlerin çözü-
mü gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitede pandemi döneminde özellikle 
öğrenci eğitiminin devamlılığının sağlan-
ması, öğrenme yönetim sistemi üzerinden 
materyal paylaşımı, sınavların yapılması vb. 
gibi hizmetlerde gelişen duruma bağlı gün-
celleme ve ihtiyaçlar Uzaktan Eğitim Merke-
zi ile sürdürülen işbirliği çalışmalarıyla en az 
sorunla gerçekleştirilmiştir. Üniversite büt-
çesinden bilişim alt yapısına önemli ölçüde 
sağlanan destek ve yatırımlar verilen hizme-
tin kapasite ve niteliğinde olumlu geribildi-
rim alınmasını sağlamıştır. 
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2.6.6 Mali Kaynak Analizi

Mali kaynak analizinde Erciyes Üniversite-
si’nin bütçesi göz önünde bulundurularak 
stratejik planda yer alan amaç, hedef ve per-
formans göstergeleri ile stratejilerin gerçekçi 
bir şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Mali 
kaynaklar tahmin edilirken ilk üç yıl için orta 
vadeli mali plandan yararlanılmıştır. 

Erciyes Üniversitesinde finansal kaynakları-
nın yönetimine ilişkin süreçler tanımlanmış 
ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Tablo 
18’de 2017-2020 yılı bütçe gelirlerinin gelişi-
mi, Tablo 19’de 2017-2020 yılı bütçe giderle-
rinin gelişimi verilmiştir. 

2020 yılı için planlanan bütçeden %5,95 
daha fazla ek bütçe geliri sağlanmıştır. Bu ar-

tış önemli ölçüde diğer gelirlerden (%133,39) 
ve Üniversitenin teşebbüs ve mülkiyet gelir-
lerindeki artıştan (%23,88) kaynaklanmıştır. 
Üniversite bütçe gelirlerinin %89’u alınan 
bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden, %5’i 
teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ve %6’sı-
nın da diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Üniversite bütçe giderlerinin yaklaşık 
%69’unun personel giderleri, %10’unun ser-
maye giderleri, %10’unun SGK devlet primi 
giderleri, %7’sinin mal ve hizmet alımı gider-
leri ve %3’ünün de cari transferlerden oluş-
tuğu görülmektedir. Üniversite finansal kay-
nakların %89’u bağış ve yardımlar ile hazine 
yardımlarından, %11’i ise öz gelirlerden (te-
şebbüs ve mülkiyet gelirleri ve diğer gelirler) 
oluşmaktadır.

Tablo 18. 2017-2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Kalemleri Hazine Yardımı Öz Gelir

2017
Tahmini Gelir 407,898,000.00 30,569,000.00

Gerçekleşen Gelir 379,467,842.00 68,408,660.00

2018
Tahmini Gelir 431,132,000.00 34,435,000.00

Gerçekleşen Gelir 469,319,800.00 65,107,119.00

2019
Tahmini Gelir 492,808,000.00 39,955,000.00

Gerçekleşen Gelir 518,502,408.00 76,401,215.00

2020
Tahmini Gelir 526,808,000.00 64,575,000.00

Gerçekleşen Gelir 543,251,066.00 83,368,138.00
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Tablo 19. 2017-2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Gelir Kalemleri Personel 
Giderleri

Sosyal 
Güvenlik 

Primi 
Giderleri

Mal ve 
Hizmet Alımı 

Giderleri

Cari 
Transferler

Sermaye 
Giderleri

2017

Başlangıç 
Ödeneği 260,535,000 39,905,000 49,929,000 11,875,000 76,223,000

Gerçekleşen 
Harcama 258,925,146 38,966,634 57,901,177 12,372,231 77,808,672

2018

Başlangıç 
Ödeneği 283,880,000 43,009,000 51,204,000 14,042,000 73,432,000

Gerçekleşen 
Harcama 313,324,823 50,018,076 45,967,332 15,603,029 116,838,944

2019

Başlangıç 
Ödeneği 372,257,000 57,322,000 34,673,000 17,704,000 50,807,000

Gerçekleşen 
Harcama 365,065,019 58,659,336 48,281,394 20,180,564 78,948,354

2020

Başlangıç 
Ödeneği 406,575,000 66,555,000 37,686,000 19,460,000 61,107,000

Gerçekleşen 
Harcama 411,460,003 67,786,873 48,389,118 23,000,058 80,893,231

Program ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2021 yılı bütçesi Tablo 20’de yer almaktadır. 

Üniversite bütçesi ve üç yıl için orta vadeli mali plan dikkate alınarak hazırlanan tahmini kay-
naklar tablosunda yer alan veriler, mevcut bütçe ödeneklerinin değerlendirilmesi sonucu 
ortaya çıkmıştır. Tablo 21’de 2022-2026 stratejik plan dönemi tahmini kaynakları detaylan-
dırılmıştır. Üniversitede Stratejik Planda hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak bütçe ve 
bütçe dışı kaynakların artırılması hedeflenmektedir.

Tablo 20. Program ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2021 Yılı Bütçesi

Program Adı
Araştırma, 
Geliştirme 
ve Yenilik

Tedavi Edici 
Sağlık Yükseköğretim

Yönetim 
ve Destek 
Programı

Programlar 
Toplamı

Personel Giderleri 0 67,300,000 361,010,000 42,884,000 471,194,000

Sosyal Güvenlik 
Primi Giderleri 0 12,971,000 56,218,000 8,099,000 77,288,000

Mal ve Hizmet Alımı 
Giderleri 8,156,000 823,000 41,552,000 9,367,000 59,898,000

Cari Transferler 0 6,006,000 0 24,560,000 30,566,000

Sermaye Giderleri 10,602,000 38,000,000 37,854,000 1,650,000 88,106,000

Toplam 18,758,000 125,100,000 496,634,000 86,560,000 727,052,000
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Tablo 21. 2022-2026 Stratejik Plan Dönemi Tahmini Kaynaklar

Kaynaklar Personel 
Giderleri

Sosyal 
Güvenlik Primi 

Giderleri

Mal Ve Hizmet 
Alımı Giderleri

Cari 
Transferler

Sermaye 
Giderleri Toplam

2022 Yılı 597,749,000 95,995,000 67,614,000 37,720,000 112,224,000 911,302,000

2023 Yılı 690,067,000 110,638,000 73,537,000 42,750,000 122,212,000 1,039,201,000

2024 Yılı 768,761,000 123,232,000 79,311,000 46,313,000 131,592,000 1,149,209,000

2025 Yılı 853,324,000 136,787,000 85,035,000 50,407,000 142,067,000 1,267,620,000

2026 Yılı 947,190,000 151,834,000 91,719,000 54,062,000 152,340,000 1,397,145,000

Toplam 3,857,091,000 618,486,000 397,216,000 231,252,000 660,435,000 5,764,477,000

2.7 Yükseköğretim Sektörü Analizi

Stratejik planlamaya temel teşkil edecek şe-
kilde, makro düzeyde yükseköğretim sektö-
ründeki gelişmeler ve bu gelişmelerin üni-
versiteye olan etkilerinin değerlendirilmesi 
amacıyla, yükseköğretim sektörü analizi kap-
samında Sektörel Eğilim Analizi ve Sektörel 
Yapı Analizi yapılmıştır. Bu analizlerdeki tes-
pitler çerçevesinde, dış çevredeki değişim-
lerle uyumlu olarak üniversitede yenilik ve 
değişim ihtiyacı gerektiren alanlar ile üni-
versitenin yükseköğretim sektöründe fark-
lılaşmasını sağlayacak stratejiler değerlen-
dirilmiştir. Sektörel eğilim ve yapı analizine 
ilişkin değerlendirmeler, stratejik planlama 
çalışmaları kapsamındaki amaç ve hedeflerin 
belirlenmesinde dikkate alınmıştır. 

Yükseköğretim sektöründeki mevcut eğilim-
leri tespit ederek gelecekteki yönelimlere 
ilişkin öngörüde bulunabilmek amacıyla Sek-
törel Eğilim Analizinde PESTLE analizinden 
yararlanılmıştır. PESTLE analizi kapsamında, 
yükseköğretim sektörünü makro düzeyde 
etkileyen “politik, ekonomik, sosyokültürel, 
teknolojik, yasal ve çevresel etkenler” belirle-
nerek sektördeki gelişmelerin üniversiteye 
sunduğu fırsatlar ile oluşturduğu tehditler 
değerlendirilmiş ve neler yapılması gerekti-
ğine ilişkin yol haritası belirlenmiştir. Sektörel 
Yapı Analizinde yükseköğretim sektörü yapı-
sını oluşturan “rakipler, paydaşlar, tedarikçiler, 
düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar” açısın-
dan tespitler, fırsatlar ve tehditler analiz edi-
lerek stratejik tercihlere temel teşkil edecek 
önerilerde bulunulmuştur. Yükseköğretimde 
sektörel eğilim ve yapı analizi sonuçları Tab-
lo 22 ve Tablo 23’de sunulmuştur. 
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Tablo 22. Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi

Etkenler Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Politik

• Bilim, teknoloji ve yeni-
lik alanında 11. Kalkınma 
Planı politika ve tedbir-
lerinin üniversitelerin 
Ar-Ge ekosistemindeki 
rollerini güçlendirmeye 
yönelik olması

• Ar-Ge ve yenilik alanın-
da 11. Kalkınma Planı 
politika ve tedbirlerinin 
Ar-Ge ve yenilik kabiliye-
tinin güçlendirilmesinde 
üniversite-sanayi iş birli-
ğini ön plana çıkarması

• Eğitim alanında 11. 
Kalkınma Planı politika 
ve tedbirlerinin yükse-
köğretim kurumlarının 
çeşitliliğini, küresel reka-
bet gücünü, niteliklerini 
ve uluslararasılaşma 
düzeyini artırmaya 
yönelik olması

• Yükseköğretim 
Kurulu’nun “Yeni YÖK” 
kapsamındaki proje ve 
düzenlemeleri uygula-
maya geçirmiş olması

• Yükseköğretim Kalite 
Kurulu’nun yükseköğ-
retim alanında kalite 
güvence sisteminin 
yapılandırılması ve 
iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalarının kurumsal 
tüm süreçleri kapsaması

• AB uyum politikaları 
kapsamında yükseköğ-
retim alanında ulusla-
rarası hareketlilik ve iş 
birliklerinin desteklen-
mesi

• Kalkınma Planı politika 
ve tedbirlerinin, Erciyes 
Üniversitesi’nin araştırma 
odaklı stratejik önceliklerini 
desteklemesi

• Erciyes Üniversitesi’nin 
araştırma üniversitesi konu-
munu koruması nedeniyle 
araştırma üniversitelerine 
sunulan desteklerden ya-
rarlanmaya devam edecek 
olması

• Erciyes Üniversitesi’nin 
araştırma üniversiteleri 
sıralamasında yükselen 
performansının çalışanların 
motivasyonunu olumlu 
yönde etkilemesi, nitelikli 
öğrenci ve akademisyen-
leri çekme potansiyelini 
artırması

• Lisans programı konten-
janlarının ihtiyaç ve mevcut 
imkanlara uygun olarak 
belirlenmesi halinde eği-
tim-öğretim hizmetlerinin 
niteliğinin artması

• Erciyes Üniversitesi’nin 
yükseköğretimde ulusla-
rarasılaşma politikalarının 
gerçekleştirilmesine kat-
kıda bulunabilecek köklü 
ve deneyimli bir üniversite 
olması

• Kayseri’nin imalat sanayi-
inde güçlü bir şehir olması

• Sanayide ihtiyaç duyulan 
lisansüstü programların ve 
doktoralı araştırmacı istih-
damının teşvik edilmesinin 
üniversite-sanayi iş birliği 
potansiyelini artırması

• Araştırma üniversitele-
rinin yetkinliklerine göre 
öncelikli sektörlerle eşleş-
tirilmesinin üniversite-sa-
nayi iş birliği potansiyelini 
artırması

• Üniversitenin YÖKAK 
Kurumsal Akreditasyon 
Programı kapsamında beş 
yıl süreyle tam akreditas-
yon almış olmasının ku-
rumsal itibar ve tanınırlığını 
artırmış olması

• Öncelikli alanlarda yetkinlik 
politikalarının, üniversitenin 
güçlü olduğu belirli alanlarda 
sürekli olarak konumlanması-
nı güçlendirmesi

• Üniversitenin sahip olduğu 
kaynak ve imkanları, araştır-
ma performansını artıracak 
belirli alanlara yoğunlaştırma-
sı halinde, sürdürülebilir başa-
rı için kurumsal performansın 
bir bütün olarak iyileştirile-
memesi

• Üniversiteye akademik 
kadro tahsisinin azalmasının 
mevcut personelin moti-
vasyonunu olumsuz yönde 
etkilemesi, nitelikli mezun-
ların kadro imkanı bulunan 
üniversitelere yönelmesi

• Araştırma performansının 
artırılmasında sıralama 
sistemlerine ve uluslararası 
yayınlara odaklanmanın, 
üniversitelerin ulusal düzeyde 
bilimsel katkısını uzun vadede 
olumsuz yönde etkileyecek 
olması

• Atama/yükseltme kriterlerin-
de sık yapılan değişikliklerin 
ve üniversiteler arasındaki 
farklılıkların akademik 
personelin motivasyonu ve 
aidiyetini olumsuz yönde 
etkilemesi

• Bazı alanlarda doktora 
programı açılabilmesi için ye-
terli sayıda öğretim üyesinin 
bulunmaması

• Yükseköğretim programı 
kontenjanlarının belirlenme-
sinde üniversitelerin etkisinin 
düşük olması

• Öğretim üyesi başına 
düşen lisans öğrenci sayısının 
yüksek olması, bazı program-
lardaki ders yükünün fazla 
olması nedeniyle öğretim 
üyelerinin bilimsel araştırma 
faaliyetlerine yeterli zaman 
ayıramaması

• Nitelikli uluslararası öğrenci 
ve araştırmacıların tanınırlığı 
yüksek metropolleri öncelikli 
olarak tercih etmesi

• Üniversitenin ulusal ve 
uluslararası düzeyde aka-
demik başarı performansını 
artırmaya yönelik stratejile-
rin geliştirilmesi  

• Araştırma performansının 
artırılmasına yönelik faa-
liyetlerin kurum geneline 
yaygınlaştırılması 

• Açık erişim ve açık bilim 
uygulamalarının artırılması

• Akademik personel 
atama/yükseltme kriterle-
rinin, farklı bilim alanla-
rının gerekliliklerini de 
dikkate alarak üniversitenin 
araştırma odaklı stratejik 
önceliklerini destekleyecek 
şekilde tasarlanması

• Kurumsal tüm süreçlerde 
performansın izlenmesi ve 
analiz edilmesine yönelik 
entegre bilgi sisteminin 
geliştirilmesi

• Öncelikli/disiplinlera-
rası alanlarda doktora 
programlarının açılması ve 
doktora öğrenci sayılarının 
artırılması 

• Sanayinin ihtiyaç duy-
duğu alanlarda lisansüstü 
programların açılması ve 
üniversite-sanayi iş birliği-
nin artırılması

• Mezunlar ve diğer paydaş-
lar ile iletişim ve iş birliğinin 
güçlendirilmesi

• Uluslararasılaşma 
kapasitesinin güçlendi-
rilmesi amacıyla yabancı 
dilde eğitim veren lisans/
lisansüstü programların ve 
akreditasyon çalışmalarının 
artırılması

• Nitelikli uluslararası öğ-
renci ve araştırmacıların ka-
zanılması için etkili tanıtım 
çalışmalarının yapılması 

• Uluslararası öğrenci/
araştırmacı hareketliliği ve 
yükseköğretim alanında 
AB iş birliği projelerinin 
artırılması 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

Etkenler Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Ekonomik

• Ulusal düzeyde eko-
nomik risklerin artması, 
enflasyon oranı ve döviz 
kurlarının yükselmesi

• 11. Kalkınma Planında 
araştırma üniversitesi 
programına dahil olan 
üniversitelerin özel des-
teklerle kapasitelerinin 
artırılmasının hedeflen-
mesi

• 11. Kalkınma Planında 
öncelikli imalat sanayii 
sektörlerinde (kimya, 
ilaç-tıbbi cihaz, maki-
ne-elektrikli teçhizat, 
otomotiv, elektronik, 
raylı sistem araçları) 
teknoloji, yenilik, ürün 
kalitesi ve verimlilik 
artışının hedeflenmesi 

• 11. Kalkınma Planında 
girişimcilik ekosiste-
minin güçlendirilmesi 
ve akademisyenlerin 
girişimci olmalarını ko-
laylaştıracak düzenleme-
lerin hedeflenmesi

• Üniversite sayılarındaki 
artışla birlikte üniver-
sitelere tahsis edilen 
bütçenin azalması

• Mali kaynaklar açısın-
dan Türkiye’deki yükse-
köğretim kurumlarının 
uluslararası düzeyde 
rekabet gücünün düşük 
olması

• İşsizlik oranlarının ge-
nel olarak artması, belirli 
meslek gruplarına yöne-
lik istihdamın azalması 
ve mezunların akademik 
alanları dışındaki işlerde 
çalışması

• Üretim ve hizmet 
sektöründeki teknolojik 
dönüşümlere bağlı 
olarak istihdam yapısının 
değişmesi, yeni meslek-
lerin ortaya çıkması ve iş 
niteliklerinin değişmesi

• Erciyes Üniversitesi’nin 
araştırma üniversitesi konu-
munu koruması nedeniyle 
araştırma üniversitelerine 
sunulan desteklerden ya-
rarlanmaya devam edecek 
olması

• Üniversitenin öncelikli 
imalat sanayi sektörle-
rine yönelik araştırma 
kapasitesinin güçlü olması, 
üniversite bünyesinde 
faaliyet gösteren UYGAR 
merkezlerinin bulunması

• Üniversitenin Erciyes 
Teknopark ve Teknoloji 
Transfer Ofisi hizmetlerin-
den yararlanma imkanına 
sahip olması

• Artan ekonomik baskının,  
katma değer sağlamayan 
maliyetleri ve israf unsur-
larını azaltmaya yönelik 
yalın yönetim anlayışının 
kamuda yerleşmesini 
hızlandırması

• Artan enflasyon nedeniyle 
ulusal proje desteklerinin 
yetersiz kalması duru-
munda, araştırmacıların 
uluslararası organizasyonlar 
tarafından desteklenen 
projelere yönelmesi

• Ekonomideki risk ve belirsiz-
liklerin mali kaynakların etkin 
bir şekilde planlanması ve 
yönetimini zorlaştırması

• Üniversite sayılarındaki 
artışla birlikte üniversiteye 
tahsis edilen bütçe imkanları-
nın azalması

• Üniversitenin fiziksel ve 
teknolojik altyapısını güçlen-
dirmeye yönelik çalışmaların 
mali açıdan zorlaşması

• Üniversitenin uluslararasılaş-
ma kapasitesini güçlendirme-
ye yönelik çalışmaların mali 
açıdan zorlaşması, nitelikli 
uluslararası araştırmacıları 
çekme ve istihdam etmedeki 
rekabet gücünün azalması 

• Kısıtlı mali kaynakların 
kullanımında kısa vadeli 
giderlere öncelik verilmesi, 
uzun vadede katkı sağlayacak 
olan faaliyetlerin önceliğinin 
düşmesi

• Araştırma projeleri bütçe-
lerinde döviz kuru riskinin 
artması ve bütçe limitlerinin 
yetersiz kalması

• Araştırmacılara sunulan 
kurum içi maddi desteklerin 
azalması

• Hayırseverlerin üniversi-
teye bağış ve desteklerini 
azaltması

• Belirli meslek gruplarına 
yönelik istihdamın azal-
ması nedeniyle bazı lisans 
programlarındaki kontenjan 
doluluk oranlarının önemli 
ölçüde düşmesi

• İkinci öğretim lisans 
programlarındaki öğrenci 
sayılarının azalması nedeniyle 
ek ders ücretlerinin ödenme-
sinde güçlük yaşanması

• Mali kırılganlık ve risk 
analizlerinin yapılması, 
mali kaynakların etkin kulla-
nımına ilişkin stratejilerin 
geliştirilmesi

• Öncelikli imalat sanayii 
sektörlerine yönelik bilimsel 
araştırmaların ve üniversi-
te-sanayi iş birliğine daya-
nan projelerin artırılması 

• Akademisyenlerin Erciyes 
Teknoparkla iş birliğinin ar-
tırılması, öncelikli sektörlere 
yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin 
katma değeri yüksek ürün-
lere dönüştürülmesinin 
teşvik edilmesi 

• Yalın uygulamaların kurum 
genelinde yaygınlaştırılması 
ve katma değer yaratmayan 
her türlü israf unsurunun 
azaltılması

• Kurum dışı fonlardan 
desteklenen araştırma 
projelerinin artırılması

• Değişen istihdam yapısı ve 
iş niteliklerine uygun olarak 
geleceğin lisans program-
larına yönelik stratejilerin 
geliştirilmesi

• Etkin bir mezun izleme 
sistemi ile mezunların 
istihdam süreçlerinin takip 
edilmesi 
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Etkenler Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Sosyokültürel

• Sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarına ilişkin sosyal 
politikaların başarılı bir 
şekilde hayata geçiril-
mesinde üniversitelerin 
üstlendiği rolün artmış 
olması

• Endüstri odaklı tek-
nolojik dönüşümlerin 
ardından günümüzde 
insan ve toplumu 
merkezine alan Toplum 
5.0 modelinin ön plana 
çıkmış olması

• Üniversitelerin sunmuş 
olduğu toplumsal 
hizmet faaliyetlerinin 
üniversite-toplum etkile-
şimini artırması

• Üniversitelerin öğrenci 
ve çalışanlar tarafından 
tercih edilmesinde 
bölgedeki sosyokültürel 
imkanların büyük ölçüde 
etkili olması

• Kayseri’de artan üni-
versite sayısı ile birlikte 
farklı şehirlerden gelen 
öğrencilerin, üniversite-
lerdeki uluslararası öğ-
rencilerin ve Kayseri’de 
yaşayan mültecilerin 
şehrin demografik ve 
sosyal yapısını etkilemiş 
olması, toplumun farklı 
kültürlerle olan etkileşi-
minin artması

