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Profesör Doktor

Doçent Doktor

Dr. Öğr. Üyesi

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali Hizmetler  Uzman Yardımcısı

Hemşire

Diğer

Sekreter

Dış Paydaş Anketi

Öğretim Görevlisi

Daire Başkanı

Müdür

Mühendis

Teknisyen

Şef/Memur

Diğer Öğretim Üyesi

Eczacı

Satış Elemanı

Görev /Unvan

Görev yapığınız kurum/kuruluş
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KATILIMCI SAYISI: 130

Üniversitemiz dış paydaş anketine katılan katılımcıların %66,2'si kamu kuruluşlaında, %23,1'i Üniversitlerde

ve %10,8'i ise özel sektörde görev yapmaktadır.

Katılımcıların %15,4'ü kamu kuruluşları ve üniversitelerde çalışan şef/memur kadrolarında bulunan idari

personel, %10,8', çeşitli kurum ve kuruluşlarda müdür kadrosunda, toplamda %22,1 oranında da öğretim

üye/görevlileri(Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğr.Üyesi ve Öğretim Görevlisi)'nden oluşmaktadır. Diğer kadro ve

görevlerde olan katılımcıların sayısı ve yüzdesel oranları yandaki tabloda sunulmuştur.



Temas Yok ÇokAz Az Orta İyi Çok İyi 

36,9 16,4 7,4 14,8 13,9 10,7

36,9 9,0 10,7 19,7 13,1 10,7

53,4 11,2 10,3 11,2 8,6 5,2

49,6 12,0 6,8 13,7 7,7 10,3

24,6 15,1 9,5 21,4 15,1 14,3

48,8 15,7 6,6 12,4 9,1 7,4

64,7 10,9 7,6 8,4 5,9 2,5

55,7 8,7 9,6 8,7 8,7 8,7

65,3 11,0 5,9 7,6 7,6 2,5

42,6 9,8 4,9 17,2 11,5 13,9

10,8

29,2

27,7

20,0

12,3

25,8

24,2

41,4

70,3

10,9

Fakülteler

Meslek Yüksekokulları

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (Diş Hastanesi)
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(Hastane)

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

4

5

Basın Yayım ve Halkla İlişkiler

Hukuk Müşavirliği

Daire Başkanlıkları

Enstitüler

Rektörlük

Üniversitemizin hizmetleri hakkında genel bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Üniversitemiz ile ilgili bilgileri genellikle hangi şekilde edinirsiniz? (Birden çok seçenek belirtebilirsiniz.)

Çok İyi

İyi

Yeterli

Yetersiz

Bilgim Yok

Yazılı Medya

Görsel Medya

Sosyal Medya

Üniversitemiz birimleri ile temas sıklığınız nedir?
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Üniversitemiz Web Sitesi

Diğer

Katılımcılardan "Üniversitemiz birimleri ile görüşme sıkığınız nedir?" sorusunun cevabı olarak "Çok İyi"

cevabına %14,3 oranında "Diş Hastanesi", %13,9 oranında "Daire Başkanlıkları", %10,7 oranlarında

"Rektörlük" ve "Fakülteler" ve %10,3 oranında ise "Meslek Yüksekokulları" sonuçları çıkmıştır. "İyi"

cevabına ise %15,1 oranıyla "Diş Hastanesi", %13,9 oranıyla "Rektörlük" ve %13,1 oranıyla "Fakülteler"

tercih edilmiştir. "Orta" temas sıklığında ise yine "Diş Hastanesi" %21,4 oranıyla seçenekler içerisinde en sık

temas sıklığına sahip birim olmuştur. Diğer birimler ise %19,7 ile "Fakülteler", %14,8 ile "Rektörlük" ve

%13,7 ile "Meslek Yüksekokulları" sonuçları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların "Az" temas sıklığında bulunduğu

birimler, %10,7 "Fakülteler", %10,3 "Enstitüler" ve %9,6 ile "Basın, Yayım ve Halkla İlişkiler" birimleri

olmuştur. "Çok Az" temas sıklığında %16,4 ile "Rektörlük", %15,7 ile "Hastane" ve %15,1 ile de "Diş

Hastanesi" sıralanmaktadır. Katılımcıların hiç temas kuramadığı birimler ise sırasıyla %65,3 ile "Hukuk

Müşavirliği", %64,7 ile "Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü", %53,4 ile "Enstitüler" olmuştur. Temas

sıklıklarına göre katılımcıların diğer oransal ifadeleritbloda sunulmuştur. 

