ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NİN GÜÇLÜ, ZAYIF YÖNLERİ
İLE FIRSAT VE TEHDİTLERİ
KALİTE GÜVENCESİ
Güçlü Yönler






Sağlık birimlerinin Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin olması
Kemik İliği ve Kök Hücre Tedavi Merkezi’nin uluslararası akreditasyon kuruluşu JACIE tarafından
akredite edilmiş olması
ERÜ’de Tıp, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Eczacılık Fakültesi YÖK tarafından onaylanan
akreditasyon ajansları tarafından akredite edilmiştir.
Merkez Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Doku Tiplendirme Laboratuvarı’nın The European
Federation of Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edilmiş olması
Avrupa’da Diş Hekimliği Eğitimini standardize hale getirmek için faaliyet gösteren Association for
Dental Education in Europe (ADEE)’ye üye olunması

Fırsatlar



JASİE ile akredite kamu Üniversite Hastanesi olması
12. Sağlık Bölgesi’nde en büyük üniversite hastanesi olması

EĞİTİM ÖĞRETİM
Güçlü Yönler















Diş Hekimliği Fakültesi yapay hasta kliniğinin bulunması
Tıp Fakültesinde özellikli olmak üzere diğer eğitim birimlerinde beceri laboratuvarları olması
Üniversite öğrencileri ve personeli yanında topluma da hizmet veren ERSEM gibi yaşam boyu
öğrenme merkezine sahip olması
Bazı eğitim birimlerinde eğiticilerin eğitimi programı ve ölçme değerlendirme kurslarının olması
Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması,
Üniversitenin Sağlık, Sosyal, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim Enstitüleri’nde geniş bir
yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor olması,
Lisansüstü eğitimlerde diğer üniversitelerle ortak programlara destek verilmiş olması,
Bölge üniversiteleri ile protokol imzalanıp, işbirliğine gidilmesi,
Üniversite kampüsü içerisinde nitelikli konaklama imkânı sunan uygulama otelinin bulunması,
Teori ile uygulamanın birleştirilebildiği uygulamaya dönük eğitimin birçok alanda verilebiliyor
olması
Öğrencilere yönelik birçok sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinliklerin düzenlenmesi
Geniş ve etkin bir öğrenci kulüp yelpazesinin bulunması
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bulunması ve bazı akademik birimlerin İngilizce hazırlık
eğitiminin bu birim tarafından yürütülmesi
Yeterli kütüphane ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması,

Zayıf Yönler


Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ve ders yükünün fazla olması

Fırsatlar








Sertifikalandırmaya yönelik Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) uygulamasının başlamış olması
Kamu ve sanayi kuruluşlarına her türlü eğitim ve teknik konularda işbirliği yapılabilmesi
Erciyes Üniversitesinin uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi olması ve yoğun ilgi görmesi
Öğrenci yurtlarının Üniversite kampüsüne çok yakın olması
Kayseri ilinin bir sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle staj, mesleki gezi ve iş bulma
imkânının bulunması,
Organize Sanayi Bölgeleri’nin bulunması, buradaki bazı şirketlerin uluslararası deneyime sahip
markalaşmış şirketler olması,
Sivil Havacılık eğitimi açısından dış destek merkezlerinin bulunması,

Tehditler




Üniversitenin fiziksel ve akademik alt yapısı dikkate alınmadan öğrenci kontenjanların artırılması
Belli branşlarda öğretim elemanı istihdamında eksiklik olması
Öğrencilerin tercihlerinde Erciyes Üniversitesi’nin ilk sıralarda olmaması

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
Güçlü Yönler










Akredite olmuş bazı laboratuvarlara sahip olmak.
Türkiye’nin tek dal hastanesi olan Çene Yüz Cerrahisi Hastanesi’nin olması
Fakülte’de Konik Işınlı Dental Tomografi, CAD-CAM (Computer aided design – computer aided
manufacturing), dental mikroskop olması ve canlı cerrahi ve HD kalitesinde yayın yapılması
ERÜ Hastanelerinde ileri teknoloji ürünü sayılabilecek PET-BT, IMRT, Brain Lablı Truebeam,
Biplan Anjiografi, 640 kesitlik tomografi gibi cihazların olması
Diş Hekimliği araştırma laboratuvarının Sert Doku Bileme ve 3 Boyutlu Modelleme, Çiğneme
Similatörü gibi cihazların olması
Denek olarak hayvan kullanan çok sayıda fakülte, merkez ve araştırma enstitüleri işbirliğiyle
multidisipliner çalışma imkanı olması
AR-GE’ye yönelik akademik çalışmalara ve diğer faaliyetlere önem verilmesi,
TÜBİTAK’tan destek alan öğretim elemanı ve öğrenci projelerinin artarak devam etmesi
Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye olunması,

Fırsatlar





Üniversite bünyesinde TEKNOPARK A.Ş.’nin kurulmuş olması ve KOSGEB Teknoloji
Merkezi’nin bulunması
Kayseri ilinin karayolu ve havayolu ulaşımı açısından diğer Anadolu kentlerine göre avantajlı bir
noktada bulunması,
Şehir merkezi ile Üniversite kampüsü arasında ulaşım kolaylığının bulunması,
Kayseri ilinin uluslararası havaalanına sahip olması