• Üniversitelerin sundu-
ğu toplumsal hizmet 
süreçlerini iyileştirmeye 
yönelik Yükseköğretim 
Kalite Kurulu tarafından 
koordine edilen kalite 
güvence sistemi çalışma-
larının bulunması

• Sosyal hayatta iletişim 
teknolojilerinin yaygın 
olarak kullanılması

• Üniversite kampüsünün 
merkezi bir konumda 
bulunması

• Üniversitenin ulusal 
düzeydeki başarılarının 
(aşı çalışmaları, araştırma 
üniversitesi performansı 
vb.) kurumsal itibarını 
güçlendirmesi ve üniver-
site-toplum ilişkilerine 
olumlu olarak yansıması

• Üniversite bünyesinde 
topluma yönelik sosyal 
faaliyetlerde ve eğitimlerde 
aktif rol üstlenen Sürekli 
Eğitim Merkezi, UYGAR 
Merkezleri ve öğrenci 
kulüplerinin bulunması

• Topluma yönelik sos-
yokültürel faaliyetlerde 
Kayseri’de bulunan diğer 
devlet ve vakıf üniversitele-
ri ile iş birliği imkanlarının 
bulunması

• Erciyes Kültür Merkezinde 
halka açık gerçekleştirilen 
sosyokültürel faaliyetlerin 
üniversite-toplum ilişkileri-
ni olumlu yönde etkilemesi

• Kampüste bulunan sosyal 
alan ve tesislerin yetersiz 
olması

• Çalışanların hizmet alanlara 
yönelik davranışlarının toplu-
mun üniversiteye ilişkin algısı-
nı büyük ölçüde etkilemesi

• Kayseri’de yaşamayı öncelikli 
olarak tercih etmeyen öğrenci 
ve çalışanların üniversiteye 
olan aidiyetinin de düşük 
olması

• Uluslararası öğrenci ve 
araştırmacıların sosyokültürel 
imkanlar açısından metropol-
lerdeki üniversiteleri öncelikli 
olarak tercih etmesi 

• Kampüs içerisindeki sosyal 
alanların ve fiziksel altyapı-
larının iyileştirmesi

• Sosyal sürdürülebilirliğe 
bilimsel katkı sağlayacak 
akademik çalışma ve proje-
lerin artırılması

• ERSEM ve UYGAR Merkez-
leri aracılığıyla toplumun 
ihtiyaç duyduğu alanlarda 
sunulan eğitim hizmetleri-
nin artırılması

• Üniversite bünyesindeki 
ilgili UYGAR merkezlerinin 
topluma yönelik sosyal 
faaliyetlerini artırması 
yönünde teşvik edilmesi

• Sosyal sürdürülebilirlik 
konularında diğer kurum 
ve kuruluşlarla iş birliğinin 
artırılması

• Akademik birimler ve 
öğrenci kulüplerinde sosyal 
sorumluluk projelerinin 
teşvik edilmesi

• Üniversitedeki tüm 
çalışanların iletişim/halka 
ilişkiler ve hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi konusunda 
bilinçlendirilmesi

• Toplumsal hizmet süreç-
lerini iyileştirmeye yönelik 
kalite çalışmalarına ağırlık 
verilmesi 

• Üniversite-toplum ilişki-
lerini güçlendirecek sosyal 
faaliyetlere ve tanıtım/
bilgilendirme çalışmalarına 
önem verilmesi, sosyal 
medyanın etkin bir şekilde 
kullanılması

• Öğrenci ve personelin ku-
rumsal aidiyetini artırmaya 
yönelik sosyal faaliyetlerin 
organize edilmesi

• Uluslararası öğrenci ve 
araştırmacılara sunulan sos-
yal imkanların artırılması
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

Etkenler Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Teknolojik

• Üniversitelerdeki Ar-Ge 
çalışmalarının katma 
değeri ve rekabet edebi-
lirliği yüksek teknolojik 
ürünlere dönüştürülme-
sinin önem kazanması

• 11. Kalkınma Planı 
doğrultusunda öncelikli 
imalat sanayii sektörle-
rinin (kimya, ilaç-tıbbi 
cihaz, makine-elektrikli 
teçhizat, otomotiv, elekt-
ronik, raylı sistem araç-
ları) dijital dönüşümünü 
hızlandıracak çalışmala-
rın hedeflenmesi 

• Yükseköğretim kurum-
larında dijital dönüşü-
mün hızlanması

• Pandemi ile birlikte 
eğitim-öğretim faaliyet-
lerinin fiziksel ortamdan 
dijital ortama taşınması 
ve eğitim teknolojileri-
nin ön plana çıkması

• Dijital dönüşümle 
birlikte siber güvenlik 
konularının önem 
kazanması

• Yükseköğretim kalite 
yönetim sistemi çalış-
malarında entegre bilgi 
yönetim sistemlerinin 
gerekliliği

• Üniversitenin Erciyes 
Teknopark ve Teknoloji 
Transfer Ofisi hizmetlerin-
den yararlanma imkanına 
sahip olması

• Üniversite bünyesinde 
eğitim teknolojileri ve 
Ar-Ge alanında faaliyet gös-
teren UYGAR Merkezlerinin 
bulunması

• Kurumsal iş süreçlerinin 
dijital ortamda yürütül-
mesini sağlayacak mevcut 
projelerin üniversitedeki 
dijital dönüşüm sürecini 
hızlandırması

• Yürütülen Ar-Ge ve proje 
çalışmalarının yaygın etkisinin 
düşük kalması, araştırma çık-
tılarının katma değeri yüksek 
ürünlere dönüştürülememesi

• Akademik ve idari birimler 
tarafından kullanılan bilgi 
yönetim sistemlerinin entegre 
olmaması

• Üniversitedeki temel süreç-
lerin takibi ve performansının 
izlenmesinde entegre bilgi 
yönetim sisteminin bulun-
maması

• Siber güvenlik sistemlerinin 
ve bu alanda çalışan personel 
sayısının yeterli düzeyde 
olmaması

• Üniversitede dijital teknoloji-
lerin yaygınlaşmasıyla birlikte 
akademik ve idari personelin 
eğitim ihtiyacının artması

• Akademisyenlerin Erciyes 
Teknoparkla iş birliğinin 
artırılması ve üniversitedeki 
Ar-Ge faaliyetlerinin tekno-
lojik ürünlere dönüştürül-
mesinin teşvik edilmesi 

• Öncelikli imalat sanayii 
sektörlerinin dijital dönüşü-
müne yönelik bilimsel araş-
tırmaların ve üniversite-sa-
nayi iş birliğine dayanan 
projelerin artırılması 

• İş süreçlerinin entegre 
bir şekilde yönetimini 
sağlayacak kurumsal bilgi 
sisteminin geliştirilmesi

• Eğitim-öğretim faaliyet-
lerinde yenilikçi eğitim 
teknolojileri kullanımının 
yaygınlaştırılması

• Üniversite genelinde 
teknolojik altyapının iyileş-
tirilmesi

• Bilgi güvenliğinin sağlan-
masına yönelik önlemlerin 
alınması

• Akademik ve idari per-
sonelin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda bilgi teknolojileri 
yetkinliğinin artırılması
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Etkenler Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Yasal

• Yükseköğretim ku-
rumlarının faaliyetlerini 
ilgilendiren mevzuatın 
çok geniş olması

• Mevzuatta sık değişik-
liklerin yapılması

• Mevzuatın gerektirdiği 
yönetim sistemlerinin 
ortak bir üst seviyeli 
yapıya sahip olmaması 

• İnsan kaynaklarına 
ilişkin mevzuatın yük-
seköğretimin değişen 
ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz kalması

• Kısıtlayıcı mevzuat 
şartlarının üniversite-
lerin yenilikçi ve çevik 
bir yapıya kavuşmasını 
zorlaştırması

• Sürdürülebilir kalkınma 
amaçları doğrultusunda 
hesap verebilirlik, şeffaf-
lık, katılımcı karar verme 
mekanizmaları ve bilgiye 
kamu erişiminin önem 
kazanması

• Yükseköğretim kurumları-
na yönelik ulusal mevzuat-
ta yenilikçi iş modelleri ve 
yönetim uygulamalarının 
ön plana çıkmış olması

• Kurumsal süreçlerin pay-
daş katılımı ile iyileştirilmesi 
çalışmalarında yükseköğ-
retim mevzuatına ilişkin 
politika önerilerinin gelişti-
rilmesi fırsatının doğması

• Mevzuatın gerektirdiği 
yönetim sistemleri için üst 
seviyeli yapının geliştiril-
mesine yönelik politika 
önerilerinin sunulması

• Mevzuatta yapılan sık 
değişikliklerin mevzuata 
uyum sağlanması hususunda 
idari süreçlerin verimliliğini 
azaltması ve idari personelin 
eğitim ihtiyacını artırması

• Eğitim-öğretim mevzuatında 
yapılan sık değişikliklerin 
öğrenci işleri faaliyetlerini 
oldukça güçleştirmesi

• Kurumsal süreçlerin iyileş-
tirilmesine yönelik önerilerin 
mevzuat engeli nedeniyle 
hayata geçirilememesi

• Mevcut mevzuatın insan 
kaynaklarının etkin bir şekilde 
yönetimini zorlaştırması

• Öğrenci ve akademik perso-
nelin eğitim-öğretim, disiplin 
yönetmeliği vb. konularda 
yeterli düzeyde mevzuat 
bilgisine sahip olmaması, sık 
yapılan mevzuat değişiklikle-
rini takip edememesi

• Uyuşmazlık çözüm yollarına 
başvurulmadan açılan disiplin 
soruşturmalarının çalışma 
ortamı huzurunu, kurumsal 
aidiyeti ve iş yükünü olumsuz 
yönde etkilemesi

• Yükseköğretim mevzuatı-
nın iyileştirilmesine bilimsel 
katkı sağlayacak akade-
mik çalışma ve projelerin 
artırılması, uygulamada 
karşılaşılan sorunlara 
yönelik politika önerilerinin 
geliştirilmesi

• Bilgi ve iletişim teknoloji-
lerinden de yararlanılarak 
kurumsal süreçlerde hesap 
verebilirlik ve şeffaflığı 
artıran etkili uygulamaların 
geliştirilmesi

• Mevzuat değişikliklerine 
hızlı bir şekilde uyumu sağ-
layacak süreçlerin ve bilgi 
sistemlerinin geliştirilmesi

• Mevzuata ilişkin konularda 
personel yetkinliğinin ve 
hizmet içi eğitimlerin niteli-
ğinin artırılması

• Mevzuat takibi ve analizi, 
bilgilendirme, eğitim, 
disiplin soruşturmaları vb. 
konularda Hukuk Müşavirli-
ği çalışmalarının daha aktif 
hale getirilmesi

• Anlaşmazlıkların disiplin 
soruşturması ve yargı süre-
cine taşınmadan çözümüne 
ilişkin etkili uygulamaların 
geliştirilmesi

Çevresel

• Çevresel sürdürülebi-
lirliğin küresel düzeyde 
aciliyet kazanması

• Sürdürülebilir kalkınma 
amaçları kapsamında 
çevreye duyarlı tekno-
lojilerin geliştirilmesinin 
önem kazanması

• UI GreenMetric sırala-
masının üniversitelerin 
çevresel sürdürülebilirlik 
farkındalığını artırmış 
olması

• Ulusal ve uluslararası 
araştırma projelerinin 
desteklenmesinde 
çevresel sürdürülebilirlik 
konularının ön plana 
çıkarılmış olması

• Toplumda çevre bilinci-
nin artmış olması 

• Üniversitenin UI Green-
Metric sıralamasına göre 
Türkiye’de ilk 3, dünyada ise 
ilk 100 üniversite arasında 
yer alması

• Üniversite bünyesinde 
çevre konularında çalışan 
UYGAR Merkezlerinin 
bulunması

• Üniversitenin çevresel 
sürdürülebilirlikle ilgili 
disiplinlerarası araştırma 
ve uygulama çalışmalarını 
yürütebilecek akademik 
programlara sahip olması

• Yerleşkedeki yeşil alanların 
yeterli düzeyde olmaması

• Enerji ve su tasarrufuna 
yönelik fiziksel altyapıların 
yeterli düzeyde olmaması

• Enerji kimlik belgesine sahip 
binaların olmaması

• Atık geri dönüşüm uygula-
malarının yetersiz olması

• Yerleşkeye giren araç sayısı-
nın fazla olması

• Öğrenci ve çalışanların 
çevre dostu yerleşke farkın-
dalığını artırmaya yönelik 
faaliyetlerin düzenlenmesi

• Çevresel sürdürülebilirliğe 
bilimsel katkı sağlayacak 
akademik çalışma ve proje-
lerin artırılması

• Çevreye duyarlı tekno-
lojilerin geliştirilmesinde 
disiplinlerarası araştırma 
ve iş birliklerinin teşvik 
edilmesi

• Çevre alanında çalışan 
UYGAR Merkezleri ile iş 
birliği halinde çevre dostu 
kampüs uygulamalarının 
geliştirilmesi 

• Yerleşke içindeki yeşil 
alanların artırılması

• Enerji ve su tasarrufuna 
yönelik fiziksel altyapının 
iyileştirilmesi

• Çevre dostu enerji kaynak-
larının yaygınlaştırılması

• Atık geri dönüşüm merke-
zinin oluşturulması
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Tablo 23. Sektörel Yapı İçin PESTLE Analizi

Sektörel 
Güçler

Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Rakipler

• Yurtiçindeki üniversite 
sayısının artması

• Yurtdışındaki üniver-
sitelerle de rekabet 
yaşanması

• Yeni kurulan üniversi-
telerin daha çok misyon 
odaklı olması

• Yabancı dilde eğitim 
yapan programlara sahip 
veya tüm programları 
yabancı dilde eğitim 
veren üniversitelerin 
varlığı

• Vakıf üniversitelerinin 
sunduğu imkânların 
daha çekici olması

• Bazı metropol üni-
versitelerinin kamu 
desteklerinden faydalan-
ma becerileri ve güçlü 
uluslararası ilişkileri

• Açık öğretim fakültele-
rinin ve uzaktan öğretim 
sistemlerinin yaygın-
laşması

• Karşılıklı rekabetin 
üniversitenin kalitesini ve 
performansını artırmak için 
zorlaması

• Ulusal ve uluslararasında 
diğer üniversitelerle iş birli-
ği imkanlarının çoğalması

• Nitelikli personel ve 
öğrencilerin cazip imkanlar 
sunan vakıf üniversiteleri ya 
da metropol üniversitelerini 
tercih etmesi

• Kamusal ve özel kesim 
kaynaklı eğitim ve araştırma 
kaynaklarının dağılımında 
rekabetin artması ve üniversi-
tenin payına düşen miktarda 
azalma yaşanması

• Lisansüstü öğrencilerinin 
kadro bulmak için yeni açılan 
üniversitelere yönelmesi

• Nitelikli akademisyen ve 
öğrencilerin beyin göçü

• Başarılı programların 
devamlılığını sağlamak 
için destekleyici tedbirler 
alınmalı

• Gerek kamu gerekse özel 
sektörün ihtiyaçları doğrul-
tusunda yeni programlar 
açılmalı

• Ulusal ve uluslararası 
akreditasyon çalışmaları 
artırılmalı

• Disiplinler arası çalışmalar 
artırılmalı

• Nitelikli öğrenci ve 
personeli çekecek şekilde 
üniversitenin ulusal ve 
uluslararası düzeyde odak-
lanmış tanıtım faaliyetleri 
artırılmalı

• Ulusal ve uluslararası alan-
da başarılı üniversitelerin 
iyi uygulama örneklerinden 
yararlanılmalı

• Üniversitenin misyonunu 
destekleyecek şekilde 
diğer üniversitelerle ulusal 
ve uluslararası iş birlikleri 
geliştirilmeli

• Üniversitenin öğrenciye ve 
personele destek imkanları-
nı artırmak için mali yapısını 
güçlendirecek projeler ger-
çekleştirilmeli

• Araştırmacılarımızın 
kurum dışı fonlarından 
yararlanma ve iş birlikleri 
geliştirme konularında 
destekleyici mekanizmalar 
arttırılmalı

• Yabancı dilde eğitim 
yapan program sayısı 
arttırılmalı

• Araştırma Üniversitesi 
sıralamasını artırmak için 
altyapı, yetkinlikler ve 
çıktıların iyileştirilmesine 
yönelik stratejiler oluşturul-
malı ve uygulanmalı
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Sektörel 
Güçler

Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Paydaşlar

• Özel sektör, kamu 
kurum ve kuruluşları, 
STK’lar ile iş birlikle-
rinin yeterli düzeyde 
olmaması

• Yurtdışında bulunan 
yükseköğretim kurumla-
rı ile yapılan iş birlikle-
rinin yeterli düzeyde 
olmaması

• Nitelik ve nicelik yö-
nünden güçlü mezunla-
rın bulunması

• Mezunlarla iletişim ve 
iş birliklerinin yeterli 
düzeyde olmaması

• Üniversite ile toplum 
arasındaki bağın yeterin-
ce güçlü olmaması

• Öğrencilerin kam-
püsteki sosyal, kültürel 
faaliyetler ile kampüse 
ulaşım ihtiyaçlarına 
yönelik beklentilerinin 
karşılanmaması

• Üniversitenin bazı 
programlarına yerleşen 
nitelikli öğrenci oranının 
düşük olması

• Kayseri’nin İç Anado-
lu’da büyük bir sanayi 
şehri olması

• Üniversiteden yakın 
bir zamanda başka bir 
üniversitenin ayrılmış 
olması

•Kayseri’de dört adet 
üniversite olması

• Kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının üniversitemiz 
mezunlarına yönelik yüksek 
istihdam talebi

• Paydaşlarla birlikte çok 
ortaklı ve çok yönlü çalışma 
fırsatları

• Üretilen bilginin ekono-
mik değere dönüştürülmesi 
için Erciyes Teknopark’ın 
bulunması

• Yurtiçinde ve yurtdışın-
da etkili pozisyonlarda 
bulunan mezunlarımızın 
üniversitenin itibarını 
güçlendirmesi

• Topluma üretilen hizmet-
lerle (sağlık hizmeti, aşı 
bulunması vb.) etkileşimin 
artırılarak üniversitemizin 
imajının geliştirilmesi

• Üniversitenin bölünme 
sonrasında araştırma mis-
yonuna odaklanması

• Bazı program mezunlarına 
yönelik istihdamın azalması

• Bazı paydaşların iş birlikleri-
ne açık olmaması

• Şehirde ve bölgede kurum-
lar ve STK’ların politize olması 
nedeniyle iş birliği imkanları-
nın azalması

• Üniversite-sanayi iş birliğini 
güçlendirmekte kullanılabi-
lecek ekonomik kaynakların 
azalması

• Eski mezunlara ulaşmakta ve 
mezun veri tabanı oluştur-
makta güçlük yaşanması

• Toplum nezdinde üniversite 
imajının zayıflaması

• Bazı programların tercih 
edilme oranlarının düşmesi

• Üniversite civarında barınma 
maliyetlerinin artması

• Devam etmesi muhtemel 
pandemi şartları nedeniyle 
öğrenci ve mezunlarda 
aidiyet oluşturabilecek sosyal 
faaliyetlerin azalması

• Paydaşların (mezunlar, 
kamu, özel sektör, STK’lar 
vb. gibi) ihtiyaç ve beklenti 
analizi yapılmalı ve iş birlik-
leri artırılmalı

• Eğitim programları paydaş 
katılımıyla sürekli güncel 
tutulmalı

• Uluslararasılaşmayı 
artıracak şekilde yabancı 
paydaşlarla ilişkilerin 
güçlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalı

• Mezun bilgi sisteminin 
kapsayıcılığı artırılarak güç-
lendirilmeli, mezunlar der-
neğinin etkinliği artırılmalı, 
mezunlarının aidiyetlerini 
artıracak etkinlikler gerçek-
leştirilmeli

• Paydaşlara yönelik tanıtıcı, 
bilgilendirici faaliyetler 
artırılmalı

• Üniversite-Sanayi iş birliği 
güçlendirilmeli, ortak çalış-
malar yapılmalı

• Akademisyenlerin yaptık-
ları araştırmaları ticarileştir-
me kabiliyeti artırılmalı

• Toplum merkezli hizmet-
lerin tanıtımı daha fazla 
yapılmalı

• Öğrencilerin üniversite ile 
iletişim süreci iyileştirilmeli, 
iletişim kanalları güçlendi-
rilmeli

• Yerleşkede sosyalleşme or-
tamları ve sosyal faaliyetler 
artırılmalı

Tedarikçiler

• Üniversitenin yeterince 
geniş bir tedarikçi ağına 
sahip olması

• Kamu üniversitelerinin 
mal ve hizmet tedariki 
süreçlerinde yönetimin 
hareket alanını sınırlayan 
yasal şartlar ve kısıtların 
bulunması

• Tedarikçilerin kalite 
standardının bulunma-
ması, ürün ve hizmet-
lerin kalitesindeki 
değişkenlik

• Bölge ekonomisinin 
büyümesiyle yüksek sayıda 
nitelikli tedarikçi seçeneği-
nin olması

• Araştırma üniversitelerine 
tahsis edilen bütçenin 
artırılması

• Üniversitenin itibarının 
artmasıyla bağışların 
artması

• İhtiyacı karşılamayan ya 
da düşük nitelikli ürünlerin 
tedarik edilmesi

• Tedarikçilerin ürün ve hizmet 
terminlerinin gecikmesi

• Ekonomideki olumsuz 
şartlar nedeniyle tedarikçi 
ekosisteminin daralması

• Üniversitenin mali kaynak-
larında kesintiye gidilmesi ve 
harcama yetkilerinin sınırlan-
dırılması

• Yasal yükümlülükler 
nedeniyle tedarik sürecinin 
zorlaşması ve uzaması

• Yalın ve çevik yaklaşımlarla 
tedarik süreçleri sürekli 
iyileşme anlayışıyla geliş-
tirilmeli

• Tedarik sürecindeki perso-
nel mevzuat ve diğer teknik 
konularda eğitilmeli

• Tedarik süreçlerinde tek-
noloji kullanımı artırılmalı

• Tedarik bütçesini artırabil-
mek için bağış ya da ürün/
hizmet satışı gibi gelir getir-
me kapasiteleri artırılmalı
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Sektörel 
Güçler

Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar)

Üniversiteye Etkisi
Ne Yapılmalı?

