
                                             
 

EK-3/B DEĞERLENDİRME TAKIMI YÜZ YÜZE ZİYARET PLANI  

Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği 
 06 Aralık 2020 Pazar (0. Gün) 

 
 

 Gün içerisinde  Değerlendirme Takımı Üyelerinin Konaklama Yerine Transferi 

19:00 Takım Başkanı, Takım Üyeleri, Rektör ve kurumdan diğer 
ilgililer akşam saatlerinde (tanışma toplantısı/yemeği) bir 
araya gelir. 

Takım üyeleri ile kurum 
Rektörünün ve ekibinin 
tanışması, Ziyaret planı ile 
ilgili genel görüşme ve 
karşılıklı görüş alışverişi, 
Değerlendirme sürecine 
ilişkin diğer hususlar 

07 Aralık 2020 Pazartesi (1. Gün) 
 
9:30-11.00 

 
Kurumun yerleşkesinin /yerleşkelerinin ziyaret edilmesi 
(kampüs ziyareti) 

Kurumun yerleşkesini ve 
ortak kullanıma yönelik tesis 
ve altyapılarını tanımak ve 
öğrencilerle ilgili olanakları 
ve sunulan hizmetleri 
gözlemlemek gibi faaliyetler. 

11:00-12:00 
 
 

Değerlendirme 
Takımının iki üyesinin 
Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesinde görev 
yapan akademik 
personel ile görüşmesi  

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Erciyes 
Üniversitesi 
Edebiyat 
Fakültesinde 
görev yapan 
akademik 
personel ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin İ.İ.B.F. 
görev yapan 
akademik 
personel ile 
görüşmesi 

Öğretim elemanlarının üst 
yönetim ile ilişkileri 
incelenir, kalite güvence 
sistemindeki rolleri, 
personelin işe alımı, 
akademik personelin 
kendisini geliştirmesi ve 
motivasyonu ile ilgili 
politikaları hakkında görüş 
alınır. (Bu görüşmeye dekan 
ve dekan yardımcılarının 
katılmaması önemle dikkate 
alınmalıdır. Bu toplantıya 
sadece akademik personel 
katılmalıdır.) 

12:00-13:00 
 

Değerlendirme 
Takımının iki üyesinin 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 
görev yapan 
akademik personel ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Erciyes 
Üniversitesi Fen 
Fakültesinde 
görev yapan 
akademik 
personel ile 
görüşmesi 

Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Erciyes 
Üniversitesi 
Halil Bayraktar 
Sağlık 
Hizmetleri 
MYO’da görev 
yapan 
akademik 
personel ile 
görüşmesi 

Öğretim elemanlarının üst 
yönetim ile ilişkileri 
incelenir, kalite güvence 
sistemindeki rolleri, 
personelin işe alımı, 
akademik personelin 
kendisini geliştirmesi ve 
motivasyonu ile ilgili 
politikaları hakkında görüş 
alınır. (Bu görüşmeye dekan 
ve dekan yardımcılarının 
katılmaması önemle dikkate 
alınmalıdır. Bu toplantıya 
sadece akademik personel 
katılmalıdır.) 

13:00-14:00 
 

Saha ziyareti çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulması ve her 
iki taraf (takım/kurum) için de uygun olması durumunda, 
görüşmelere devam etmek üzere öğlen yemeğinde takım, kurum 
yetkilileri ile bir araya gelebilir. 

Ziyaretle ilgili ilk izlenimler 
paylaşılır. 



 

              

 
 
14:00-15:00 
 

 
 
Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Erciyes 
Üniversitesi Fen 
Bilimleri  
Enstitüsünün 
Müdür ve Müdür 
Yardımcısı ile 
görüşmesi 

 
 
Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Sosyal 
Bilimler Enstitüsü 
Müdür ve Müdür 
Yardımcısı ile 
görüşmesi 

 
 
Değerlendirme 
Takımının iki 
üyesinin Sağlık 
Bilimleri 
Enstitüsü Müdür 
ve Müdür 
Yardımcısı ile 
görüşmesi 

Enstitünün hedefleri ve bu 
hedefleri kurumun stratejik 
hedefleri içerisindeki yeri,  
paydaşların süreçlere 
katılımı, Enstitüdeki kalite 
süreçleri, mevcut 
programların öğrenme 
çıktıları, AR-Ge 
kapsamındaki faaliyetler ve 
sürekli iyileşme yaklaşımı 
hakkında bilgi alınır. 

15:00-16:00 
 

Seçilen idari birimlerde bulunan idari personelle görüşülmesi Toplantıda idari personelin 
yönetim ile ilişkileri, kalite 
güvence sistemindeki rolleri, 
mesleki gelişimi ve 
motivasyonu, kurum içi 
iletişim gibi hususlar ele 
alınır. 

16:00-17:00 
 

Araştırma Merkezleri ziyareti  
- İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi 
- Betül- Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi  
- ERNAM Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
- Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) 
- Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (ERAGEM) 
- Diğer merkezlerden de seçilecektir.  

 

 

19:30-20:30 Akşam Yemeği Takım üyeleri kendi arasında 

20:30 Değerlendirme Takım üyelerinin birinci günkü izlenimlerine 
ilişkin gözlemlerinin değerlendirilmesi ve çıkış bildirimi 
hazırlıklarının yapılması 

Birinci gün edinilen 
izlenimler paylaşılır ve çıkış 
bildirimi hazırlanmaya 
başlanır 

 
8 Aralık 2020  Salı (2. Gün) 

9:30-11:00 
 
 
 

Değerlendirme takımı tarafından çıkış görüşmesinde sözlü 
olarak iletilecek “Çıkış Bildirimi” hazırlanması 

Değerlendirme takımı bir 
araya gelerek çıkış 
görüşmesinde sözlü olarak 
iletilecek Çıkış Bildirimi için 
hazırlık yapar. 

11:00-11:30 Rektörle kısa bir görüşme Ziyaret süreci ve “Çıkış 
Bildirimi” nde yer alacak 
hususlarla ilgili gerekli 
paylaşımlar yapılır 

 
 
11:30-12:30 

 
 
 
Çıkış görüşmesi 
 
 

Rektör ve rektörün davet 
edeceği ilgili kurum 
yetkilileriyle çıkış görüşmesi 
yapılır. “Çıkış Bildirimi” 
takım başkanı ve 
değerlendiriciler tarafından 
sözlü olarak sunulur. Soru-
yanıt bölümünü takiben 
toplantı Rektör ve Takım 
Başkanı tarafından 
sonlandırılır. 

12.30 Değerlendirme Takımının kurumdan ayrılışı  



 

              

NOT:  
Sarı renk: Değerlendirme takımının üniversitedeki etkinlikleri,  
Yeşil renk: değerlendirme takımının  kendi  ekinlikleri, 
Mavi renk:  Ara  
 
 
*Toplantılara katılacak yönetici, akademik  ve idari personel, öğrenci ve paydaş isimlerinin önceden belirlenmesi  sürecin 
sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir. 
*Odak grup görüşmelerinde, rahat olunmasına, kuruma daha fazla fayda sağlanması amacıyla katılımcılar arasında ast ve üst 
ilişkisinin bulunmamasına ve katılımcıların ilgili odak grubun farklılıklarını yansıtabilecek özellikte olmasına özen 
gösterilmelidir. 