Zayıf Yönler




Ulusal ve uluslararası proje sayılarının istenilen düzeyde olmaması
Diğer üniversitelerle yeterince ortak proje çalışmaların yürütülememesi,
Araştırma projelerinden hayata geçirilenlerin sayısını azlığı,

Tehditler



Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uygulanan performans sistemiyle ilgili mevzuatın öğretim
üyelerini eğitim ve araştırma yapmak yerine hasta bakım hizmetlerine yönlendirmesi
AR-GE çalışmaları için Kayseri sanayisinden yeterli düzeyde desteğin alınamaması,

YÖNETİM SİSTEMİ
Güçlü Yönler


















Hastane Yönetim Bilgi Sistemi’nin etkin kullanılması
Her bilim dalında nitelikli personele sahip olunması
Katılımcı yönetim sisteminin uygulanması
Hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz konaklama imkânı sağlanması
Kampüs TV ve Üniversite FM’de yapılan sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık programları ile halkın
bilinçlendirilmesi
ERÜ Mezun Derneği’nin (ERMED) kurulmuş olması
Tecrübeli ve nitelikli akademik ve idari personele sahip olması,
Huzurlu bir Üniversite ortamının bulunması,
Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılımları kendisi üreten bir bilgi işlem biriminin bulunması ve
yeni teknolojilere kolay adaptasyon yeteneğinin olması
Yeni yatırımlar için geniş bir kampüs alanına sahip olunması, genişleme olanağının bulunması,
Üniversite öğretim elemanlarının tamamının bilgisayarlarının olması ve istedikleri an bilgi
teknolojilerine ulaşabilme ve kullanabilme imkânlarının bulunması,
Yenilikçi, köklü ve kurumsallaşmış yönetim anlayışına sahip olunması,
Geleneksel ile modern anlayışı sentezleyebilen bir örgüt kültürüne sahip olunması.
Üniversite’nin kampüs içerisinde akademik ve idari personele yönelik lojman imkânının bulunması
Üniversite kampüsü içerisinde anaokulu ve kreş hizmetinin sunulması,
Üniversite kampüsü içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor alanlarının bulunması
Yabancı uyruklu ve yurtdışında lisansüstü çalışma yapmış olan bilim adamlarının kullanımına
yönelik “Bilim Sitesi”nin bulunması.

Fırsatlar








Sağlık turizmine önem verilmesi ve bu alanda potansiyelinin yüksek olması
Hayırseverlerin Üniversiteye katkı ve desteğinin devam ediyor olması Kış sporları için Erciyes
Dağı, yamaç paraşütü için ise Ali Dağının olması
Üniversite Vakfı’nın bulunması ve aktif çalışıyor olması,
Üniversite kampüsünün şehre yakın olması ve şehrin birçok yerine ulaşım imkanının bulunması
Kayseri ilinin sakin, kolay yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması
Yakın çevrede başka bir üniversite hastanesinin olmaması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Erciyes Master Planı’na çalışmaların hayata

geçirilmemiş olması,
 Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı, Aladağlar gibi çok sayıda doğal ve tarihî değerler ile uluslararası
öneme sahip Kayalık Kapadokya Bölgesi’ne yakın olması
Zayıf Yönler










İdari ve akademik personel sayısının yetersiz olması
Eğitim birimlerinin, hizmet mekânlarının ve sosyal alanların yetersiz olması
Yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi kuruluşları gibi dış paydaşlarla
istendik düzeyde işbirliğinin olmaması
Halkın kültürel düzeyine katkı sağlayan konser, sergi ve tiyatro oyunları gibi aktivitelerin azlığı
Mezunlarla iletişim ağının olmaması
Ulusal ve uluslararası ölçekte teknik, sosyal ve bilimsel amaçlı organizasyonların yapılabileceği
kongre merkezinin olmaması
Yabancı dil bilen idari personelin yetersiz olması,
İdari mekanizmadaki performans değerlendirme sisteminin yetersiz olması,
Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yetersiz olması

Tehditler











Siber saldırıların olması
Bölgemizde artan üniversite sayısı ve bu üniversitelere bağlı açılan benzer amaçlı eğitim
merkezlerinin sayılarının artmış olması
Yasal mevzuatların getirdiği sınırlamalar (Saymanlık Müdürlüğü ödeme işlemlerinin gecikmesi
nedeniyle resmi muhasebe arasındaki uyumsuzluklar)
Sağlık hizmetlerini sunan halka açık birimler ile eğitim hizmetlerini veren eğitim birimlerinin
fiziksel olarak ayrıştırılamaması sonucu oluşan araç ve insan trafiğinin yoğun olması,
Bazı akademik birimlerde öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığından araştırmaya imkân
bulamaması,
İdari personel atamalarının Üniversite tarafından yapılmaması sonucunda işe uygun yeterli niteliğe
sahip olan ve işinde süreklilik gösterecek eleman temin edilememesi,
Bütçe kullanımının kısıtlı olması, mali özerkliğin ve yeterli bütçe imkânının bulunmaması,
Kayseri’nin sosyal, coğrafi ve kültürel yapısı bakımından öğrenciler için metropol kentlere göre
daha az çekici olması,
Üniversite sayısında artışa paralel olarak nitelikli öğrenci ve öğretim elemanlarının üniversiteye
kabulü ve tutulması hususunda sorunlar
Türkiye’de Üniversitedeki öğretim elemanlarının maaşlarının yeterli düzeyde olmaması.