Fırsatlar Tehditler

Düzenleyici/ 
Denetleyici 
Kuruluşlar

• Düzenleyici ve denet-
leyici kuruluşlar ile güçlü 
iletişimin bulunması

• Üniversitenin faaliyet-
lerine konu alanlarda 
çok sayıda düzenleyici 
ve denetleyici kuruluşun 
varlığı

• YÖK’ün üniversiteler 
nezdinde kalite ve 
stratejik yönetim çalış-
malarına verdiği önemin 
artması

• Üniversitelerin YÖK tara-
fından akredite edilmesi

• Üniversitelerin misyon 
odaklı olarak ayrıştırılması

• Üniversitenin kurumsal 
yönetim sisteminin belirle-
nen kriterler doğrultusunda 
iyileştirilmesi için kurumsal 
gerekliliklerin oluşması

• Üniversitelere yönelik 
teşvik ve yaptırımların 
belirli şeffaf kriterlere tabi 
tutulması ve performans 
odaklı hale getirilmesi

• İletişimden kaynaklı risklerin 
oluşabilmesi

• Sık değişen politikalar ve mev-
zuata uyum sağlanamaması

• Bürokrasinin fazla olması 
nedeniyle etkinlik kaybı

• Uluslararası akreditasyon 
çalışmalarının maliyetinin 
yükselmesi

• Araştırma üniversitesi kriter-
lerinin Anadolu üniversiteleri 
açısından aşırı zorlaştırılması

• Düzenleyici ve Denetleyici 
Kuruluşlardan daha çok 
rehberlik hizmeti almak için 
iletişim ve iş birliği imkanla-
rı geliştirilmeli

• Denetimlerde ortaya çıka-
bilecek aksaklıkları ortadan 
kaldırmak için etkin ön 
hazırlıklar yapılmalı

• Öğrenen örgüt yaklaşı-
mıyla akademik ve idari 
birimler arasında başarı ve 
hatalara ilişkin birbirinden 
öğrenme ortamları oluştu-
rulmalı

• Kurumsal İç Değerlendir-
me ve sürekli iyileşme yak-
laşımının kurum kültürünün 
ve yönetim sisteminin bir 
parçası haline getirilmesine 
yönelik Sürekli İyileştirme 
Merkezi aktif hale getirilme-
li ve bu merkez aracılığıyla 
personelde kalite bilinci 
oluşturacak faaliyetler 
yapılmalı
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2.8 Kurumsal GZFT (SWOT) Analizi

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR

1.    Araştırma üniversitesi olunması 1.   Binaların engelli dostu olmaması 

2.    Sağlık hizmetleri altyapısının güçlü olması 2.   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile 
telefonla  iletişim kurmada güçlük yaşanması

3.    Başarılı aşı çalışmalarının (Turkovac, KKK                 
       hastalığı) bulunması 

3.    Yabancı dilde eğitim programlarının yetersiz 
       olması 

4.    Mesleki eğitimde sertifika veren aktif bir sürekli   
       eğitim merkezinin olması

4.   Derslik ve laboratuvar vb. altyapı olanaklarının   
       yetersiz olması 

5.    YÖKAK tarafından akredite edilmiş bir kurum olması         5.   Kütüphane hizmetlerinin yetersiz olması      

6.   Akredite edilmiş birim sayısının fazlalığı 6.   Öğrenci sayılarının fazla olması 

7.   Köklü bir üniversite olması 7.   Sosyal donatıların yetersiz olması 

8.   Araştırma merkezlerinin sayı ve niteliğinin 
       fazla olması 

8.   Üniversite kimliği duygusunu oluşturacak    
       faaliyetlerin yetersizliği (ERUStore vb.) 

9.    Erciyes Teknopark'ın bulunması 9.   Bilgi işlem güvenlik altyapısının yetersiz olması       

10. 3 gün içinde e-diploma verilebiliyor olması 10. Kampüs güvenliğinin yetersiz olması 

11. Güçlü bir akademik kadroya sahip olunması 11. Hastane, ERUZEM, Bilgi İşlem vb. hizmet 
     birimlerine erişilememesi 

12. Editing Office hizmetine sahip olunması 

FIRSATLAR TEHDİTLER

1. Kayseri'nin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesi 1.   Akademik personel tahsislerinde kısıtlamaya
       gidilmesi, yeterli kadro verilmemesi 

2. Araştırma üniversitesine verilen devlet desteklerinin   
      artması 

2.    Pandeminin uzaması ve tehlike riskinin artması 
       

3. Bölgenin turizm kapasitesinin gelişmesi 
3.   Öğrenci yerleştirmelerinde kontenjanların 
       gerçekçi olmaması nedeniyle gelen öğrenci 
       kalitesinin düşmesi 

4. Sağlık turizmi yöneliminin artması 4.   Ülkede ve dünyadaki ekonomik durumun kötüye  
       gitmesi 

5. Hayırseverlerin üniversitemize desteklerini artırması     5.   Personelde aidiyet duygusunun yitirilmesi       

6. Kayseri'de ve ülkemizde üniversite sayısının fazlalığı  
      nedeniyle rekabetin artması 6.   Öğrencilerin barınma imkanlarının zorlaşması 

7. Bölgenin tarihi zenginliklerinin uygulama ve araştırma 
      fırsatı sağlaması 

7.    Başarılı öğrencilerin Kayseri dışına çıkmak 
       istemesi veya Kayseri'ye başarılı öğrencilerin 
       gelmek istememesi 

8. Kayseri'nin ulaşım ve yaşam imkanlarının artması 
8.   Uluslararası öğrencilerin daha ileri düzey 
       İngilizce eğitim uygulayan üniversitelere    
       yönelmesi 

9. Multidisipliner araştırmalara sağlanan olanakların artması           
      

9.    Diğer üniversitelerin öğrencilere daha cazip 
       imkanlar sunması 

10.  Kayseri'nin birçok büyük şehre yakın olması       

11.  Şehir planlamasının avantajlı olması 
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3.1 MİSYON

Erciyes Üniversitesi;
Uluslararası standartlarda akredite eğitim ve öğretim hizmetleri sunan,
Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi bilgi ve teknoloji üreten, 
Ürettiği bilgi ve teknolojiyi toplumsal katkıya dönüştüren,
temel değerlerine bağlı ve çevreye duyarlı,
faaliyet alanlarında öncü olmayı hedefleyen bir üniversitedir. 



3.2 VİZYON

Mezunlarıyla daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunan, Ar-Ge faali-
yetleriyle yenilikçi bilgi ve teknoloji üretimindeki öncü bir üniversite olma 
rolünü sürdürülebilir kılan, bütün alanlarındaki bilimsel çalışmalarını top-
luma katkı olarak sunan, tercih edilen ve mensubu olmaktan gurur duyu-
lan, Türkiye’de ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almaktır.



76

3.3 Temel Değerler
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AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

Öğretme ve tartışma özgürlüğü, araştırma yapma ve so-
nuçlarını yayma ve yayınlama özgürlüğü, kişinin çalıştığı 
akademik kurum veya sistem hakkında özgürce düşün-
celerini ifade etme özgürlüğü ve mesleki veya temsili 
akademik çalışmalara katılma özgürlüğü.

EVRENSELLİK

Faaliyet alanlarında, evrensel normlarla hareket etmek 
ve uluslararası saygın bir kurum olmaya çalışmak.  Dünya 
genelindeki üniversiteler arasında daha fazla etkileşim 
ve işbirliği, yabancı öğrenciler ve akademisyenler için 
çekici bir yer ve uluslararası işbirliğine dayalı girişimler 
için sağlam bir ortak haline gelmeye çalışmak. 

ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK VE OBJEKTİFLİK

Karar ve hizmet süreçlerinin önceden bilinebilir ve açık 
olmasını sağlamak, alınan karar ve bilgilere ulaşılmasına 
imkan vermek, öğrencilerimize, yerleşkeye, kaynaklara, 
finansmana, personele, fakülte mezunlarına, destekçile-
re ve genel olarak topluma karşı sorumlulukların farkın-
da olmak. Bilimsel bilgiyi üretmede ve yaymada objektif 
olmak.

YENİLİKÇİLİK

Projeler ve bilimsel çalışmalarda yaratıcı, çözüm odaklı, 
sürdürülebilir ve ilerlemeci bir anlayışla toplumsal ve ev-
rensel sorunları çözmeye çalışmak. Eğitim ve araştırma 
yaklaşımlarında yenilikçi ve öncü olmak.
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İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

Akademisyenler ve üniversiteler arası işbirliği, Sanayi- 
Üniversite işbirliği, Toplum-Üniversite işbirliği, Takım 
çalışması

DUYARLILIK

Milli, manevi ve insani değerlere, Atatürk İlke ve İnkılap-
larına, Kültürel mirasa, Temel hak ve özgürlüklere, Doğal 
çevreye, Dezavantajlı gruplara karşı duyarlı olmak.

MÜKEMMELİYETÇİLİK

Araştırmada, Eğitimde, Hizmette ve İyi İnsan Yetiştirmede:
Ar-Ge faaliyetlerini en üst kalitede yürütmek, yüksek ka-
litede öğretme ve öğrenme deneyimleri sağlamak, pay-
daşların ihtiyaçlarını gidermede en iyi hizmeti sunmak, 
iyi niteliklerle donanmış insanlar yetiştirmek

LİYAKAT VE YETKİNLİK

Başarıyı, çalışmayı ve çabayı desteklemek ve takdir et-
mek; çalışanların bulundukları konumu, çalışma ve ça-
balarının doğal sonucu hak edilmiş kazanımlar olarak 
görmek ve işe alım ve diğer değerlendirme süreçlerinin 
nesnel standartlar ve öz yetkinlikler temelinde yapılan-
dırmak
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3.4 AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM TEMA GRUBU

Amaç: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H1. 
Eğitim- öğretim 
programlarının 

niteliğini geliştirmek

PG 1. Disiplinlerarası 
öğretim yapan lisansüstü 
program sayısı

Disiplinlerarası program, iki veya daha fazla aka-
demik disiplinin belirli bir amaç doğrultusunda 
yapılandırılmasıyla oluşturulan program sayısını 
ifade eder.

Ders bilgi Eğitim-öğ-
retim faaliyetlerinin 
niteliğini geliştirmek 
paketleri
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı
Enstitüler

PG 2. Akredite olan prog-
ram sayısı

İlgili yılın son gününe kadar akredite edilmiş 
toplam program sayısını ifade eder.

Eğitim-öğretimle ilgili 
birimler.
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı
YÖK

PG 3. Akran değerlendir-
mesi yapılan akademik 
birim sayısı

Akran değerlendirmesi; kurum içi veya kurum 
dışı görevli, alanında eğitim almış ekip tarafın-
dan yapılan değerlendirilen akademik birim 
sayısını ifade eder.

Eğitim-öğretimle ilgili 
birimler.
Akran/Kurum içi 
birim dış değerlendir-
me raporları
Kalite Komisyonu

PG 4. Uluslararası ortak 
diploma veren program 
sayısı

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan, yurt 
dışından bir veya birden çok yükseköğretim 
kurumu ile ortak açılan veya mevcut programlar 
kapsamında birlikte yürütülen eğitim öğretim 
süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere 
iki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun 
birlikte verdikleri; birbirine bağlı tek veya çoklu, 
birbirinden bağımsız çoklu diploma veren lisans 
ve lisanüstü program sayısını ifade eder.

Eğitim-öğretimle ilgili 
birimler.
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı.

PG 5. Kurum dışıyla 
eğitim öğretim iş birliğine 
yönelik yapılan ulusal/
uluslararası protokol 
sayısı

Kurum dışı, eğitim-öğretim iş birliğine yönelik 
yeni imzalanan ve/veya devam eden ulusal/
uluslararası protokol sayısını ifade eder.

Dış İlişkiler Ofisi
Rektörlük Özel Kalem
Eğitim -öğretimle 
ilgili birimler.
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EĞİTİM-ÖĞRETİM TEMA GRUBU

Amaç: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H 2. 
Öğrencilerin eğitim-
öğretim, araştırma 
süreçlerine etkin 

katılımını arttırmak

PG 1. Öğrenci merkezli 
öğrenme-öğretme yakla-
şımıyla işlenen derslerin 
oranı

Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin ya-
parak yaşayarak öğrenmesini sağlayan yaklaşım-
ları, yöntem-teknikleri ve öğretim teknolojilerini 
kullanarak aktif öğrenme uygulamalarının ders 
bilgi paketlerinde tanımlandığı ve gerçekleştiril-
diği derslerin toplam ders sayısına olan oranını 
ifade eder.
Öğrenci merkezli ders, etkinlikler sırasında eğiti-
cinin değil, öğrencinin etkin olduğu derslerdir.  

Ders Bilgi Paketleri
Eğitim-öğretimle ilgili 
birimler.
Eğitim Bilimleri ve 
Teknolojileri Araş-
tırma ve Uygulama 
Merkezi/ Öğrenme ve 
Öğretme Merkezi

PG 2. Süreç değerlen-
dirmesinin yapıldığı 
derslerin oranı

Ödev, proje, portfolyo gibi araçlarla süreç 
değerlendirmesinin yapıldığı derslerin oranını 
ifade eder.

Ders bilgi paketleri
Eğitim öğretim 
birimleri
Eğitim Bilimleri ve 
Teknolojileri Araş-
tırma ve Uygulama 
Merkezi/ Öğrenme ve 
Öğretme Merkezi 

PG 3. Uluslararası hare-
ketlilik programlarından 
yararlanan öğrenci sayısı

Kurumlar arası anlaşmayla ortak olunan yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumunda veya Erci-
yes Üniversitesinde öğreniminin bir bölümünü 
gerçekleştiren öğrenci sayılarını ifade eder. 
(Erasmus +, Mevlâna, vb.)

Rektörlük Uluslararası 
Ofis
Eğitim öğretim 
birimleri.

PG 4. Bilimsel araştırma 
faaliyetlerinde bulunan 
öğrenci sayısı 

Aşağıdaki etkinliklere katılan/katkıda bulunan 
ve bunu belgeleyen öğrenci sayısını ifade eder:
Editöre mektup, derleme, vaka/olgu sunumu, 
makale, kitap, kitap bölümü gibi bilimsel araş-
tırmalar

Eğitim öğretim 
birimleri 
Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinas-
yon Birimi (TÜBİTAK 
2209A, 2242, 2209 
B sonucu üretilen 
yayınlar)
TEKNOPARK
Uluslararası Proje 
Koordinatörlüğü

PG 5. Bilimsel etkinliklere 
katılan öğrenci sayısı

Aşağıdaki etkinliklere katılan/katkıda bulunan 
ve bunu belgeleyen öğrenci sayısını ifade eder:
Kongre, konferans, kolokyum, sempozyum, 
panel ve çalıştaylar gibi bilimsel etkinlikler.

Eğitim öğretim 
birimleri 
Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinas-
yon Birimi
Uluslararası Proje 
Koordinatörlüğü
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EĞİTİM-ÖĞRETİM TEMA GRUBU

Amaç: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H 3. 
Öğretim elemanlarının 

eğitim ve araştırma 
faaliyetlerindeki 

yetkinliğini arttırmak

PG 1. Öğretim yetkinli-
ğini arttırma amaçlı eği-
timlere katılan öğretim 
elemanı sayısı

Kurum içinde veya dışında düzenlenen eğitimle-
re (eğitici eğitimi, ölçme değerlendirme eğitimi, 
güncel ve teknolojik öğretim tekniklerini ve 
materyallerini etkili bir şekilde kullanabilme 
eğitimi, PDÖ eğiticiliği vb.) katılan ve bunu bel-
geleyen öğretim elemanı sayısını ifade eder.

İlgili rektör yardımcılı-
ğı ERUZEM
Eğitim öğretim 
birimleri

PG 2. Eğitim faaliyetleri-
ne yönelik teşvik ve ödül-
lendirmeden yararlanan 
öğretim elemanı sayısı

Erciyes Üniversitesinin eğitim faaliyetlerine 
yönelik teşvik ve ödüllendirme mevzuatı kap-
samında desteklenen öğretim elemanı sayısını 
ifade eder.

İlgili rektör yardım-
cılığı

PG 3. Uluslararası hare-
ketlilik programlarından 
yararlanan öğretim 
elemanı sayısı

Öğretim faaliyetlerinin bir bölümünü kurumlar 
arası anlaşma ile yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarında veya Erciyes Üniversitesinde ger-
çekleştiren öğretim elemanı sayısını ifade eder. 
(ERASMUS +, Mevlâna vb.) (süre eklenebilir,en 
az 3 ay)

Dış İlişkiler Ofisi 

PG 4. Uluslararası 
hareketlilik programları 
haricinde yurt dışı eğitim 
öğretim faaliyetlerinde 
bulunan öğretim elemanı 
sayısı

Yurt dışında alanıyla ilgili eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinde (ders alma, ders verme, atölye 
çalışmaları, iş birlikli performans üretimi vb.) bu-
lunan öğretim elemanı sayısını ifade eder. (süre 
eklenebilir) (süre eklenebilir, en az 3 ay)

Personel Daire Baş-
kanlığı

PG 5. Öğretim ele-
manlarının araştırma 
yetkinliğini geliştirmeye 
yönelik katıldıkları eğitsel 
faaliyetlerin sayısı

Öğretim elemanlarının alanlarıyla ilgili araştırma 
yetkinliklerini geliştirmeye yönelik katıldıkları 
eğitsel faaliyetleri ifade eder.

Eğitim öğretim 
birimleri

H 4. 
Eğitim öğretim alt yapı 
ve erişim olanaklarını 

arttırmak

PG 1. Çoklu ortam-tek-
nolojik olanakları mevcut 
eğitim öğretim ortamla-
rının (derslik, atölye, oku-
ma salonu, laboratuvar, 
kütüphane vb.) sayısı

Sesli ve görüntülü uyaranlar sunan, bilgisayar 
destekli öğretime izin veren, donanım ve yazılım 
olanakları mevcut eğitim öğretim ortamlarını 
ifade eder.

Eğitim öğretim 
birimleri

PG 2. Erişime açık veri 
tabanı ve e-kaynakların 
sayısı

“Erişime açık veri tabanı” Erciyes Üniversitesi-
nin anlaşmaları aracılığıyla öğrenci ve öğretim 
elemanlarına sunduğu yapılandırılmış bilgi veya 
verilerin depolandığı alanları ifade eder. 
“e-kaynak” Erciyes Üniversitesinin öğrenci ve 
öğretim elemanlarına sunduğu e-kitap, e-dergi, 
e-gazete gibi sesli ve görüntülü dijital kaynakları 
ifade eder.  (Yök tanımı, e-yayın) öğrenci başına 
düşen e yayın sayısı

Kütüphane ve Do-
kümantasyon Daire 
Başkanlığı

PG 3. Öğrencilerin eği-
tim-öğretim alt yapısına 
ilişkin memnuniyet 
düzeyi

Öğrencilerin ilgili konuda yapılan anketlere 
verdikleri yanıtların kişi sayısına bölünmesiyle 
ortaya çıkan puanı ifade eder.

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı
Eğitim-öğretim 
birimleri

PG 4. Öğretim elemanla-
rının eğitim-öğretim alt 
yapısına ilişkin memnuni-
yet düzeyi

Öğretim elemanlarının ilgili konuda yapılan 
anketlere verdikleri yanıtların kişi sayısına bö-
lünmesiyle ortaya çıkan puanı ifade eder.

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı
Eğitim-öğretim 
birimleri

PG 5. Özel yaklaşım 
gerektiren bireylerin 
eğitim öğretim alt yapı ve 
erişim olanaklarına ilişkin 
memnuniyet düzeyi

Herhangi bir fiziksel, zihinsel, ruhsal engeli veya 
sosyal bakımdan ayrı bir alt yapı düzenlemesi ve 
akademik erişim (ders ve sınav içeriği) olanak-
larına gereksinim duyan öğrencilerin yanı sıra 
göçmen ve yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili 
konuda yapılan anketlere verdikleri yanıtların 
kişi sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan puanı 
ifade eder.

Eğitim öğretim ile 
ilgili birimler
Engelsiz Kampüs 
Birimi
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı
Uluslararası Ofis
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EĞİTİM-ÖĞRETİM TEMA GRUBU

Amaç: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H 5. 
Eğitim-öğretimi 

destekleyecek ve 
kişisel gelişimi 

sağlayacak program 
dışı faaliyetleri 

arttırmak

PG 1. Kişisel gelişimi 
desteklemeye yönelik 
düzenlenen sosyal, kültü-
rel ve sportif faaliyetlerin 
sayısı

Öğrenci, mezun ve üniversite personeline yöne-
lik sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını 
ifade eder.

Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü

PG .2. Kişi başına düşen 
sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyet alanlarının m2si

Öğrenci, mezun ve üniversite personeline yöne-
lik yerleşke içi ve dışında sosyal-kültürel-sportif 
faaliyet ve hizmet alanlarının m2sini (Kongre 
kültür merkezleri, spor salon ve sahaları, festival 
alanları, sosyal yardımlaşma birimleri; drama, 
müzik gibi çalışmalara elverişli açık ve kapalı 
alanlar, sosyal faaliyet salonları/sınıfları/atölye-
leri, sosyal tesisler, fakülte kantin işletmeleri, 
uygulama otellerin vb.) ifade eder.

Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı
Eğitim-öğretimle ilgili 
birimler
Turizm Fakültesi
Spor Bilimleri Fakül-
tesi

PG 3. Öğrenci kulüp ve 
topluluklarınca düzenle-
nen faaliyet sayısı

Öğrenci kulüp ve topluluklarınca düzenlenen 
faaliyetlerin toplam sayısını ifade eder.

Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı 
Öğrenci Faaliyetleri 
Komisyon Başkanlığı

PG 4. Alan dışı serbest 
seçmeli ders alan öğrenci 
oranı

Alan dışında ders içeriklerine sahip seçmeli ders-
leri alan öğrencilerin toplam öğrenci sayısına 
oranını ifade eder.

Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 
Eğitim Öğretim 
Birimleri 
Rektörlük Güzel 
Sanatlar Bölümü

PG 5. İnformal öğren-
melerin dikkate alındığı 
program sayısı

Örgün öğrenim dışında edinilen, belgelendi-
rilmiş öğrenmelerin dikkate alındığı program 
sayısını ifade eder.

İlgili Rektör Yardım-
cılığı
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı 
Eğitim Öğretim 
Birimleri
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEMA GRUBU 

Amaç: Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almak

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Verinin
Kaynağı

H 1. 
Araştırma 

kapasitesinin 
artırılması

PG 1. Öğretim üyesi başına WoS 
veri tabanında taranan SCI-E, 
SSCI ve AHCI indekslerinde 
taranan dergilerdeki makale ve 
derleme türündeki yayın sayısı

WoS veri tabanında; 
Affiliation='Erciyes 
University', Publication 
Years=İlgili yıl aralığı, 
Document Types='Article' 
or 'Review', Web of Science 
Index='SCI-E' or 'SSCI' or 
'AHCI' olarak çalıştırılan 
sorgudan elde edilen yayın 
sayısı ilgili döneme ait yıl 
başındaki Dr.Öğr.Üyesi, 
Doç. ve Prof. toplam sayısı-
na bölünür.

WoS veri tabanı ve Personel 
Daire Başkanlığı

PG 2. Öğretim üyesi başına WoS 
veri tabanında taranan SCI-E, 
SSCI ve AHCI indekslerinde 
taranan dergilerdeki makale ve 
derleme türündeki yayınlara 
yapılan atıf sayısı

WoS veri tabanında; 
Affiliation='Erciyes 
University', Publication 
Years=İlgili yıl aralığı, 
Document Types='Article' 
or 'Review', Web of Science 
Index='SCI-E' or 'SSCI' or 
'AHCI' olarak çalıştırılan 
sorgudan elde edilen atıf 
sayısı ilgili döneme ait yıl 
başındaki Dr.Öğr.Üyesi, 
Doç. ve Prof. toplam sayısı-
na bölünür.

WoS veri tabanı ve Personel 
Daire Başkanlığı

PG  3. Öğretim üyesi başına 
kurum dışı ulusal ve uluslara-
rası organizasyonlar tarafından 
desteklenen proje sayısı / İlgili 
projelerden kuruma aktarılan 
bütçe tutarı

İlgili dönem aralığında 
başlayan, devam eden 
veya tamamlanan kurum 
dışı ulusal ve uluslararası 
organizasyonlar tarafından 
desteklenen projelerin 
toplam sayısı / İlgili dönem 
aralığında üniversiteye 
ilgili projelerden aktarılan 
toplam bütçe tutarı

TÜBİTAK TTS sistemi, DAPSİS 
veri tabanı, Strateji Daire 
Başkanlığı

PG 4. Ulusal ve uluslararası 
tescil edilen patent sayısı

İlgili dönem aralığında 
buluş sahiplerinden en az 
biri üniversite veya üniver-
site öğretim elemanı olan 
(Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi, 
Öğr.Gör. veya Araş. Gör.) 
tescil edilmiş olan ulusal 
veya uluslararası patent 
sayısı

Türk Patent ve Marka Kurumu, 
EP-Espacenet, TR-Espacenet, 
WIPO-Patent Scope, USPTO, 
Derwent World Patents Index, 
ERÜ Teknopark Fikri Haklar 
Birimi

PG 5. Öğretim üyesi başına 
doktora öğrenci sayısı / doktora 
mezunu öğrenci sayısı

İlgili dönem aralığında 
aktif olarak öğrenci olan 
doktora öğrencilerinin 
toplam sayısı / doktora 
mezunlarının toplam sayısı 
ilgili dönem başında görev 
yapan Dr.Öğr.Üyesi, Doç. 
ve Prof. toplam sayısına 
bölünür.

Personel Daire Başkanlığı, 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 
Enstitüler
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Amaç: Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almak

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Verinin 
Kaynağı

H 2. 
Araştırma kalitesinin 

artırılması

PG 1. InCites Dergi Etki Değe-
rinde ilk %50'lik / %10'luk dilime 
giren bilimsel yayın oranı

İlgili dönem aralığında In-
Cites Dergi Etki Değerinde 
ilk %50'lik / %10'luk dilime 
giren (Q1+Q2) makale ve 
derleme türündeki yayın-
ların sayısının aynı ilgili 
dönemdeki toplam yayın 
sayısına (Q1+Q2+Q3+Q4) 
oranı

InCites veri tabanı

PG 2. Ulusal ve uluslararası dok-
tora / doktora sonrası bursiyer 
araştırmacı sayısı

YÖK 100/2000, Tübitak 
2244, Tübitak doktora, 
Doktoraya dönük burs 
programları, uluslararası 
doktora öğrencisi ve dok-
tora sonrası araştırmacı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 
Enstitüler, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi

PG 3. Öğretim üyelerinin, öğ-
rencilerin/mezun öğrencilerin 
Teknopark, Kuluçka Merkezi, 
TEKMER'de ortak veya sahip 
olduğu faal firma sayısı

İlgili dönem içerisinde 
ERÜ veya diğer kurumlar 
bünyesindeki Teknopark, 
Kuluçka Merkezi, TEK-
MER'de öğretim eleman-
larının (Prof., Doç., Dr.Öğr.
Üyesi, Öğr.Gör. veya Araş. 
Gör.) veya öğrenimine 
devam eden öğrencilerin 
veya son 5 yılda mezun 
olan öğrencilerin ortak 
veya sahip olduğu toplam 
firma sayısı

Erciyes Teknopark A.Ş., Diğer 
kurumlar bünyesindeki Tekno-
park’lar

PG 4. Tez projelerinden üretilen 
ulusal veya uluslararası yayın 
sayısı

Tez projelerinden üretilen 
ulusal veya uluslararası 
yayın sayısı

Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi

PG 5. Yayınların açık erişim 
yüzdesi

İlgili dönem aralığında 
SCI-E, SSCI ve AHCI indeks-
lerinde taranan dergiler-
deki makale ve derleme 
türündeki yayınların açık 
erişim yüzdesi

InCites veri tabanı
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Amaç: Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almak

Hedef Performans
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Verinin 
Kaynağı

H 3. 
Ulusal ve uluslararası 

araştırma 
işbirliklerinin 

artırılması

PG 1. Üniversite-üniversite 
işbirlikli yayın oranı

İlgili dönem aralığında 
SCI-E, SSCI ve AHCI indeks-
lerinde taranan dergilerde 
yayınlanan üniversite-üni-
versite işbirlikli makale ve 
derleme türündeki yayınla-
rın aynı dönem aralığında 
aynı türdeki toplam yayın 
sayısına oranı

InCites veri tabanı

PG 2. Üniversite-sanayi işbirlikli 
yayın oranı

İlgili dönem aralığında 
SCI-E, SSCI ve AHCI indeks-
lerinde taranan dergilerde 
yayınlanan üniversite-sa-
nayi işbirlikli makale ve 
derleme türündeki yayınla-
rın aynı dönem aralığında 
aynı türdeki toplam yayın 
sayısına oranı

InCites veri tabanı

PG 3. Uluslarası işbirlikli yayın 
oranı

İlgili dönem aralığında 
SCI-E, SSCI ve AHCI indeks-
lerinde taranan dergilerde 
yayınlanan uluslararası 
işbirlikli makale ve derleme 
türündeki yayınların aynı 
dönem aralığında aynı tür-
deki toplam yayın sayısına 
oranı

InCites veri tabanı

PG 4. Üniversite-sanayi işbirlikli 
ve uluslararası işbirlikli ulusal ve 
uluslararası patent belge sayısı

Başvuru veya buluş sahip-
lerinden en az biri kurum, 
kurum mensubu veya öğ-
renimlerine ERÜ'de devam 
eden öğrenci ve en az biri 
özel sektör çalışanı olan 
veya en az biri uluslararası 
işbirliği içeren ulusal pa-
tentler için Türk Patent ve 
Marka Kurumu tarafından 
ve uluslararası patentler 
için yurtdışı patent ofisleri 
tarafından tescillenmiş 
toplan patent sayısı

Türk Patent ve Marka Kurumu, 
EP-Espacenet, TR-Espacenet, 
WIPO-Patent Scope, USPTO, 
Derwent World Patents Index, 
ERÜ Teknopark Fikri Haklar 
Birimi

PG 5. Ar-Ge içerikli işbirlikli 
protokol sayısı

Ar-Ge içerikli işbirlikli pro-
tokol sayısı

Erciyes Üniversitesi Özel Kalem 
Müdürlüğü, Fakülteler, Tıp 
Fakültesi Döner Sermaye İşlet-
mesi Müdürlüğü
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Amaç: Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge
 Açıklaması

Verinin 
Kaynağı

H 1. 
Toplumsal hizmet 

faaliyetlerinde 
memnuniyetin 

artırılması

PG 1. SUAM hasta
memnuniyet oranı (yüzde)

Tıp Fakültesi Hastaneleri Kalite Biri-
minin düzenli yürüttüğü memnu-
niyet anketleriyle elde edilen puan 
ortalamalarının ankete katılanların 
sayısına bölünmesi sonucu alına-
caktır. 

SUAM- Kalite Birimi

PG 2. ERSEM'den eğitim alan katılımcı-
ların memnuniyet oranı (yüzde)

Yıl içinde düzenlenen eğitimlerde 
her eğitim sonunda katılımcılara 
uygulanan eğitimin değerlendiril-
mesi (memnuniyet) çalışmasından 
elde edilen toplam puanların ka-
tılımcı sayısına bölünmesi sonucu 
alınacaktır. 

ERSEM-Kalite Birimi

PG 3. Konaklama hizmeti sunulan 
tesislerden memnuniyet oranı (yüzde)

Yıl içinde konaklama hizmetinden 
yararlananlara konaklama sonrası/
süresince uygulanan memnuniyet 
çalışmasından elde edilen toplam 
puanların katılımcı sayısına bölün-
mesi sonucu alınacaktır.

Hızıroğlu Uygulama 
Oteli
Kızılay Konukevi
Talas Konukevi

PG 4. Hayvan hastanesinde sunulan 
hizmetlerden memnuniyet oranı 
(yüzde)

Hayvan Hastanesi Kalite Biriminin 
yürüttüğü memnuniyet anketleriyle 
elde edilen puan ortalamalarının 
ankete katılanların sayısına bölün-
mesi sonucu alınacaktır.

Hayvan Hastanesi- 
Kalite Birimi

PG 5. Diş hastanesinde sunulan hiz-
metlerden memnuniyet oranı (yüzde)

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Kalite Biriminin yürüt-
tüğü memnuniyet anketleriyle elde 
edilen puan ortalamalarının ankete 
katılanların sayısına bölünmesi 
sonucu alınacaktır.

Diş Hekimliği 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi- 
Kalite Birimi

H 2.
Sağlık turizmi 

kapasite ve niteliğinin 
artırılması

PG 1. Sağlık turizmi hasta sayısı (adet)

SUAM ve Diş Hekimliği Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Hastaneleri-
nin yıllık kayıtlı sağlık turizmi için 
gelen hasta sayısı alınacaktır.

SUAM- Kalite Birimi
Diş Hekimliği Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi- Kalite Birimi

PG 2. Toplam gelir içinde sağlık turizmi 
gelirinin oranı (yüzde)

SUAM ve Diş Hekimliği Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Hastaneleri-
nin yıllık TL cinsinden sağlık turizmi 
gelirinin toplam gelire bölünmesi 
sonucu alınacaktır. 

SUAM- Kalite Birimi
Diş Hekimliği Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi- Kalite Birimi

PG 3. İşbirliği yapılan kuruluş sayısı

SUAM ve Diş Hekimliği Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Hastanele-
rince sağlık turizmi için işbirliği 
protokolü yapılan kuruluş sayısı 
alınacaktır. 

SUAM- Kalite Birimi
Diş Hekimliği Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi- Kalite Birimi

PG 4. Turist hasta sayısı (adet)

SUAM ve Diş Hekimliği Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Hastaneleri-
nin yıllık kayıtlı turist hasta sayısı 
alınacaktır.

SUAM- Kalite Birimi
Diş Hekimliği Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi- Kalite Birimi

PG 5. Sağlık turizmi hasta memnuni-
yet oranı (yüzde)

SUAM ve Diş Hekimliği Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Hastaneleri 
Kalite biriminin yıllık kayıtlı sağlık 
turizmi için gelen hastalardan 
memnuniyet anketleriyle elde 
edilen puan ortalamalarının ankete 
katılanların sayısına bölünmesi 
sonucu alınacaktır.

SUAM - Kalite Birimi
Diş Hekimliği Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi- Kalite Birimi
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TOPLUMSAL KATKI TEMA GRUBU 

Amaç: Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Verinin 
Kaynağı

H 3.
 Sosyal ve kültürel 

hizmetlerin kapasite 
ve niteliğinin 

artırılması

PG 1. Hizmet veren restoran-kafe 
sayısı (adet)

İdari ve Mali İşler Daire Başkan-
lığı/Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığınca kiraya verilen res-
toran-kafe sayısının yıllık verileri 
alınacaktır. 

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 
Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı

PG 2. Hizmet veren alanlardan 
memnuniyet oranı (yüzde)

İdari ve Mali İşler Daire Başkan-
lığınca restoran- kafe hizmeti 
verenlerin hizmet alıcılarının 
memnuniyet anketleriyle elde 
edilen puan ortalamalarının 
ankete katılanların sayısına bö-
lünmesi sonucu alınacaktır.

İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığı 

PG 3. Sosyal sorumluluk proje sayısı 
(adet)

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığınca Kulüp ve Topluluklarca 
ve Eğitim birimlerince yürütülen 
kayıtlı/protokolü/resmi yazışması 
olan proje sayısı verileri alına-
caktır. 

Sağlık-Kültür 
ve Spor Daire 
Başkanlığı

PG 4.  Üniversitedeki gruplara yöne-
lik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılı-
ğa ilişkin yapılan faaliyet sayısı (adet)

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığına bağlı Kulüp ve Toplu-
luklarca ve Eğitim birimlerince 
yürütülen resmi yazışması olan 
sosyal entegrasyon ve kapsayıcı-
lığa ilişkin projeler dışındaki tüm 
faaliyet verileri alınacaktır. (Yüz 
yüze ve online dahil)

Sağlık-Kültür 
ve Spor Daire 
Başkanlığı

PG 5. Üniversitedeki gruplara yöne-
lik sosyal entegrasyon ve kapsayı-
cılığa ilişkin yapılan faaliyetlerden 
memnuniyet oranı (yüzde)

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Baş-
kanlığına bağlı Kulüp ve Toplu-
luklarca ve Eğitim birimlerince 
yürütülen resmi yazışması olan 
sosyal entegrasyon ve kapsayıcı-
lığa ilişkin faaliyetlere katılanlara 
yönelik memnuniyet anketleriyle 
elde edilen puan ortalamalarının 
ankete katılanların sayısına bö-
lünmesi sonucu alınacaktır.

Sağlık-Kültür 
ve Spor Daire 
Başkanlığı
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Amaç: Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek

Hedef Performans
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Verinin 
Kaynağı

H 4.
Topluma sunulan 

eğitim hizmetlerinin 
kapasite, çeşitlik ve 

niteliğinin artırılması

PG 1. ERSEM’de verilen katılım bel-
gesi sayısı (adet)

ERSEM’de açılan tüm kurslarda 
verilen katılım belgesi sayısının 
yıllık verileri alınacaktır. (Aynı 
isimle açıklan kurs programları 
dahil)

ERSEM- Kalite Birimi

PG 2. ERSEM’de verilen sertifika 
sayısı (adet)

ERSEM’de sertifika programı adıy-
la açılan tüm programlara katılan 
katılımcılara verilen yıllık sertifika 
sayısı verileri alınacaktır. (Aynı 
isimle açıklan sertifika program-
ları dahil)

ERSEM- Kalite Birimi

PG 3. ERSEM’de açılan kurs çeşitliliği 
(adet)

ERSEM’de açılan tüm sertifika/
kurs/eğitim başlıklarının sayısının 
yıllık verileri alınacaktır.(Aynı isim-
le açıklan kurs ve eğitim prog-
ramları dahil edilmeyecektir)

ERSEM- Kalite Birimi

PG 4. ERSEM dışındaki UYGAR mer-
kezlerde verilen tanıtım faaliyeti/ 
bilgilendirme toplantısı/ kurs/ eğitim 
programı sayısı (adet)

Üniversitenin ERSEM dışındaki 
diğer tüm UYGAR Merkezlerinin 
kendi yetkinlik alanlarında verdi-
ği, tanıtım faaliyeti/bilgilendirme 
toplantısı/ kurs/ eğitim programı 
sayısının yıllık verileri alınacaktır.
(Aynı isimle açılan eğitim prog-
ramları dahil)

41 UYGAR Merkez 
Müdürlüğü-Kalite 
Birimi

PG 5. ERSEM dışındaki UYGAR 
merkezlerde verilen eğitimlerden 
memnuniyet oranı (yüzde)

Üniversitenin ERSEM dışındaki 
diğer tüm UYGAR Merkezlerinin 
kendi yetkinlik alanlarında verdi-
ği, tanıtım faaliyeti/bilgilendirme 
toplantısı/ kurs/ eğitim program-
larına katılanlara yönelik mem-
nuniyet anketleriyle elde edilen 
puan ortalamalarının ankete 
katılanların sayısına bölünmesi 
sonucu alınacaktır. (Aynı isimle 
açılan eğitim programları dahil)

41 UYGAR Merkez 
Müdürlüğü-Kalite 
Birimi

H 5.
UYGAR 

Merkezlerde 
geliştirilen ürünlerin/

hizmetlerin 
toplumsal katkıya 

dönüşümünün 
artırılması

PG 1. Faz-2 ve Faz-2b uygulamasına 
geçen aşı adayı sayısı (Adet)

ERAGEM tarafından Faz I uygu-
lamasına geçen aşı adayı sayısı 
verileri alınacaktır. 

ERAGEM-Kalite 
Birimi

PG 2. Geliştirilen nanoteknolojik 
ürün sayısı (adet)

ERNAM’da geliştirilen yıllık 
nanoteknolojik ürün sayısı verileri 
alınacaktır.

ERNAM- Kalite 
Birimi

PG 3. Hücresel tedavide geliştirilen 
ürün sayısı (adet)

GENKÖK tarafından hücresel 
tedavide geliştirilen yıllık ürün 
sayısı verileri alınacaktır.

GENKÖK- Kalite 
Birimi

PG 4. İlaç üretiminde geliştirilen 
ilaç/ürün sayısı (adet)

ERFARMA’da geliştirilen yıllık ilaç 
ve ürün sayısı verileri alınacaktır 

ERFARMA- Kalite 
Birimi

PG 5. ERAGEM, ERNAM, GENKÖK, 
ER-FARMA dışındaki diğer UYGAR 
Merkezlerde toplumsal katkıya 
dönüşen/ geliştirilen ürün ve hizmet 
sayısı (adet)

ERAGEM, ERNAM, GENKÖK, 
ER-FARMA dışındaki diğer tüm 
UYGAR Merkezlerce yıllık toplum-
sal katkıya dönüşen kitap, basılı 
eser, yazılım programı, eğitim 
program tasarımı, besin, zirai 
ürün, ticari ürün, laboratuvar hiz-
meti vb. gibi ürün ve/veya hizmet 
sayısı verileri alınacaktır.

38 UYGAR Merkez- 
Kalite Birimi
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Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H 1.
Üniversitenin hizmet 
sunum alanlarında alt 

yapı ve donanıma ilişkin 
fiziksel iyileştirmelerin 

sağlanması 

PG2.1.1
Sağlık hizmet sunum 
alanlarının fiziki şartlarının 
iyileştirme oranı (yüzde)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-
nın yılsonu bina yapımı gerçekleştir-
me oranı hesabı verileri alınacaktır.

Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanlığı 
Diş Hekimliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
SUAM
Kalite Birimi

PG2.1.2
Eğitim-öğretim hizmet 
sunum alanlarının fiziki 
şartlarının iyileştirme oranı 
(yüzde)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-
nın yılsonu bina yapımı gerçekleştir-
me oranı hesabı verileri alınacaktır.

Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanlığı 
Veteriner Fakültesi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi
Diş Hekimliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
Kalite Birimi

PG2.1.3
Sosyal-kültürel sunum 
alanlarının fiziki şartlarının 
iyileştirme oranı (yüzde)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-
nın yılsonu bina yapımı gerçekleştir-
me oranı hesabı verileri alınacaktır.

Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanlığı 
Kalite Birimi

PG2.1.4
Bilimsel ve teknolojik 
sunum alanlarının fiziki 
şartlarının iyileştirme oranı 
(yüzde)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-
nın yılsonu bina yapımı gerçekleştir-
me oranı hesabı verileri alınacaktır.

SUAM Merkez Müdürlüğünün verile-
ri alınacaktır. 

Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanlığı 
Aşı Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
SUAM Kalite Birimi
Kalite Birimi

H 2. 
Entegre bilgi yönetim 

sisteminin geliştirilmesi 
ve dijital dönüşümün 

sağlanması

PG 1. Kurumsal Entegre 
Bilgi Yönetim Sistemi Projesi 
tamamlanma oranı (%)

Bütünleşik kalite yönetim sistemi, 
kağıtsız üniversitesi yönetim sistemi 
ve diğer web tabanlı süreç yöne-
tim sistemlerini barındıracak ilgili 
projenin tamamlanma oranı bilgileri 
alınacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 
Personel Daire Başkanlığı, 
Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı

PG 2. Yeni Yüksek Erişilebi-
lirlik Merkezinin kurulum 
ve faaliyete alınma oranı 
(yüzde)

Yeni Yüksek Erişilebilirlik Merkezinin 
kurulumunun ince inşaatı tamam-
lanma bilgisi, alt yapı ve üst yapı 
kurulumunun gerçekleşme oranı 
bilgileri alınacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 
Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

PG 3. Kurum içi son kullanı-
cı bilgisayarların modernize 
edilmesi (adet)

Tüm akademik ve idari personellerin 
kullandığı bilgisayarların perfor-
manslarını artırmak için donanım 
performans testleri ve kişi talepleri 
doğrultusunda tespitler yapılacak 
olup modernize edilecek bilgisayar 
sayısı alınacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

PG 4. Kurum kablolu ve 
kablosuz ağında cihaz 
yenilenmesi ve eklenmesi 
(adet)

Kurum kablolu ağında ekonomik 
ve teknoloji ömrünü tamamlayan 
cihazların sayısı alınacaktır. Kablosuz 
ağın genişletilmesi için yenilenecek 
ve eklenecek cihaz sayısı bilgisi 
alınacak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

PG 5. Bilgi güvenliğini sağ-
lamak ve gerekli tedbirleri 
almak amacı ile gerçekleş-
tirilen 
Siber Güvenlik Test Sayısı 
(adet)

Kurum bilgi güvenliğini sağlamak, 
gerekli önlemleri almak için siber 
güvelik test sayıları alınacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
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Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H 3. 
Kurumsal aidiyetin 

artırılması

PG 1. Personel başına 
düzenlenen eğitim süresi 
(katılan kişi*saat/toplam 
personel sayısı)

Tüm akademik ve idari birimler 
tarafından çalışanların yeterlilik-
lerini ve niteliklerini artırmak için 
düzenlenen eğitimler, kurslar ve 
idari personel için gerçekleştirilen 
hizmet içi eğitimlere katılan sayısı 
ve eğitim saatleri çarpılarak hesap-
lanacaktır.

Personel Daire Başkanlığı,
Akademik Birimler,
İlgili İdari Birimler,
Bilgi İşlem Daire Başkanlı-
ğı, Kurumsal Veri Yönetimi 
ve Analitiği Koordinatör-
lüğü

PG 2. Personel için düzen-
lenen sosyal etkinlik sayısı 
(adet)

Tüm akademik ve idari birimler 
tarafından çalışanların motivasyo-
nunu artırmak için gerçekleştirilen 
sosyal etkinliklerin toplam sayısı 
alınacaktır.

Akademik Birimler,
İdari Birimler,
Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı,
Genel Sekreterlik,
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü.

PG 3. Öğretim elemanla-
rının kurum kültüründen 
memnuniyet düzeyi 
(yüzde)

ERÜ Kalite Komisyonu tarafından 
uygulanacak olan öğretim elema-
nı kurum kültüründen memnu-
niyet anketinden elde edilen 
puanların ortalamalarının yüzdesi 
alınarak hesaplanacaktır.

Kurum kültürü memnuniyet düzeyi: 
Katılım, iş birliği, bilginin yayılımı, 
öğrenme, kurum içi iletişim, pay-
daşlarla ilişkiler, değişime açıklık, 
stratejik yönetim, ödül ve ceza 
sistemleri alt bileşenlerinden oluşan 
kurum kültürüne ilişkin memnuni-
yet düzeyini ifade eder.

ERÜ Kalite Komisyonu,
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü.

PG 4. İdari personelin 
kurum kültüründen mem-
nuniyet düzeyi (yüzde)

ERÜ Kalite Komisyonu tarafından 
uygulanacak olan idari personel 
kurum kültüründen memnuniyet 
anketinden elde edilen puanların 
ortalamalarının yüzdesi alınarak 
hesaplanacaktır.

Kurum kültürü memnuniyet düzeyi: 
Katılım, iş birliği, bilginin yayılımı, 
öğrenme, kurum içi iletişim, pay-
daşlarla ilişkiler, değişime açıklık, 
stratejik yönetim, ödül ve ceza 
sistemleri alt bileşenlerinden oluşan 
kurum kültürüne ilişkin memnuni-
yet düzeyini ifade eder.

ERÜ Kalite Komisyonu,
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü

PG 5. Sağlık hizmeti su-
num alanlarında çalışan-
ların memnuniyet oranı 
(yüzde)

Sağlık hizmeti sunum alanlarında 
çalışanlar için gerçekleştirilen 
memnuniyet anketinden elde 
edilen puanların ortalamalarının 
yüzdesi alınarak hesaplanacaktır.

SUAM Kalite Birimi,
Diş Hekimliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi,
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü 
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Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H 4. Paydaşlarla 
iletişimin 

güçlendirilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması

PG 1. Öğrencilerin kurum-
sal iletişimden memnuni-
yet düzeyi (yüzde) 

İlgili dönemde ERÜ Kalite Komis-
yonu tarafından uygulanacak 
olan kurumsal iletişim öğrenci 
memnuniyet anketlerinden elde 
edilen ortalama puanlar yüzde 
olarak ifade edilecektir.

ERÜ Kalite Komisyonu
Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü

PG 2. Mezunların kurum-
sal iletişimden memnuni-
yet düzeyi (yüzde)

İlgili dönemde ERÜ Kalite Komis-
yonu tarafından uygulanacak olan 
kurumsal iletişim mezun memnu-
niyet anketlerinden elde edilen 
ortalama puanlar yüzde olarak 
ifade edilecektir.

ERÜ Kalite Komisyonu
Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Mezun Bilgi Sistemi
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü

PG 3. İşverenlerin kurum-
sal iletişimden memnuni-
yet düzeyi (yüzde)

İlgili dönemde ERÜ Kalite Komis-
yonu tarafından uygulanacak olan 
kurumsal iletişim işveren mem-
nuniyet anketlerinden elde edilen 
ortalama puanlar yüzde olarak 
ifade edilecektir.

ERÜ Kalite Komisyonu
Yazı İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü

PG 4. ERİMER sistemi-
nin tamamlanma oranı 
(yüzde)

İlgili dönemde Erciyes Üniversitesi 
İletişim Merkezi (ERİMER) sistemi-
nin tamamlanma oranı alınacaktır.

ERÜ Kalite Komisyonu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

PG 5. Paydaşlara yönelik 
düzenlenen faaliyet sayısı 
(adet)

İlgili dönemde Kariyer Yönlendir-
me ve Bilgilendirme Merkezi, tüm 
akademik birimler ve ilgili idari 
birimler tarafından paydaşlara yö-
nelik gerçekleştirilen faaliyetlerin 
toplam sayısı alınacaktır. 

(Kariyer etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen öğrenci, mezun ve iş-
veren buluşmaları, paydaş görüş ve 
önerilerinin alınmasına ve iş birliği 
fırsatlarının tartışılmasına yönelik 
odak grup toplantıları ve çalıştaylar, 
paydaşların davetli konuşmacı ola-
rak yer aldığı organizasyonlar, pay-
daşlara yönelik düzenlenen sosyal 
etkinlikler ve tanıtım/bilgilendirme/
proje paylaşım toplantıları vb.)

Kariyer Yönlendirme ve 
Bilgilendirme Merkezi
Tüm Akademik Birimler
İlgili İdari Birimler
Kurumsal Veri Yönetimi ve 
Analitiği Koordinatörlüğü
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Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge 
Açıklaması

Veri 
Kaynağı

H 5. 
Uluslararasılaşma 
performansının 

artırılması

PG 1. Erciyes Üniversite-
si’nin uluslararası sırala-
malardaki yeri (sıra) (QS 
EECA)

QS EECA sıralaması içinde üni-
versitemizin yerinin bulunduğu 
banttır.

QS EECA sıralama sistemi-
ne ait web sonuç sayfası

PG 2. Uluslararası kurum-
larla yapılan anlaşma/
protokol sayısı (adet)

Uluslararası kurumlarla yapılan 
Erasmus, Mevlana vb. değişim 
anlaşmalarıyla diğer eğitim ve 
araştırma amaçlı imzalanan proto-
kollerin tamamının sayısıdır.

Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı

PG 3. Uluslararasılaşma 
performansını artırmak 
amacıyla yapılan etkinlik-
lerin sayısı (adet)

Uluslararasılaşmayı artırmak 
amacıyla yurtiçi ve yurtdışın-
da, üniversite içinde ve dışında 
düzenlenen ya da katılımcı olunan 
etkinlik sayısıdır.

Dış İlişkiler Ofisi Başkan-
lığı, Genel Sekreterlik, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı, Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE TEMA GRUBU

Amaç: Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası alanda öncü bir 
               Üniversite olmak

Hedef Performans 
Göstergeleri

Gösterge
Açıklaması

Verinin
Kaynağı

H 1. 
Sürdürülebilir üniver-
site modeli oluşturul-
ması ve farkındalığı-

nın sağlanması

PG 1. Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına yönelik açılan ders 
sayısı

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına ulaşmada 
farkındalığı, bilgiyi veya 
eylemi artırmanın yolunu 
gösteren ve ilgili kalkınma 
amacı ile doğrudan ilişkili 
derslerin sayısıdır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

PG 2. Sürdürülebilirlik ile 
ilgili araştırmalara ayrılan bütçe 
miktarının toplam araştırma 
fonlarına oranı

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile doğrudan 
ilişkili olan, ilgili yılda  
başlamış, devam eden veya 
tamamlanmış projelerin 
araştırma fonunun toplam 
araştırma fonuna oranıdır.

BAPSİS – DAPSİS -  TÜBİTAK TTS 
Strateji Geliştirtirme Daire 
Başkanlığı – Teknopark A.Ş.

PG 3. Sürdürülebilirlikle ilgili 
akademik yayın sayısı

İlgili yılda ISI Citation Index 
(SCI-E, SSCI, A&HCI) veri 
tabanında taranan dergi-
lerdeki sürdürülebilirlik 
ile ilgili makale (article) ve 
derleme (review) türündeki 
yayın sayısıdır.

AVESİS

PG 4. THE Etki Sıralaması genel 
puanına göre üniversitemizin 
sıralaması

THE Etki Sıralaması dünya 
genel sıralaması içinde 
üniversitemizin yer aldığı 
banttır.

THE Etki Sıralama sistemine ait 
web sonuç sayfası

PG 5. UI GreenMetric puanına 
göre üniversitemizin sıralaması

UI GreenMetric puanına 
göre üniversitemizin dünya 
genel sıralamasındaki 
konumudur.

UI GreenMetric Sıralama siste-
mine ait web sonuç sayfası
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Hedef Performans
Göstergeleri

Gösterge
Açıklaması

Verinin
Kaynağı

H 2. 
Toplumun 

refah seviyesini 
yükseltmeye yönelik 

uygulamaların 
geliştirilmesi 

ve sosyal 
sürdürülebilirlikle 
ilgili faaliyetlerin 

artırılması

PG 1. Sosyal yardım alan düşük 
gelirli öğrenci oranı (%)

İlgili dönem aralığında üni-
versitemiz tarafından sağ-
lanan yada aracılık edilerek 
verilen burs, yemek, sosyal 
yardım ve giyim malzeme-
lerinden faydalanan öğren-
ci sayısının toplam öğrenci 
sayısına oranıdır.

Sağlık Kültür Daire Başkanlığı - 
Tüm Akademik Birimler

PG 2. Sağlıklı ve kaliteli yaşam 
konusunda gerçekleştirilen 
faaliyet sayısı

Sağlıklı ve Kalite Yaşam 
amacına yönelik hijyen, 
beslenme, aile planlaması, 
spor, egzersiz, iyi yaşlan-
ma, diğer sağlık ve refahı 
geliştirme konularında 
ilgili yılda gerçekleştirilen 
faaliyet sayısıdır.

Tüm Akademik Birimler

PG 3. Kadın Dostu Kampüs uy-
gulamalarına yönelik gerçekleş-
tirilen faaliyet sayısı

Üniversitemizde kadın 
dostu bir kampüs ortamı 
sağlamak adına yapılan 
her türlü aktivite, bilimsel 
çalışma, sosyal sorumluluk 
projesi vb. faaliyetlerin 
sayısıdır.

KAÇAUM – ERREM – Tüm Aka-
demik birimler

PG 4. Engelsiz üniversite ödülü, 
engelsiz bayrak ödülü, engelsiz 
program nişanı ve engelli dostu 
ödülü sayısı

İlgili yılda YÖK tarafından 
verilen  Engelsiz Üniversite 
Ödülü, Engelsiz Bayrak 
Ödülü, Engelsiz Program 
Nişanı ve Engelli Dostu 
Ödülü sayısıdır.

YÖK

PG 5. Kampüs içerisinde halka 
açık gerçekleştirilen sanatsal ve 
kültürel etkinlik sayısı

İlgili yılda kampüsümüzde 
halka açık gerçekleştirilen 
festival, şenlik, sergi, tiyat-
ro, konser, konferans vb. 
sanatsal ve kültürel etkinlik 
sayısıdır.

Sağlık Kültür Daire Başkanlığı 
Üniversitemiz Web Sayfası – 
Tüm Akademik Birimler
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Hedef Performans
Göstergeleri

Gösterge
Açıklaması

Verinin
Kaynağı

H 3.
Çevre dostu 

üniversite 
faaliyetlerinin 

artırılması ve çevresel 
sürdürülebilirliğin 

sağlanması

PG 1. Yerleşkede ekili yeşil alan-
ların toplam kampüs alanına 
oranı (%)

Yerleşkedeki ekili yeşil 
alanların (yeşillendirme 
amaçlı çimen, bahçe, çatı 
bahçeleri, iç mekana ekilen 
bitkiler) kapladığı alanın 
toplam kampüs alanına 
oranıdır. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

PG 2. Yenilenebilir enerji 
üretiminin yıllık toplam enerji 
kullanımına oranı (%)

Yerleşkedeki yenilenebilir 
enerji üretiminin yıllık 
toplam enerji kullanımına 
oranıdır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

PG 3. Üniversite genelinde 
üretilen atık miktarı (ton)

Üniversitemizde yapılan 
ayrıştırma sonucu belediye 
tarafından alınan ve geri 
dönüştürülen atık mikta-
rıdır.

Belediyeler

PG 4. Üniversite genelinde 
uygulanan su tasarrufu ve geri 
dönüşüm programı sayısı 

Yerleşkedeki sensörlü / oto-
matik el yıkama musluk-
ları, yüksek verimli tuvalet 
sifonu, su geri dönüşümü 
ve yağmur suyu toplama 
ve depolama sistemlerini 
içeren program sayısıdır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı

PG 5. Üniversiteye giren günlük 
toplam araç sayısının kampüs 
popülasyonuna oranı (%)

Üniversiteye giren günlük 
toplam otomobil ve mo-
tosiklet sayısının toplam 
kampüs popülasyonuna 
oranıdır.

Ekampüs Ofisi – 
Koruma ve Güvenlik 
Müdürlüğü – Personel Daire 
Başkanlığı

H 4.
Sürdürülebilir 

Üretim ve Tüketimi 
Destekleyici 
Faaliyetlerin 
Artırılması

PG 1. Üniversitemiz yemekha-
nelerinden servis edilen gıdalar-
dan üretilen gıda atığı miktarı 

Üniversitemiz yemekha-
nelerinde ilgili yılda kalan 
yemek adedidir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı

PG 2. Üniversitemizin, yerel 
çiftçilere sürdürülebilir tarım 
bilgisi/ becerileri/ teknolojisi 
konusunda gerçekleştirdiği 
faaliyet sayısı

Üniversitemizin sahip oldu-
ğu tarımsal araştırma, eği-
tim  ve   altyapı imkanlarını, 
yerel çiftçilerle paylaşmak 
suretiyle gerçekleştirdi-
ği sürdürülebilir tarım 
uygulamaları konusundaki 
faaliyetlerin sayısıdır.

Erciyes Üniversitesi Tarımsal 
Uygulama ve Araştırma Merke-
zi / Ziraat  Fakültesi  

PG 3. Öğretim üyelerinin, Öğ-
rencilerin/Mezun öğrencilerin 
Teknopark, Kuluçka Merkezi, 
TEKMER’de ortak veya sahip 
olduğu sürdürülebilirlik ile ilgili 
faal firma sayısı

Erciyes Üniversitesi men-
subu öğretim üyelerinin, 
öğrencilerin/mezun öğren-
cilerin ilgili Teknopark, Ku-
luçka Merkezi, TEKMER’de 
Ortak veya Sahip Olduğu 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına yönelik faaliyet 
gösteren toplam faal firma 
sayısıdır.

Erciyes Teknopark A.Ş
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Tablo 26. Hedef Kartları

Amaç Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

Hedef 1 Eğitim- öğretim programlarının niteliğini geliştirmek

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Disiplinlerarası 
öğretim yapan lisansüstü 
program sayısı

%10 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Akredite olan 
program sayısı %30 Altı altı 

bir Yılda bir

PG 3. Akran 
değerlendirmesi yapılan 
akademik birim sayısı

%30 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Uluslararası ortak 
diploma veren program 
sayısı

%10 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Kurum dışıyla eğitim 
öğretim iş birliğine yönelik 
yapılan ulusal/uluslararası 
protokol sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim(ler) İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Eğitim-öğretimle ilgili birimler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Dış İlişkiler Ofisi, Strateji Daire 
Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kalite Komisyonu

Riskler

• Disiplinlerarası programların sayısının artışına bağlı olarak yeterli sayıda ve nitelikte 
akademik kadroya sahip olunmaması,

• Disiplinlerarası programların sayısının artışına bağlı olarak birimler üzerinde iş yükünün 
artması,

• Akreditasyon çalışmalarının birimler üzerindeki iş yükünü arttırması, 

• Akran değerlendirmesi için gerekli sayıda ve nitelikte akademik ve idari personel bulma-
da zorluk yaşanması,

• İdari ve akademik personelin yabancı dil yetersizliğinin olması,

• Bürokratik zorluklar nedeniyle uluslararası ortak diploma veren programların açılmasın-
da güçlükler yaşanması.

Stratejiler

• Uluslararası ortak diploma veren programların açılması,

• Disiplinlerarası öğretim yapan lisansüstü programların sayısı arttırılacak,

• Disiplinlerarası lisansüstü program sayısının arttırılması için bilgilendirme ve danışman-
lık faaliyetleri yürütülecek,

• Öğretim üyelerinin disiplinlerarası programlarda ders vermeleri özendirilecek,

• Akredite olmayan lisans programları ile lisansüstü programları için uygun akreditasyon 
sistemleri tespit edilecek ve bu programların sürece dahil olmaları teşvik edilecek,

• Akran değerlendirmesi yapılan akademik birim sayısının arttırılması için akademik ve 
idari personeli özendirici faaliyetler yürütülecek,

• Kurumsal iletişim mekanizmalarının oluşturulması yoluyla uluslararası ortak diploma 
veren program sayısı arttırılacak,

• Uluslararası ortak diploma programları konusunda birimler arasında koordinasyonu 
sağlayacak bir birim kurulacak,

• Uluslararası önde gelen çevrim içi yükseköğretim tanıtım platformlarında ERÜ görünür-
lüğü arttırılacak,

• Kurum dışıyla eğitim öğretim iş birliğine yönelik yapılan ulusal/uluslararası protokol 
sayısı arttırılacak,

• Disiplinlerarası lisansüstü programlar açılmasına yönelik yönerge hazırlanacak,

• ERÜ Eğitim/Öğretim Politikaları İzleme ve Danışma Üst Kurulu oluşturulacaktır.



96

Maliyet Tahmini

2022=14,000,000 ₺
2023=15,120,000 ₺
2024=16,329,000 ₺
2025=17,635,000 ₺
2026=19,046,000 ₺

Tespitler

• Disiplinlerarası öğretim yapan lisansüstü program sayısı yeterli değildir.

• Disiplinlerarası öğretim programları açmaya yönelik ilgi ve bilgi yeterli değildir.

• Öğretim üyelerinin ders yükleri nedeniyle disiplinlerarası programlara katkı vermesinde 
zorluklar yaşanmaktadır.

• Akredite olan program sayısının yıllar itibariyle artış göstermesine karşın akredite 
olmayan lisans programlarında akreditasyon çalışmalarına yönelik bilgi birikimi yeterli 
değildir.

• Akredite olan lisansüstü programı bulunmamaktadır.

• Akreditasyon süreçlerinde idari personelin ilgi ve bilgisi yeterli düzeyde değildir.

• Akran değerlendirme sürecinde bulunmaya yönelik ilgi yeterli düzeyde değildir.

• Uluslararası ortak diploma veren program bulunmamaktadır.

• Uluslararası ortak diploma veren programları açmaya yönelik yeterli ilgi ve bilgi yoktur.

• Uluslararası ortak diploma veren program açmada çeşitli yasal güçlükler bulunmaktadır.

• Uluslararası ortak diploma programları için potansiyel uluslararası yükseköğretim ku-
rumlarına ERÜ hakkında yapılan tanıtımlar yetersizdir.

• Uluslararası ortak diploma programları konusunda birimler arasında koordinasyonu 
sağlayacak bir birim bulunmamaktadır.

• Kurum dışıyla eğitim öğretim iş birliğine dayalı protokoller yeterli sayıda değildir. 

İhtiyaçlar

• Disiplinlerarası öğretim yapan lisansüstü programların sayısının arttırılması için faaliyet-
lerin başlatılması,

• Mevcut disiplinlerarası programların kadrolarının güçlendirilmesi yoluyla programların 
sürdürülebilirliklerinin sağlanması,

• Akredite program sayısının arttırılması,

• Akademik, idari personel ve öğrencilerin akreditasyon süreçlerine katkısı açısından eği-
tim öğretim becerilerini ve mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerin arttırılması,

• Akreditasyon süreçlerinde yer alma, yeni bir program açma gibi eğitim öğretim faaliyet-
lerinin eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin teşvik kapsamında değerlendirilmesi,

• Akran değerlendirme sürecinde görev alacak akademik, idari personel ve öğrencileri 
teşvik edici faaliyet/uygulamaların geliştirilmesi,

• Uluslararası ortak diploma veren programların sayısını arttırmak için tanıtım ve destek 
mekanizmalarının oluşturulması,

• Kurum dışıyla eğitim öğretim iş birliğine yönelik yapılacak protokoller için uygun ve 
yetkin kurum ve kuruluşların tespit edilmesi.
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Amaç Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

Hedef 2 Öğrencilerin eğitim-öğretim, araştırma süreçlerine etkin katılımını arttırmak

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Öğrenci merkezli 
öğrenme-öğretme 
yaklaşımıyla işlenen 
derslerin oranı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Süreç 
değerlendirmesinin 
yapıldığı derslerin oranı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Uluslararası 
hareketlilik 
programlarından 
yararlanan öğrenci sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Bilimsel araştırma 
faaliyetlerinde bulunan 
öğrenci sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Bilimsel etkinliklere 
katılan öğrenci sayısı %20 Altı altı 

bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Eğitim-öğretimle ilgili birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış ilişkiler Ofisi, Uluslararası 
Proje Koordinatörlüğü, Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Erciyes TEKNOPARK

Riskler

• Bilimsel etkinliklere ve araştırmalara öğrenci katılımını teşvik edecek bütçe olanaklarının 
geliştirilememesi,

• Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımının ve süreç değerlendirmesinin uygulan-
masına ilişkin öğreticilerin pedagojik bilgi ve becerilerinin istenilen düzeyde olmaması,

• Öğretim ortamlarının öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımı için gereken dona-
nıma sahip olmaması,

• Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarının çokluğu nedeniyle süreç değerlendir-
mesinin yapılması için yeterli zaman olmaması,

• Pandemi koşullarının uluslararası hareketlilik programlarından yararlanmayı güçleştirmesi,

• Uluslararası öğrencilere yönelik ERÜ tanıtımının yeterli düzeyde olmaması,

• Öğrencilerin uluslararası hareketlilik programlarına ilişkin farkındalıklarının istenilen 
düzeyde olmaması.

Stratejiler

• Lisansüstü tez çalışmalarında BAP destek miktarı arttırılacak,

• Mezuniyet öncesinde lisansüstü öğrencilerin yayım üretme koşulunu yerine getirme 
oranları arttırılacak,

• Araştırma projelerinde ve bilimsel etkinliklerde görev alan öğrencilere verilen burs ve 
ödüller; BAP destekleri geliştirilecek,

• Ulusal/uluslararası eğitim/araştırma kurumlarıyla yeni anlaşmalar yapılacak,

• Disiplinler arası çalışma komisyonu kurulacak,

• Öğrenci merkezli eğitim ve süreç değerlendirmesine ilişkin öğretim elemanlarının yet-
kinliğini destekleyecek eğitimlerin sayısı arttırılacak.

Maliyet Tahmini

2022=10,000,000 ₺
2023=10,800,000 ₺
2024=11,664,000 ₺
2025=12,597,000 ₺
2026=13,604,000 ₺
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Tespitler

• Öğrenci kontenjanları, öğrenci merkezli eğitim ve süreç temelli değerlendirme yapılma-
sına elverişli bir düzeyde değildir. 

• Öğrenci merkezli eğitim ve süreç temelli değerlendirme, yaygınlaştırılmış değildir.

• Öğrencilerin araştırma yapmalarına ve bilimsel etkinliklere katılmalarına yönelik ayrılan 
bütçe yeterli değildir.

• Ulusal/uluslararası eğitim/araştırma kurumlarıyla mevcut anlaşmalar yeterli sayıda 
değildir.

• Öğrenciler tarafından üretilen bilimsel yayınlar ve araştırma faaliyetlerini takip etmek 
için bir sistem bulunmamaktadır.

İhtiyaçlar

• Paydaşlarla iş birliğinin artırılması,

• Bilimsel araştırma ve yayım süreçlerine ilişkin derslerin konulması ve teşvik sisteminin 
kurumsallaştırılması,

• Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için olanakların 
geliştirilmesi,

• Çift anadal programı uygulamalarının yaygınlaştırılması için birim içi ve birimler arası 
ilişkilerin geliştirilmesi,

• Kariyer gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönelik alt yapının 
güçlendirilmesi.

Amaç Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek

Hedef 3 Öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki yetkinliğini arttırmak

Performans
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Öğretim 
yetkinliğini artırma 
amaçlı eğitimlere 
katılan öğretim 
elemanı sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Eğitim 
faaliyetlerine 
yönelik teşvik ve 
ödüllendirmeden 
yararlanan öğretim 
elemanı sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Uluslararası 
hareketlilik 
programlarından 
yararlanan öğretim 
elemanı sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Uluslararası 
hareketlilik programları 
haricinde yurt dışı 
eğitim öğretim 
faaliyetlerinde bulunan 
öğretim elemanı sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Öğretim 
elemanlarının 
araştırma yetkinliğini 
geliştirmeye yönelik 
katıldıkları eğitsel 
faaliyetlerin sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler Eğitim-öğretimle ilgili birimler, Dış İlişkiler Ofisi, TEKNOPARK, Engelsiz Kampüs Birimi.
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Riskler

• Öğretim elemanlarının uluslararası hareketlilik programlarına katılımında yaşanabilecek (ku-
rumlar arası anlaşmaların yetersizliği, yabancı dil yetersizliği, bütçe olanaklarının yetersizliği 
vb.) zorluklar,

• Uluslararası öğretim elemanı değişim anlaşması yapılan üniversitelerin eğitim düzeyi,

• Öğretim elemanlarının özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik formasyon yetkinlikleri-
nin istenilen düzeyde olmaması.

Stratejiler

• Uluslararası hareketlilik programlarının tanıtımına yönelik çalışmaların sayısı arttırılacak,

• Uluslararası hareketlilik programlarından yararlanmaya yönelik teşvikler geliştirilecek,

• Uluslararası değişim anlaşması yapılan yükseköğretim kurumlarının sayısı arttırılacak, 

• Öğretim elemanlarının öğretim yetkinliklerini geliştirecek faaliyetlere katılımları desteklenecek,

• Mevcut değişim anlaşmalarının etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülecek,

• Üniversitenin görünürlük ve tanınırlığının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak,

• Özel yaklaşım gerektiren bireylerin eğitim olanaklarından etkin yararlanmalarını sağlayacak 
tedbirler alınacak.

Maliyet Tahmini

2022=  8,000,000 ₺
2023=  8,640,000 ₺
2024=  9,331,200 ₺
2025=10,077,000 ₺
2026=10,883,000 ₺

Tespitler

• Uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimi için anlaşma yapılan nitelikli üniversite 
sayısı istenilen düzeyde değildir.

• Uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimine yönelik yapılan anlaşmalardan yararlan-
ma oranı istenilen düzeyin altındadır.

• Uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişimini destekleyecek bütçe olanakları yetersizdir.

• Özel yaklaşım gerektiren bireylere yönelik öğretim konusunda formasyon ve alt yapı eksikli-
ği bulunmaktadır.

İhtiyaçlar

• Ulusal ve uluslararası öğrenci-öğretim elemanı değişim anlaşması yapılan kurumların sayısı-
nın arttırılması,

• Üniversitenin görünürlük ve tanınırlığının arttırılmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi,
• Engelsiz Kampüs Birimi’nin güçlendirilmesi,
• Özel yaklaşım gerektiren bireylere yönelik öğretim konusunda öğretim elemanlarına formas-

yon eğitimi verilmesi.
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Amaç Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek
Hedef 4 Eğitim öğretim alt yapı ve erişim olanaklarının arttırmak

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Çoklu ortam-
teknolojik olanakları 
mevcut eğitim 
öğretim ortamlarının 
(derslik, atölye, okuma 
salonu, laboratuvar, 
kütüphane) sayısı

%30 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Erişime açık veri 
tabanı ve e-kaynakların 
sayısı

%25 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Öğrencilerin 
eğitim-öğretim 
alt yapısına ilişkin 
memnuniyet düzeyi

%15 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Öğretim 
elemanlarının eğitim-
öğretim alt yapısına 
ilişkin memnuniyet 
düzeyi

%15
Altı ayda 

bir Yılda bir

PG 5. Özel yaklaşım 
gerektiren bireylerin 
eğitim öğretim alt yapı 
ve erişim olanaklarına 
ilişkin memnuniyet 
düzeyi

%15 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Eğitim-öğretimle ilgili birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Ofisi, 
Engelsiz Kampüs Birimi.

Riskler
• Alt yapı ve erişim olanaklarının tesis ve tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklar,
• Çoklu ortam-teknolojik olanakların kullanımı konularında gerekli eğitimlerin verilememesi,
• Düzenlenecek eğitimlere katılım oranlarının istenen düzeyin altında kalması.

Stratejiler

• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çoklu ortam-teknolojik olanaklardan yararlanmalarını 
sağlayacak alt yapı, donanım ve yazılım hazırlıkları yapılacak, 

• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çoklu ortam-teknolojik olanaklardan yararlanmalarına 
yönelik eğitimler gerçekleştirilecek,

• Özel yaklaşım gerektiren bireylerin eğitim-öğretim alt yapı ve erişim olanaklarından etkin yarar-
lanmalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

Maliyet Tahmini

2022=2,730,000 ₺
2023=2,948,000 ₺
2024=3,183,000 ₺
2025=3,438,000 ₺
2026=3,713,000 ₺ 

Tespitler

• Çoklu ortam-teknolojik olanaklara sahip eğitim-öğretim ortamları beklenen düzeyde değildir.
• Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik çoklu ortam-teknolojik olanakların kullanımı konuların-

da düzenlenen eğitimler ve eğitimlere katılım oranları beklenen düzeyde değildir.
• Özel yaklaşım gerektiren bireylerin eğitim-öğretim olanaklarından yararlanmasına yönelik alt yapı 

yeterli değildir.
• Özel yaklaşım gerektiren bireylerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uzman 

kadro yeterli değildir.

İhtiyaçlar

• Çoklu ortam-teknolojik olanaklara sahip eğitim-öğretim ortamlarının arttırılması için fiziki alan ve 
maddi kaynak sağlanması,

• Öğrenci, öğretim elemanı ve özel yaklaşım gerektiren bireyler için çoklu ortam-teknolojik alt yapı 
olanaklarının bütün birimlerde yaygınlaştırılması,

• Çoklu ortam-teknolojik alt yapıdan yararlanmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin sayısı-
nın arttırılması.
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Amaç Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek
Hedef 5 Eğitim-öğretimi destekleyecek ve kişisel gelişimi sağlayacak program dışı faaliyetleri arttırmak

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Kişisel gelişimi 
desteklemeye yönelik 
düzenlenen sosyal, 
kültürel ve sportif 
faaliyetlerin sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Kişi başına 
düşen sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyet 
alanlarının m2si

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Öğrenci kulüp 
ve topluluklarınca 
düzenlenen faaliyet 
sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Alan dışı serbest 
seçmeli ders alan 
öğrenci oranı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. İnformal 
öğrenmelerin dikkate 
alındığı program sayısı

%20 Altı ayda 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü, eğitim-öğretim birimleri.

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Genel Sekreterlik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler

• Küresel salgın gibi olağanüstü durum ve olaylar nedeniyle program dışı faaliyetlerin gerçek-
leştirilememesi,

• Alan dışı derslerin gerçekleştirileceği fiziki mekânların yetersizliği nedeniyle ders alan öğren-
ci sayısının arttırılamaması,

• Sertifikalı informal öğrenmelere ilişkin yönetmelik ve yönergelerin oluşturulamaması,

• Kampüs içi ulaşım olanaklarının yetersizliği nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklere tüm 
paydaşların katılımının tam olarak sağlanamaması,

• Öğrenci kontenjanlarının yüksek olması,

• Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin denetiminde yaşanan zorluklar,

• Kampüsteki kültürel ve spor alanlarının öğrenci/personel sayısının artışıyla yetersiz kalması.

Stratejiler

• Küresel salgın gibi olağanüstü durum ve olaylara ilişkin gerekli tedbirler yaygınlaştırılacak,

• Öğrenci kulüplerinin etkin olarak faaliyet göstermesi sağlanacak,

• Program dışı eğitim öğretimi zenginleştirecek ve kişisel gelişimi destekleyecek rehberlik 
hizmetlerinin arttırılması hususunda çalışmalar yapılacak,

• Kampüs içinde sanat, spor ve kültür faaliyetlerini yapmaya elverişli alanların geliştirilmesi 
için çalışmalar arttırılacak,

• Sertifikalı informal öğrenmelerin programlara yansıtılması için gerekli mevzuatın hazırlan-
ması için çalışmalar yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

2022=10,000,000 ₺
2023=10,800,000 ₺
2024=11,664,000 ₺
2025=12,597,000 ₺
2026=13,604,000 ₺
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Tespitler

• Kişisel gelişimi sağlayacak program dışı faaliyetlerin eğitim-öğretimi ve sosyo-kültürel bilinci 
destekleme olanaklarının yeterli değildir.

• Öğrenci ve personelin kişisel gelişimini destekleyecek faaliyetlere ilişkin talepler ve bu konu-
daki çeşitlilik yeterli değildir.

• Kişisel gelişimi destekleyecek sportif ve kültürel faaliyet alanları yeterli değildir.

• Sertifikalı informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin son dönemde artan talep ve beklentiler 
karşılanamamaktadır.

İhtiyaçlar

• Öğrenci kulübü faaliyetlerinin sayı ve çeşitliliğinin arttırılması,

• Sertifikalı informal öğrenmelerin tanınması,

• Eğitim-öğretimi ve kişisel gelişimi destekleyecek program dışı sportif ve kültürel faaliyetlerin 
arttırılması,

• Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin sayı ve niteliğinin arttırılması.

Amaç Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada ilk 500 üniversite 
Arasında yer almak

Hedef 1 Araştırma kapasitesinin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Öğretim üyesi 
başına WoS veri 
tabanında taranan 
SCI-E, SSCI ve AHCI 
indekslerinde taranan 
dergilerdeki makale 
ve derleme türündeki 
yayın sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Öğretim üyesi 
başına WoS veri 
tabanında taranan 
SCI-E, SSCI ve AHCI 
indekslerinde taranan 
dergilerdeki makale 
ve derleme türündeki 
yayınlara yapılan atıf 
sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Öğretim üyesi 
başına kurum dışı 
ulusal ve uluslararası 
organizasyonlar 
tarafından desteklenen 
proje sayısı / İlgili 
projelerden kuruma 
aktarılan bütçe tutarı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Ulusal ve 
uluslararası tescil 
edilen patent sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Öğretim üyesi 
başına doktora öğrenci 
sayısı / doktora 
mezunu öğrenci sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim Araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas-
yon Birimi, Tüm Akademik Birimler, Erciyes Teknopark A.Ş., UYGAR Merkezleri, Strateji Geliştir-
me Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı
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Riskler

• Doktora programı açılması/sürdürülmesi ve kontenjanların belirlenmesine yönelik mevzuat-
larda ortaya çıkabilecek kısıtlamalar,

• Doktora programına başvuran aday sayısının yetersiz kalması,

• Doktora sonrası nitelikli araştırmacı sayısının az olması,

• Öğretim üyesi başına düşen lisans öğrenci sayısının azaltılamaması durumunda araştırmacı-
ların, bilimsel yayın ve araştırma projelerine yeterli zaman ayıramaması,

• Norm kadro uygulaması ve akademisyenlerin özlük haklarına yönelik koşullardaki değişiklik-
lerden kaynaklanabilecek nedenlerle yeterli sayı ve nitelikte araştırmacı istihdam edilememesi,

• Birim bazında araştırma kapasitesi performansının izlenememesi

Stratejiler

• Atama ve Yükseltme Kriterlerinde performans göstergelerine yönelik faaliyetlerin ağırlığının 
artırılması,

• Sağlam mali kaynaklarla Bilimsel Teşvik Mekanizmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması,

• BAP Koordinasyon Birimi kapsamında desteklenen projeler için performansa dayalı bütçe 
limiti uygulanması,

• Doktora programlarının ve kontenjanlarının artırılması, öğretim üyesi başına lisans öğrencisi 
sayısının azaltılması,

• Kurumsal araştırma kapasitesinin performansının ölçülmesi, izlenmesi ve daha etkin değer-
lendirilmesine yönelik kurumsal altyapı oluşturulması,

• Kurumsal araştırma veri tabanının ve veri analitiği sisteminin oluşturulması,

• Birim ve kişi bazında araştırma performansı verilerinin elde edilerek izlenmesi, değerlendiril-
mesi ve raporlanması,

• Uluslararası proje fonları ve çağrıları hakkında araştırmacıların bilgilendirilmesi,

• Faal araştırma gruplarının sayısının artırılması

Maliyet Tahmini

2022=3,300,000 ₺
2023=3,600,000 ₺
2024=3,960,000 ₺
2025=4,356,000 ₺
2026=4,791,000 ₺

Tespitler

• Üniversitemizin öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısının dünyanın önde gelen üniver-
sitelerine göre düşük, lisans öğrenci sayısının ise yüksek olması,

• Üniversitemizin öğretim üyesi başına yayın, proje ve fikri mülkiyet tesciline yönelik faaliyet-
lerin, dünyanın önde gelen üniversitelerine göre düşük kalması,

• Üniversitemizin araştırmacılarının, uygulamaya/sanayiye ve ürüne dönük yüksek katma 
değerli çalışmalarının beklenen düzeyde olmaması,

• Üniversitemiz birimlerinin araştırma performansının kapsamlı bir şekilde ölçülememesi,

• Uluslararası proje fonları ve çağrıları hakkında araştırmacıların bilgilendirilmesinde görev 
yapacak yeterli niteliğe sahip personelin bulunmaması,

• Üniversitemiz UYGAR merkezlerindeki araştırma grupları sayısının yetersiz olması

İhtiyaçlar

• Yüksek nitelikli ve yeterli sayıda araştırmacı istihdam edilmesi,

• Ar-Ge'ye ayrılan mali kaynakların artırılması,

• Araştırmacılara sağlanan destek hizmetleri kapsamının genişletilmesi ve kalitesinin yüksel-
tilmesi,

• Uluslararası proje fonları ve çağrıları hakkında araştırmacıların bilgilendirilmesinde görev 
yapacak personel istihdamı yapılması,

• Kurumsal strateji geliştirmeye yönelik kurum içi analizlerin daha etkin yapılmasına yönelik 
araştırma veri tabanının oluşturulması ve kurumsal veri analitiği sisteminin kurulması
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Amaç Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada ilk 500 üniversite 
Arasında yer almak

Hedef 2 Araştırma kalitesinin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. InCites Dergi Etki 
Değerinde ilk %50'lik 
/ %10'luk dilime giren 
bilimsel yayın oranı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Ulusal ve 
uluslararası doktora 
/ doktora sonrası 
bursiyer araştırmacı 
sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Öğretim 
üyelerinin, 
öğrencilerin/
mezun öğrencilerin 
Teknopark, Kuluçka 
Merkezi, TEKMER'de 
ortak veya sahip 
olduğu faal firma sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Tez 
projelerinden üretilen 
ulusal veya uluslararası 
yayın sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Yayınların açık 
erişim yüzdesi %20

Sorumlu Birim Araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas-
yon Birimi, Tüm Akademik Birimler, Erciyes Teknopark A.Ş., UYGAR Merkezleri, Strateji Geliştir-
me Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı

Riskler

• Öğretim elemanlarının araştırmalarına performansa dayalı destek sağlanması için yeterli 
kaynak bulunamaması,

• Ulusal ve uluslararası fon desteği sağlayan organizasyonların öncelikli olarak belirlediği 
alanlarda/konularda ortaya çıkabilecek değişiklikler karşısında ilgili alanlara yönelik doktora 
programı yürütülmesi için yeterli sayı ve nitelikte araştırmacı bulunmaması,

• Öğrenimlerini yarıda bırakan lisansüstü öğrencilerinin oranında beklenmedik artış,

• Öğretim elemanlarının teknoparklarda şirket kurma, görev alma ve fikri mülkiyet ile ilgili 
mevzuatlarda ortaya çıkabilecek kısıtlamalar,

• Birim bazında araştırma kalitesi performansının izlenememesi
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Stratejiler

• Ulusal ve uluslararası fon desteği sağlayan organizasyonların öncelikli olarak belirlediği alan-
larda/konularda yürütülen doktora programlarının ve tez çalışmalarının sayısının artırılması,

• BAP Koordinasyon Birimi destekleri kapsamında, proje çıktılarının indekslerde taranan yayı-
na dönüştürülmesi koşulu getirilmesi ve araştırmacıların gerçekleştirdiği yayınların kalitesine 
dayalı olarak bütçe limiti uygulanması,

• Saygın organizasyonlar tarafından verilen bilim ödülleri konusunda farkındalık çalışmaları-
nın artırılarak, kurum içi bilim ödülleri uygulaması ile kurum dışı ödül potansiyeli bulunan 
çalışmaların tespit edilmesi ve araştırmacılarımızın tanınırlığının artırılmasına yönelik faali-
yetlerin yürütülmesi,

• Atama ve Yükseltme Kriterlerinde performans göstergelerine yönelik faaliyetlerin ağırlığının 
artırılması,

• Kurumsal araştırma kalitesinin performansının ölçülmesi, izlenmesi ve daha etkin değerlen-
dirilmesine yönelik kurumsal altyapı oluşturulması.

• Kurumsal araştırma veri tabanının ve veri analitiği sisteminin oluşturulması,

• Açık erişim konusunda nitelikli yayınlara destek verilmesi,

• Sağlam mali kaynaklarla Bilimsel Teşvik Mekanizmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması,

• Uluslararası nitelikli fon kaynaklarından proje alınmasını sağlayacak TTO (Teknoloji Transfer 
Ofisi) ve BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kaynaklarının artırılması

Maliyet Tahmini

2022=3,000,000 ₺
2023=3,300,000 ₺
2024=3,630,000 ₺
2025=3,993,000 ₺
2026=4,392,000 ₺

Tespitler

• Üniversitemizin InCites Dergi Etki Değerinde ilk %50'lik ve ilk %10’luk dilime giren bilimsel 
yayın oranının dünyanın önde gelen üniversitelerine göre düşük kalması,

• Üniversitemizin araştırmacılarının aldığı ulusal ve uluslararası bilim ödülleri sayısının dünya-
nın önde gelen üniversitelerine göre düşük olması,

• Üniversitemiz araştırmacılarının girişimcilik faaliyetlerinin beklenen düzeyde olmaması,

• Üniversitemizde yürütülmekte olan ve ulusal/uluslararası programlarca desteklenen doktora 
tezlerinin sayısının beklenenden düşük olması,

• Üniversitemizde yürütülmekte olan lisansüstü tezlerden üretilen bilimsel yayınların kalitesi-
nin beklenenden düşük olması

İhtiyaçlar

• Yüksek nitelikli ve yeterli sayıda araştırmacı istihdam edilmesi,

• Kurumsal kaynakların planlanmasında ve kullanılmasında etkin bir performans yönetimi 
uygulanması,

• Yüksek nitelikli ve yeterli sayıda lisansüstü öğrenci sayısının artırılması,

• Araştırmacılara sağlanan destek hizmetleri kapsamının genişletilmesi ve yükseltilmesi,

• Kurumsal strateji geliştirmeye yönelik kurum içi analizlerin daha etkin yapılmasına yönelik 
araştırma veri tabanının oluşturulması ve kurumsal veri analitiği sisteminin kurulması
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Amaç Bilimsel araştırmalarda ve teknoloji geliştirmede dünyada ilk 500 üniversite 
Arasında yer almak

Hedef 3 Ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Üniversite-
üniversite işbirlikli 
yayın oranı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Üniversite-sanayi 
işbirlikli yayın oranı %20 Altı altı 

bir Yılda bir

PG 3. Uluslarası 
işbirlikli yayın oranı %20 Altı altı 

bir Yılda bir

PG 4. Üniversite-sanayi 
işbirlikli ve uluslararası 
işbirlikli ulusal ve 
uluslararası patent 
belge sayısı

%20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Ar-Ge içerikli 
işbirlikli protokol sayısı %20 Altı altı 

bir Yılda bir

Sorumlu Birim Araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas-
yon Birimi, Tüm Akademik Birimler, Erciyes Teknopark A.Ş., UYGAR Merkezleri, Strateji Geliştir-
me Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı

Riskler

• Ülkemizin uluslararası ilişkilerinde işbirliklerini olumsuz etkileyebilecek beklenmedik geliş-
meler ortaya çıkması,

• Ülkemizin ekonomik ve siyasi durumunda ortaya çıkabilecek beklenmedik gelişmeler nede-
niyle üniversite-sanayi işbirliklerinin olumsuz etkilenmesi

Stratejiler

• Araştırmacıların görünürlüklerinin ve tanınırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalar ve 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

• Araştırmacıların bilimsel araştırma ortaklıkları kurabilmesine yönelik destek hizmetlerinin 
kapsamının genişletilmesi ve Ar-Ge ağı oluşumlarının desteklenmesi,

• Ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmeye yönelik politika ve uygulamaların gerçekleş-
tirilmesi,

• Kurumsal araştırma işbirliğinin performansının ölçülmesi, izlenmesi ve daha etkin değerlen-
dirilmesine yönelik kurumsal altyapı oluşturulması,

• Kurumsal araştırma veri tabanının ve veri analitiği sisteminin oluşturulması.

Maliyet Tahmini

2022=2,000,000 ₺
2023=2,200,000 ₺
2024=2,420,000 ₺
2025=2,662,000 ₺
2026=2,928,000 ₺

Tespitler
• Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası işbirliği ile gerçekleştirdiği yayın ve 

proje sayısının dünyanın ve ülkemizin önde gelen üniversitelerine göre düşük olması,

• Birim bazında araştırma işbirliği performansının izlenememesi

İhtiyaçlar

• Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığının ve işbirliklerinin artırılması,

• Yurtdışında tanınmış üniversitelerde doktorasını tamamlamış üniversitemiz mensubu araş-
tırmacı sayısının artırılması,

• Araştırmacıların doktora/doktora sonrası araştırma amacıyla uluslararası tanınmış üniversite-
lerde bulunmalarına yönelik destek ve teşvikler uygulanması,

• Kurumsal strateji geliştirmeye yönelik kurum içi analizlerin daha etkin yapılmasına yönelik 
veri analitiği sisteminin kurulması,

• Birim ve kişi bazında araştırma performansı verilerinin elde edilerek izlenmesi, değerlendiril-
mesi ve toplantılar gerçekleştirerek yöneticilere aktarılması
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Amaç Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek
Hedef 1 Toplumsal hizmet faaliyetlerinde memnuniyetin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. SUAM hasta
memnuniyet oranı 
(yüzde)

Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. ERSEM'den 
eğitim alan
katılımcıların 
memnuniyet oranı
(yüzde)

Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Konaklama 
hizmeti sunulan 
tesislerden 
memnuniyet
oranı (yüzde)

Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Hayvan 
hastanesinde
sunulan hizmetlerden
memnuniyet oranı 
(yüzde)

Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Diş hastanesinde
sunulan hizmetlerden
memnuniyet oranı 
(yüzde)

Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

ERÜ Hastaneleri Başhekimliği, ERÜ Diş Hastanesi Başhekimliği, Turizm Fakültesi,
Veteriner Fakültesi, ERSEM, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Riskler

• Sağlık hizmet sunucusu kadroların azalması

• Sağlık hizmet kadrolarının kolay kaybedilmesi ve ikame zorluğu

• Hayvan hastanesi fiziki şartlarının yetersizliği

• Ağırlama hizmetleri verecek personel nitelik ve sayı yetersizliği

Stratejiler

• Memnuniyet anketlerinin uygun ölçme ve değerlendirme metodlarıyla yapılması sağlanacaktır.

• Hizmet sektöründeki çalışan kadro sayısının artırılması ve koşullarının iyileştirilmesi sağlana-
caktır.

• Hayvan Hastanesinin fiziki şartları iyileştirilecektir.

Maliyet Tahmini

2022=3,500,000 ₺
2023=4,500,000 ₺
2024=5,000,000 ₺
2025=6,500,000 ₺
2026=8,000,000 ₺

Tespitler

• Hizmet veren kadroların yetersizliği

• Fiziki şartlardaki kısıtlılıklar

• Mevzuatla ilgili yetersizlikler

• Hizmet talebinin fazlalığı ve talebi karşılayacak yeterli insan kaynağı, fiziki şartlar ve mali 
şartların bulunmaması

• Anket içerikleri ve uygulama yöntemlerinin güncel olmaması

İhtiyaçlar
• Sağlık personeli kadro ihtiyacının giderilmesi

• Hizmet veren personelin geçici istihdamının sağlanabilmesi

• Anket içerikleri ve uygulama yöntemlerinin güncellenmesi
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Amaç Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek

Hedef 2 Toplumsal hizmet sunum alanlarında alt yapı ve donanıma ilişkin fiziksel iyileştirmelerin 
sağlanması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

PG 1. Sağlık turizmi
hasta sayısı (adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 2. Sağlık turizmi 
gelirlerinin oranı (%)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 3. İşbirliği yapılan 
kuruluş sayısı

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 4. Turist hasta sayısı 
(adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 5. Sağlık turizmi 
hasta memnuniyet 
oranı (yüzde)

Altı ayda 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler ERÜ Hastaneleri Başhekimliği, ERÜ Diş Hastanesi Başhekimliği, Turizm Fakültesi

Riskler • Sağlık turizminin tek şirket üzerinden yapılması

Stratejiler
• Sağlık turizmi hasta sayısının arttırılmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapılacaktır.

• Sağlık turizmi ile ilgili işbirlikleri(protokol sayısı) artırılacaktır.

Maliyet Tahmini

2022=  6,500,000 ₺
2023=  8,000,000 ₺
2024=  9,500,000 ₺
2025=10,000,000 ₺
2026=11,000,000 ₺

Tespitler
• Sağlık hizmet sunucularının önceliklendirme sorunu

• Sağlık turizmi gelirlerinin düşük olması

• Yabancı dil bilen personel yetersizliği

İhtiyaçlar • Üniversite Üst Yönetimi ile Sağlık hizmet yöneticileri arasındaki işbirliğinin artırılması
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

Amaç Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek
Hedef 3 Sosyal ve kültürel hizmetlerin kapasite ve niteliğinin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

PG 1. Hizmet veren 
restoran-kafe sayısı 
(adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 2. Hizmet 
veren alanlardan 
memnuniyet oranı 
(yüzde)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 3. Sosyal 
sorumluluk proje
sayısı (adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 4. Üniversitedeki 
gruplara yönelik 
sosyal entegrasyon 
ve kapsayıcılığa ilişkin 
yapılan faaliyet sayısı 
(adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 5. Üniversitedeki 
gruplarayönelik 
sosyal entegrasyon 
ve kapsayıcılığa ilişkin 
yapılan faaliyetlerden 
memnuniyet oranı 
(yüzde)

Altı ayda 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Riskler
• Mali kaynaklarda oluşabilecek daralmalar

• Nitelikli insan kaynağı istihdamında yaşanan güçlükler

Stratejiler
• İnsan kaynaklarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

• Fiziksel donanım işlemleri yapılacaktır.

• Tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

2022=3,000,000 ₺
2023=3,500,000 ₺
2024=4,500,000 ₺
2025=5,500,000 ₺
2026=6,500,000 ₺

Tespitler
• Kurum dışı fon kaynaklarından yeterince yararlanamama.

• Covid 19 salgını nedeniyle  birimlerden verilen sosyal sorumluluk projelerinin azalması

İhtiyaçlar
• Kurum dışı fon kaynaklarının artırılması için işbirliği/protokollere ihtiyacın bulunması 

• Birimlerin sosyal sorumluluk projelerinde destek sağlanması
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Amaç Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek
Hedef 4 Topluma sunulan eğitim hizmetlerinin kapasite, çeşitlik ve niteliğinin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

PG 1. ERSEM’de verilen 
katılım belgesi sayısı 
(adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 2. ERSEM’de verilen 
sertifika sayısı (adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 3. ERSEM'de açılan 
kurs çeşitliliği (adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 4. ERSEM dışındaki 
UYGAR merkezlerde 
verilen tanıtım 
faaliyeti/bilgilendirme 
toplantısı/kurs/eğitim 
programı sayısı (adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 5. ERSEM dışındaki 
UYGAR merkezlerde 
verilen eğitimlerden 
memnunuyet oranı (%)

Altı ayda 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler ERSEM ve diğer UYGAR Merkezler 

Riskler

• İl genelinde açılan kurs ve sertifika programlarının çeşitliliği

• Döner sermaye mevzuatının gerekliliği nedeniyle eğiticilere yapılacak ücret miktarında artış 
sağlanamaması

• Mesleki Yeterlilik mevzuatı gerekliliklerini karşılamada zorluk

Stratejiler

• Eğiticilerden memnuniyet oranının düzenli ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile

• takip edilecektir.

• Tanıtım faaliyetleri artırılacaktır.

• Mesleki yeterlilik belgesi verilen alan sayısına ilişkin işbirliği/protokoller yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

Tespitler
• Pandeminin getirdiği kısıtlamalar

• Mesleki yeterlilik verilen alan sayısında daralmalar

• İlgili mevzuatın yetersizliği ve kişisel uygulamalara açık olması

İhtiyaçlar • Üniversite Üst Yönetimi ile kurumlararası işbirliğinin artırılması
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

Amaç Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası nitelikte toplumsal katkı uygulamaları geliştirmek

Hedef 5 UYGAR Merkezlerde geliştirilen ürünlerin/hizmetlerin toplumsal katkıya dönüşümünün artırıl-
ması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri
2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 

Sıklığı
Raporlama 

Sıklığı

PG 1. Faz-2 ve Faz-2b 
uygulamasına geçen 
aşı adayı sayısı (Adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 2. Geliştirilen nano-
teknolojik ürün sayısı 
(adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 3. Hücresel teda-
vide geliştirilen ürün 
sayısı (adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 4. İlaç üretiminde 
geliştirilen ilaç/ürün 
sayısı (adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

PG 5. ERAGEM, 
ERNAM, GENKÖK, 
ER-FARMA dışındaki 
diğer UYGAR Merkez-
lerde toplumsal katkıya 
dönüşen/ geliştirilen 
ürün ve hizmet sayısı 
(adet)

Altı ayda 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler ERAGEM, ERNAM, GENKÖK, ER-FARMA ve diğer UYGAR Merkezler

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar
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Amaç Bilimsel, yenilikçi, çevik ve insan odaklı kurumsal yönetim uygulamalarında öncü bir 
üniversite olmak

Hedef 1 Üniversitenin hizmet sunum alanlarında alt yapı ve donanıma ilişkin fiziksel iyileştirmelerin 
sağlanması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Sağlık hizmet 
sunum alanlarının fiziki 
şartlarının iyileştirme 
oranı (yüzde)

%25 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Eğitim-öğretim 
hizmet sunum 
alanlarının fiziki 
şartlarının iyileştirme 
oranı (yüzde)

%25 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Sosyal-kültürel 
sunum alanlarının fiziki 
şartlarının iyileştirme 
oranı (yüzde)

%25 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Bilimsel ve 
teknolojik sunum 
alanlarının fiziki 
şartlarının iyileştirme 
oranı (yüzde)

%25
Altı altı 

bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Eğitim-öğretimle ilgili bütün birimler, Sağlıkla ilgili bütün birimler, Sosyal-kültürel faaliyet sağ-
layan bütün birimler, Teknolojik ve bilimsel faaliyet sağlayan bütün birimler, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Riskler
• Beklenmeyen fiyat artışları

• Yeterli ödeneği sağlanamaması

Stratejiler

• Eğitim-Öğretime yönelik olarak;

• Diş Hekimliği Ek Blok, Veteriner Hayvan Hastanesi Ek Blok, Adalet MYO Yeni Bina Yapımı, 
Laboratuvar Binaları, Merkezi Yemekhane, Makine Teçhizat Ödeneği, Engelli Erişim Projesi

• Sağlık Hizmetine yönelik olarak;

• Acil Servis Ek Bina, Hastane Büyük Onarım, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Makine Teçhizat

• Sosyal Kültürel Hizmetlere yönelik olarak;

• Erasmus Konuk Evleri, Yaşam Merkezi, Yeni Kreş, Yaşam Eğlence Konaklama Spor Tesisleri, 
Katlı Otopark

• Bilimsel ve Teknolojik hizmetlere yönelik olarak;

• Aşı Geliştirme Merkezi, Bilgi İletişim Teknolojileri, Bilgi İşlem Makine Teçhizat

Maliyet Tahmini

2022=224,200,000 ₺
2023=240,500,000 ₺
2024=236,000,000 ₺
2025=201,000,000 ₺
2026=214,000,000 ₺

Tespitler • Hizmet talebinin fazlalığı ve talebi karşılayacak yeterli fiziki şartların bulunmaması

İhtiyaçlar • Bütçe içi ve Bütçe dışı fon kaynaklarının artırılması için iş birliği/protokollere ihtiyacın bulun-
ması
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

Amaç Bilimsel, yenilikçi, çevik ve insan odaklı kurumsal yönetim uygulamalarında öncü bir 
üniversite olmak

Hedef 2 Entegre bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi ve dijital dönüşümün sağlanması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Kurumsal 
Entegre Bilgi Yönetim 
Sistemi Projesi 
tamamlanma oranı (%)

30 20 40 60 80 100 100 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Yeni Yüksek 
Erişilebilirlik 
Merkezinin kurulum 
ve faaliyete alınma 
oranı(%)

20 20 100 100 100 100 100 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Kurum içi son 
kullanıcı bilgisayarların 
modernize edilmesi 
(adet)

15 40 200 200 150 150 150 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Kurum kablolu 
ve kablosuz ağında 
cihaz yenilenmesi ve 
eklenmesi (adet)

15 50 78 80 90 90 90 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Bilgi güvenliğini 
sağlamak ve gerekli 
tedbirleri almak amacı 
ile gerçekleştirilen 
Siber Güvenlik Test 
Sayısı (adet)

20 1 3 5 7 9 11 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim Rektörlük, İlgili Sorumlu Rektör Yardımcılığı, Birim Yöneticileri

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığı

Riskler

• Her birimin kullanmış olduğu web tabanlı süreç yönetim sistemlerinin farklılık göstermesi

• Son kullanıcı bilgisayarlarının işlevsel önceliklerinin farklılık göstermesi ve teknolojik gelişim 
doğrultusunda gerekli donanım ihtiyaç değişiklikleri.

• Kablolu ağda kullanılan kenar anahtarların yaklaşık 50 adeti, toplama ve omurga anahtarlar 
2008 yılı ve öncesi envanter girişli olması 

• Yazılım geliştirmede bulunan dış kaynakların kaybı ve değişimi

• Bütçe yetersizliği, yeterli sayıda yetkin personelin bulunmaması



112

Stratejiler

• Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ile üniversitemizin liderliğini, stratejisini, yönetim sistemi-
ni, kaynaklarını ve süreçlerini kapsayan kalite olgunluk seviyemizin gözden geçirilmesi 

• Web tabanlı süreç yönetim sistemlerinin ortak bir platformda toplanması, doğru veri sağlan-
ması

• ISO 27001 standartları ve KVKK kanunları çerçevesinde hareket etmek için yeni yazılımların 
geliştirilmesi veya satın alınması

• Mevcut bilgisayarların performansını artırarak yıllık bilgisayar yenileme ihtiyacını en aza 
indirme ve maddi tasarruf sağlama

• Kritik öncelikli cihazlardan başlayarak cihaz yenilemelerinin yapılması, kablosuz ağ cihaz 
sayısı ve bağlı olarak kapsama alanının genişletilmesi

• Mevcut siber güvenlik testlerinin yapılması ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi bilgi gü-
venliğinin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması

• Yüksek Erişilebilirlik Merkezi ile sistemlerin aktif-pasif veya aktif-aktif çalışma düzenine geçi-
rilmesi, veri yedekleme kapasitesinin artırılarak veri kaybı riskinin azaltılması

Maliyet Tahmini

 2022=  8,000,000 ₺
2023=  9,000,000 ₺
2024=11,000,000 ₺
2025=12,000,000 ₺
2026=13,000,000 ₺

Tespitler

• Web tabanlı süreç yönetim sistemlerinin birçok birim tarafından kullanılması 

• Kablolu ve kablosuz ağ cihazlarında güncel teknoloji ve güvenlik gereksinimlerinin sağlana-
madığı 

• Mevcut bilgisayarların performans yetersizliği nedeniyle, yeni bilgisayar taleplerinin artması, 
performans memnuniyetsizliği ve iş sürecinin uzaması

• Kurumda kullanılan mevcut yönetim sistemlerinin teknolojik açıdan ihtiyaçları karşılayama-
ması 

• Kâğıt üzerinde yürütülen işlemlerin dijital ortama aktarılarak iş süreçlerinin daha şeffaf ve 
güvenilir bir şekilde ilerlemesi sağlanacaktır. Ayrıca kâğıt, posta vb. giderlerden tasarruf 
sağlanacaktır.

• Siber güvenlik sistemlerinin ve ilgili personelin sayının ve eğitiminin yetersizliği

İhtiyaçlar

• Kurum bünyesinde ilgili yazılımları geliştirmek, güncellemek ve destek sağlamak için perso-
nel sayılarını artırmak, eğitimlerini tamamlamak ve iş süreçlerini azaltmak

• Kurum bünyesinde yer alan network biriminin ihtiyaçlara cevap verebilmesi için personel 
sayısının arttırılması ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması

• Kurum bünyesinde yer alan donanım destek biriminin ihtiyaçlara cevap verebilmesi için 
personel sayısının arttırılması ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması

• Kurum içerisinde dijitalleşmenin tamamlanması ve etkin bir şekilde kullanılması

• Kurumun siber güvenlik alanında ihtiyaçlara göre yenilenmesi, personel sayısının artırılması, 
personel eğitimlerin tamamlanması, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması

• Yazılımsal ve donanımsal ürün temini için gerekli bütçenin karşılanması
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

Amaç Bilimsel, yenilikçi, çevik ve insan odaklı kurumsal yönetim uygulamalarında öncü bir 
üniversite olmak

Hedef 3 Kurumsal aidiyetin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1.Personel başına 
düzenlenen eğitim 
süresi (katılan kişi/saat/
toplam personel sayısı)

20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Personel için 
düzenlenen sosyal 
etkinlik sayısı

20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Öğretim 
elemanlarının 
kurum kültüründen 
memnuniyet düzeyi 
(yüzde)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 4. İdari personelin 
kurum kültüründen 
memnuniyet düzeyi 
(yüzde)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 5. Sağlık Hizmeti 
Sunum Alanlarında 
Çalışanların 
Memnuniyet Oranı 
(yüzde)

20 Yılda bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

ERÜ Kalite Komisyonu, Tüm Akademik Birimler, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Daire Başkanlığı, 
Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, SUAM Kalite Birimi, Diş Hekimliği Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi

Riskler

• Akademik personel ve idari personel memnuniyet anketlerinin cevaplanma oranlarının 
düşük olması

• Düzenlenecek hizmet içi eğitimlere katılımın düşük olması

• Akademik ve idari personelin gelişimi için düzenlenecek eğitimlere katılımın düşük olması

• Çalışanlar için düzenlenecek sosyal etkinliklere katılımın düşük olması

Stratejiler

• İdari personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kurs ve hizmet içi eğitim-
ler düzenlenmesi

• Akademik personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlen-
mesi

• Akademik ve idari personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlen-
mesi

• Kurumsal aidiyetin artırılması için lisanslı ürünler satılacak ERU Store’un açılması

• Kurumsal aidiyetin artırılması için ödül sisteminin etkinliğinin artırılması 

• Birimlerin iş yüklerine göre personel dağılımını düzenleyici çalışmalar yapmak

Maliyet Tahmini

2022=1,000,000 ₺
2023=1,250,000 ₺
2024=1,500,000 ₺
2025=1,750,000 ₺
2026=2,000,000 ₺
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Tespitler

• Üniversitenin lisanslı ürünlerinin satışının bulunmaması

• Çalışan anketinde çalışanların “birimlerin iş yüklerine göre çalışan sayısı dengelenmesi” hak-
kında belirttikleri kısmi memnuniyetsizlik 

• Çalışan anketinde çalışanların “üniversitede çalışanların motivasyonunu artırıcı ödül sistemi” 
hakkında belirttikleri kısmi memnuniyetsizlik 

• Birimlerde çalışan memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik ortak bir uygulamanın 
bulunmaması

İhtiyaçlar

• Üniversitenin akademik personeline yönelik memnuniyetsizlik alanlarının tespit edilip iyileş-
tirici çözümlerin uygulanması

• Üniversitenin idari personeline yönelik memnuniyetsizlik alanlarının tespit edilip iyileştirici 
çözümlerin uygulanması

• Akademik ve idari personelin kurum kültürü memnuniyet düzeyinin ölçülmesinde kullanıla-
cak Paydaş İlişkileri Yönetimi (PİY) sisteminin geliştirilerek tamamlanması.

• Çalışanların kurumsal aidiyetinin güçlendirilmesi için eğitim ve faaliyetler düzenlenmesi

Amaç Bilimsel, yenilikçi, çevik ve insan odaklı kurumsal yönetim uygulamalarında öncü bir 
üniversite olmak

Hedef 4 Paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Öğrencilerin 
kurumsal iletişimden 
memnuniyet düzeyi 
(yüzde)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 2. Mezunların 
kurumsal iletişimden 
memnuniyet düzeyi 
(yüzde)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 3. İşverenlerin 
kurumsal iletişimden 
memnuniyet düzeyi 
(yüzde)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 4. ERİMER 
sisteminin 
tamamlanma oranı 
(yüzde) 

20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 5. Paydaşlara 
yönelik düzenlenen 
faaliyet sayısı (adet)

20 Altı altı 
bir

Sorumlu Birim ERÜ Kalite Komisyonundan Sorumlu Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

ERÜ Kalite Komisyonu, Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Kariyer Yönlendir-
me ve Bilgilendirme Merkezi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlı-
ğı, Yazı İşleri Daire Başkanlığı, Tüm Akademik Birimler

Riskler

• Düzenlenecek olan etkinliklere paydaşların ilgi ve katılımının düşük olması

• Kurumsal iletişim memnuniyet anketlerinin cevaplanma oranlarının düşük olması

• Mezun Bilgi Sisteminde kayıtlı iletişim bilgilerinin güncel olmaması durumunda mezunlara 
ulaşılamaması
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Stratejiler

• Paydaşların istek, şikayet, görüş ve önerilerini iletebileceği Erciyes Üniversitesi İletişim Mer-
kezi (ERİMER) sisteminin geliştirilmesi

• Süreç iyileştirme çalışmaları ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinde ERİMER aracılığıyla 
iletilen paydaş görüş, öneri ve geri bildirimlerinden yararlanılması

• Paydaş İlişkileri Yönetimi (PİY) sisteminin geliştirilmesi ve kurumsal iletişimin sürekliliğini 
sağlamak amacıyla her bir paydaş grubu ile ilgili süreç ve faaliyetlerin tanımlanması (Öğrenci 
İlişkileri Yönetimi, Mezun İlişkileri Yönetimi, İşveren İlişkileri Yönetimi, Tedarikçi İlişkileri 
Yönetimi vb.) 

• PİY sistemini tüm akademik ve ilgili idari birimlerde yaygınlaştırarak sürekliliğinin sağlanması

Maliyet Tahmini

2022=5,000,000 ₺
2023=5,000,000 ₺
2024=5,000,000 ₺
2025=5,000,000 ₺
2026=5,000,000 ₺

Tespitler

• Paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin yeterli düzeyde olmaması

• Paydaşlardan görüş, öneri ve geri bildirimlerin alınmasına yönelik sistemlerin mevcut olma-
ması

• Paydaş memnuniyetinin düzenli olarak değerlendirilip izlenememesi

• Öğrenci ve mezunların kurumsal aidiyetinin düşük olması

• Akademik birimlerde öğrenci, mezun ve işveren memnuniyetinin değerlendirilmesine yöne-
lik ortak bir uygulamanın bulunmaması

• Akademik birimlerde paydaşlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin yetersiz olması ve 
sürekliliğinin sağlanamaması

İhtiyaçlar

• Paydaş ilişkilerinde sürekliliğin sağlanmasına yönelik sistem ve süreçlerin geliştirilmesi

• Paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi yoluyla süreçlere paydaş katılımının 
artırılması

• Paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin tüm akademik birimlerde 
yaygınlaştırılması 

• Süreçlerin iyileştirilmesinde paydaşların görüş, öneri ve geri bildirimlerinden yararlanılması 

• Öğrenci ve mezunların kurumsal aidiyetinin güçlendirilmesi
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Amaç Bilimsel, yenilikçi, çevik ve insan odaklı kurumsal yönetim uygulamalarında öncü bir 
üniversite olmak

Hedef 5 Uluslararasılaşma performansının artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Erciyes 
Üniversitesi’nin 
uluslararası 
sıralamalardaki yeri 
(sıra) (QS EECA)

Yılda bir Yılda bir

PG 2. Uluslararası 
kurumlarla yapılan 
anlaşma/protokol 
sayısı (adet)

Yılda bir Yılda bir

PG 3. Uluslararasılaşma 
performansını artırmak 
amacıyla yapılan 
etkinliklerin sayısı 
(adet)

Yılda bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı, Genel Sekre-
terlik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Personel 
Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Riskler

• Değişim programlarına başvuran öğrenci ve öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması,

• Uluslararası tanıtım etkinliklerinin organize edilmesi ve katılınması için yeterli kaynak bulu-
namaması,

• Sağlık, güvenlik, politik vb. nedenlerle uluslararası hareketliliğin kısıtlanması

Stratejiler

• Uluslararasılaşma performansını artırmaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı fuarlar, kongreler vb. 
organizasyonlara sanal ve fiziki ortamlarda katılım gösterilmesi

• Uluslararasılaşma performansını artırmaya yönelik üniversite içinde tanıtım faaliyetlerinin 
organize edilmesi

• Uluslarası ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapılması için kurum ziyaretleri gerçekleştirilmesi

• Üniversitemizin dahil olduğu uluslararası sıralamalara ilişkin kurum içi farkındalığı artırmak

Maliyet Tahmini

2022=3,000,000 ₺
2023=3,250,000 ₺
2024=3,500,000 ₺
2025=3,750,000 ₺
2026=4,000,000 ₺

Tespitler
• Uluslararası sıralamalarda sahip olunan pozisyonun iyileştirilememesi

• Uluslararası kurumlarla mevcut ikili ve çok taraflı anlaşmaların yetersiz olması

İhtiyaçlar

• Tanıtım faaliyetlerine ayrılan kaynağın artırılması

• Dış İlişkiler Ofisi’ne ilave personel istihdamı gerçekleştirilmesi

• İkili ve çoklu işbirlikleriyle öğretim elemanı ve öğrenci değişim kontenjanlarının artırılması
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Amaç Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası 
alanda öncü bir üniversite olmak

Hedef 1 Sürdürülebilir üniversite farkındalığının sağlanması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına 
yönelik açılan ders 
sayısı

20 Yılda bir Yılda bir

PG 2. Sürdürülebilirlik 
ile ilgili araştırmalara 
ayrılan bütçe 
miktarının toplam 
araştırma fonlarına 
oranı

20 Yılda bir Yılda bir

PG 3. 
Sürdürülebilirlikle ilgili 
akademik yayın sayısı

20 Yılda bir Yılda bir

PG 4. THE etki 
sıralaması genel 
puanına göre 
üniversitemizin 
sıralaması

20 Yılda bir Yılda bir

PG 5. UI GreenMetric 
puanına göre 
üniversitemizin 
sıralaması

20 Yılda bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı
İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatör-
lüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Erciyes Teknopark A.Ş.

Riskler • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının bilinirliğinin ve sürdürülebilirlik farkındalığının eksik 
olması

Stratejiler

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının eğitim ve bilgilendirme vb. faaliyetler ile   çalışanlara ve 
öğrencilere anlatılması,

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ders içeriklerinin belirlenmesi, bu içeriklerin ilgili 
fakülte ve enstitüler ile paylaşılması,

• BAP bünyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik projelerin desteklenmesine 
yönelik çalışmalar yapılması,

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik dış kaynaklı proje fonları ve çağrıları hakkında 
araştırmacıların bilgilendirilmesi,

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili bilimsel yayınların artırılması konusunda araştırma-
cıların bilgilendirilmesi,

• Sürdürülebilirlik ile ilgili kampüs uygulamalarını artırmaya yönelik altyapı yatırımlarının 
yapılması,

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması,

• Farklı disiplinlerde gerçekleştirilen iş birlikleri ile disiplinler arası çalışma ortamının hazırlan-
ması,

• Sürdürülebilirlik ile ilgili kurumsal verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve rapor-
lanması süreçlerine yönelik iyileştirmelerin yapılması,

Maliyet Tahmini

2022=3,000,000 ₺
2023=3,300,000 ₺
2024=3,630,000 ₺
2025=3,993,000 ₺
2026=4,392,000 ₺
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Tespitler

• Sürdürülebilirlik konularında görüş paylaşımı yapan bir komitenin olmayışı,

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ulusal ve uluslararası kurumlarla mevcut ikili 
anlaşmaların az olması,

• Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel yayın ve projelerinde sürdürülebilirliğe yönelik 
farkındalığının yetersiz olması,

• Sürdürülebilirlik ile ilgili kampüs altyapı olanaklarının yetersiz olması

İhtiyaçlar

• Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü / Sürdürülebilirlik Ofisinin güçlendiril-
mesi,

• Sürdürülebilirlik komitesinin oluşturulması ile Sürdürülebilirlik Ofisinin desteklemesi, hedef-
lere yönelik faaliyetlerin planlanması ve koordine edilmesi,

• Üniversitemizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik finansal kaynakların 
oluşturulması

Amaç Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası 
alanda öncü bir üniversite olmak

Hedef 2 Toplumun refah seviyesini yükseltmeye yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve sosyal sürdürü-
lebilirlikle ilgili faaliyetlerin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Sosyal yardım 
alan düşük gelirli 
öğrenci oranı (%)

20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Sağlıklı ve kaliteli 
yaşam konusunda 
gerçekleştirilen faaliyet 
sayısı 

20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Kadın 
dostu kampüs 
uygulamalarına yönelik 
gerçekleştirilen faaliyet 
sayısı

20 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 4. Engelsiz 
üniversite ödülü, 
engelsiz bayrak ödülü, 
engelsiz program 
nişanı ve engelli dostu 
ödülü sayısı

20 Yılda bir Yılda bir

PG 5. Kampüs 
içerisinde halka 
açık gerçekleştirilen  
sanatsal ve kültürel 
faaliyet sayısı

20 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Tüm Akademik Birimler, UYGAR Merkezleri, Erciyes Tekno-
park A.Ş.

Riskler • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının bilinirliğinin ve sürdürülebilirlik farkındalığının eksik 
olması
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Stratejiler

• Üniversitemizde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs, sosyal yardım ve giyim mal-
zemelerinin miktarının artırılması için işbirliklerinin geliştirilmesi,

• Sağlıklı ve kaliteli yaşama yönelik proje ve faaliyetlerin artırılması için akademik birimler ile 
bilgilendirme toplantılarının yapılması,

• Yerel, ulusal ve küresel sağlık kurumları ile mevcut işbirliklerini geliştirilmesi,

• Sürdürülebilirlik konusundaki işbirliklerinin artırılarak kadın dostu kampüs uygulamalara 
yönelik planlamalar yapılması,

• Sürdürülebilirlik konusundaki işbirliklerinin artırılarak engelli dostu kampüs uygulamalara 
yönelik planlamalar yapılması,

• Kampüs içerisinde halka açık sanatsal ve kültürel faaliyetlere daha fazla kaynak aktarılması

Maliyet Tahmini

2022=2,500,000 ₺
2023=2,750,000 ₺
2024=3,025,000 ₺
2025=3,328,000 ₺
2026=3,660,000 ₺

Tespitler

• Sosyal yardım noktalarının kampüs içinde az olması,

• Kadın dostu kampüs eylem planının olmaması,

• Halka açık sanatsal ve kültürel faaliyetlerin kampüs içerisinde az sayıda yapılması,

• Sürdürülebilirlik ile ilgili kampüs altyapı olanaklarının yetersiz olması

İhtiyaçlar

• Üniversitemizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik finansal kaynakların 
oluşturulması,

• Sosyal sürdürülebilirlik konusunda politikaların üretilebilmesi için düzenli aralıklarda 
toplantıların gerçekleştirilmesi,

• Sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin üniversite genelinde yaygınlaştırılması, her fakültede 
uygun fiziki mekân sağlanması ve erişilebilirliğinin kolaylaştırılması,

• Sağlıklı ve kaliteli yaşama yönelik proje ve faaliyetlerin sayısının artırılması,

• Kadın dostu kampüs eylem planının hazırlanması,

• Mekânda erişilebilirlik şartlarını karşılayan binaların sayısının artırılması 
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Amaç Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası 
alanda öncü bir üniversite olmak

Hedef 3 Çevre dostu üniversite faaliyetlerinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Kampüste ekili 
yeşil alanların toplam 
kampüs alanına oranı 
(%)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 2. Yenilenebilir 
enerji üretiminin 
yıllık toplam enerji 
kullanımına oranı (%)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 3. Üniversite 
genelinde üretilen atık 
miktarı (ton)

20 Yılda bir Yılda bir

PG 4. Üniversite 
genelinde uygulanan 
su tasarrufu ve geri 
dönüşüm programı 
sayısı 

20 Yılda bir Yılda bir

PG 5. Üniversiteye 
giren günlük toplam 
araç sayısının kampüs 
popülasyonuna oranı 
(%)

20 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı
İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Ekampüs 
Ofisi, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, UYGAR Merkezleri

Riskler • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının bilinirliğinin ve sürdürülebilirlik farkındalığının eksik 
olması

Stratejiler

• Kampüs içinde ve dışında çölleşmeyle mücadele edilmesi

• Kampüs içerisinde enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesine yönelik fiziksel 
ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi

• Alternatif ve çevre dostu enerji kaynakların yaygınlaştırılması

• Çevreye duyarlı, insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerin en aza indirildiği çevre dostu 
kampüs uygulamalarının artırılması.

• Kampüste oluşan atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik faaliyetlerin kampüs 
içinde hayata geçirilmesi

• Su tasarrufuna yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi

• Sürdürülebilir ulaşım uygulamalarının yaygınlaştırılması

Maliyet Tahmini

2022=5,000,000 ₺
2023=5,500,000 ₺
2024=6,050,000 ₺
2025=6,655,000 ₺
2026=7,320,000 ₺
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Tespitler

• Üniversitemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmaması,

• Kampüs içerisinde atık geri dönüşümüne yönelik bir uygulama planının olmayışı

• Kampüse giren araç sayısının fazla olması,

• Enerji kimlik belgesine sahip binaların olmayışı, 

• Enerji ve su tasarrufu sağlanan binaların sayısının yeterli olmaması, 

• Sürdürülebilir ulaşım uygulamaların ölçümlenmesine yönelik sistemlerin yetersiz olması

İhtiyaçlar

• Üniversitemizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik finansal kaynakların 
oluşturulması,

• Çevresel sürdürülebilirlik konusunda politikaların üretilebilmesi için düzenli aralıklarda 
toplantıların gerçekleştirilmesi,

• Yeşillendirme amaçlı çimen, bahçe, çatı bahçeleri, iç mekâna ekilen bitkilerin ve 
ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması,

• Enerji ve su tasarrufuna yönelik uygulamaların artırılması,

• Su geri dönüşümü ve yağmur suyu toplama ve depolama sistemlerinin sayısının artırılması,

• Atık dönüşüm merkezinin oluşturulması,

• Sürdürülebilir ulaşım uygulamaların ölçümlenmesine yönelik sistemlerin geliştirilmesi
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Amaç Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslararası 
alanda öncü bir üniversite olmak

Hedef 4 Sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyici faaliyetlerin artırılması

Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri

2022 2023 2024 2025 2026 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1. Üniversitemiz 
yemekhanelerinden 
servis edilen 
gıdalardan üretilen 
gıda atığı miktarı

30 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 2. Üniversitemizin, 
yerel çiftçilere 
sürdürülebilir tarım 
bilgisi/becerileri/
teknolojisi konusunda 
gerçekleştirdiği faaliyet 
sayısı

30 Altı altı 
bir Yılda bir

PG 3. Öğretim 
üyelerinin, 
Öğrencilerin/
Mezun öğrencilerin 
Teknopark, 
Kuluçka Merkezi, 
TEKMER’de ortak 
veya sahip olduğu 
sürdürülebilirlik ile ilgili 
faal firma sayısı

40 Altı altı 
bir Yılda bir

Sorumlu Birim İlgili Rektör Yardımcılığı

İş Birliği Yapılacak 
Birimler

Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 
Erciyes Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ziraat Fakültesi, Erciyes Tekno-
park A.Ş

Riskler • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının bilinirliğinin ve sürdürülebilirlik farkındalığının eksik 
olması

Stratejiler

• Kampüsteki yemek artıklarının azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,

• Üniversitemiz akademisyenlerinin yürüttüğü proje, araştırma ve eğitim faaliyetleri ile sürdü-
rülebilir tarımı teşvik edecek uygulamaların artırılması

• Sürdürülebilirlik konusunda girişimcilik programları düzenlenmesi 

Maliyet Tahmini

2022=1,000,000 ₺
2023=1,100,000 ₺
2024=1,210,000 ₺
2025=1,331,000 ₺
2026=1,464,000 ₺

Tespitler

• Yemekhanede artan yemeklerin kurumlara ya da hayvan barınaklarına verilebilmesi için 
resmi protokollerin olmaması,

• Sürdürülebilir tarımı teşvik edecek tarımsal araştırma, eğitim ve altyapı olanaklarının yerel ve 
çiftçilerle paylaşımının yetersiz olması,

• Sürdürülebilirlik konularda proje yürüten Teknopark firma sayısının az olması, 

İhtiyaçlar

• Üniversitemizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik finansal kaynakların 
oluşturulması,

• Ekonomik sürdürülebilirlik konusunda politikaların üretilebilmesi için düzenli aralıklarda 
toplantıların gerçekleştirilmesi,

• Yemekhanelerde israfı en aza indirecek önlemlerin alınması,

• Artık yemeklerin değerlendirilmesi konusunda protokollerin yapılması



123

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2022 - 2026

4. MALİYETLENDİRME

Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026
Eğitim-Öğretim 44,730,000.00 48,308,000.00 52,171,200.00 56,344,000.00 60,850,000.00

Hedef 1.1 14,000,000.00 15,120,000.00 16,329,000.00 17,635,000.00 19,046,000.00

Hedef 1.2 10,000,000.00 10,800,000.00 11,664,000.00 12,597,000.00 13,604,000.00

Hedef 1.3 8,000,000.00 8,640,000.00 9,331,200.00 10,077,000.00 10,883,000.00

Hedef 1.4 2,730,000.00 2,948,000.00 3,183,000.00 3,438,000.00 3,713,000.00

Hedef 1.5 10,000,000.00 10,800,000.00 11,664,000.00 12,597,000.00 13,604,000.00

ARGE 8,300,000.00 9,100,000.00 10,010,000.00 11,011,000.00 12,111,000.00

Hedef 1.1 3,300,000.00 3,600,000.00 3,960,000.00 4,356,000.00 4,791,000.00

Hedef 1.2 3,000,000.00 3,300,000.00 3,630,000.00 3,993,000.00 4,392,000.00

Hedef 1.3 2,000,000.00 2,200,000.00 2,420,000.00 2,662,000.00 2,928,000.00

Toplumsal 
Katkı 58,000,000.00 62,000,000.00 69,000,000.00 75,000,000.00 80,500,000.00

Hedef 1.1 3,500,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 6,500,000.00 8,000,000.00

Hedef 1.2 45,000,000.00 46,000,000.00 50,000,000.00 53,000,000.00 55,000,000.00

Hedef 1.3 6,500,000.00 8,000,000.00 9,500,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00

Hedef 1.4 3,000,000.00 3,500,000.00 4,500,000.00 5,500,000.00 6,500,000.00

Kurumsal 
Yönetim 
Sistemi

241200000 259000000 257000000 223500000 238000000

Hedef 1.1 224,200,000.00 240,500,000.00 236,000,000.00 201,000,000.00 214,000,000.00

Hedef 1.2 8,000,000.00 9,000,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00

Hedef 1.3 1,000,000.00 1,250,000.00 1,500,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00

Hedef 1.4 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Hedef 1.5 3,000,000.00 3,250,000.00 3,500,000.00 3,750,000.00 4,000,000.00

Sürdürülebilir 
Üniversite 11,500,000.00 12,650,000.00 13,915,000.00 15,307,000.00 16,836,000.00

Hedef 1.1 3,000,000.00 3,300,000.00 3,630,000.00 3,993,000.00 4,392,000.00

Hedef 1.2 2,500,000.00 2,750,000.00 3,025,000.00 3,328,000.00 3,660,000.00

Hedef 1.3 5,000,000.00 5,500,000.00 6,050,000.00 6,655,000.00 7,320,000.00

Hedef 1.4 1,000,000.00 1,100,000.00 1,210,000.00 1,331,000.00 1,464,000.00

Genel Yönetim 
Giderleri 693,744,000.00 800,705,000.00 891,993,000.00 990,112,000.00 1,099,024,000.00

TOPLAM 1,057,474,000.00 1,191,763,000.00 1,294,089,200.00 1,371,274,000.00 1,507,321,000.00

Erciyes Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek 
için gerek duyulacak beş yıllık tahmini maliyetler, bütçe imkânları dikkate alınarak yıllar iti-
barıyla aşağıda gösterilmiştir:

Tablo 27. Maliyetlendirme Tablosu



124

Erciyes Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı 

Erciyes Üniversitesi gerekli hallerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Katalogda 
yer alan bilgiler Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün izni ile kullanılabilir yahut çoğaltılarak 
dağıtılabilir.

YAZIŞMA ADRESİ
Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak 38280 Talas/KAYSERİ
Tel  : +90 352 207 66 66
Faks  : +90 352 437 49 31

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Tel  : +90 352 437 51 86
Fax  : +90 352 437 49 36
Dahili   : +90 352 207 66 66-10101
E-Posta : strateji@erciyes.edu.tr
Web  : http://strateji.erciyes.edu.tr

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel  : +90 352 437 82 21
Faks  : +90 352 437 76 27
E-Posta : basinyayin@erciyes.edu.tr

www.erciyes.edu.tr
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