Katılımcıların %29,2'si Üniversitemiz hakkında "İyi" düzeyde bilgi sahibi olduklarını beyan etmişlerdir.

%27,7'si "Yeterli" ve %10,8'i "Çok İyi" düeyde bilgi sahibi olduklarını belirmişlerdir. %20'si Üniversitemiz

hakkında "Yetersiz" bilgi sahibi olduklarını ve %12,3'ü ise hiç bilgi sahibi olmadıklarını beyan etmişlerdir.

Katılımcıların %70,3 ü Üniversitemiz ile ilgili bilgileri Üniversitemiz web sitesi aracılığı ile edindiklerini belirtmişlerdir.

%41,4'ü sosyal medya, %25,8'i yazılı medya, %24,2'si görsel medyayı bilgi edinme de aracı olarak kullanmışlardır.

%10,9'luk kısım ise sosyal çevre, öğrenciler, eğitimciler gibi diğer sosyal gruplar vasıtasıyla bilgi edindiklerini

belirtmişlerdir. Bu önerme ile birlikte bilgi edinmede medya çeşitlerinden "sosyal medya"nın diğer medya

bileşenlerinden orantısal olarak çok önde olduğu ve bilgiye ulaşımda önemli bir role sahip olduğu ortaya çıkmıştır.



11,9

48,4

29,4

9,5

0,8

Kesinlikle 

Uygun
Uygun Kararsızım Uygun Değil

28,9 41,3 25,6 0,8

27,9 45,1 23,8 1,6

27,6 46,3 19,5 3,3

26,0 40,7 19,5 8,9

27,6 36,6 26,0 5,7

27,9 45,9 21,3 3,3

26,2 42,6 23,0 4,1

23,0 44,3 25,4 3,3

23,0 44,3 25,4 1,6

26,2 48,4 16,4 5,7

25,2 45,5 19,5 5,7

25,0 41,9 25,0 4,0

30,1 38,2 22,0 4,9

29,5 37,7 23,8 5,7

Çok 

Memnunum
Memnunum

Orta Düzeyde 

Memnunum

Memnun 

Değilim

Hiç Memnun 

Değilim
Fikrim Yok

19,7 31,1 15,6 2,5 3,3 27,9

12,5 35,0 15,8 5,0 3,3 28,3

11,1 29,9 12,8 2,6 1,7 41,9

11,1 29,9 14,5 1,7 1,7 41,0

17,8 28,0 16,1 2,5 3,4 32,2

18,0 27,0 23,0 4,1 7,4 20,5

11,0 28,8 12,7 8,5 5,1 33,9

Katılımcılara sorulan "Aşağıda yer alan özelliklerin, Üniversitemiz için uygunluk derecesini belirtiniz."

sorusuna "Kesinlikle Uygun" seçeneği için sırasıyla %30,1 oranıyla "İşbirliğine Açık", %28,9 ile "Bilime

Saygılı", %27,9 ile "Doğa/Çevreye Saygılı" ve "Ulusal Çıkarlar Odaklı" şıkları; "Uygun" seçeneği için

sırasıyla %48,4 "Kaliteli", %46,3 ile "Güvenilir" ve %45,5 ile "Dinamik ve Esnek" sonuçları olumlu sonuç

olarak ortaya çıkmış olup, her iki seçenek için de diğer şıkların oranı tabloda belirtilmiştir. "Uygun Değil"

seçeneğine %8,9 oranıyla "Hizmet ve Paydaş Odaklı", %5,7 ile "Çözüm Odaklı", "Kaliteli", "Dinamik ve

Esnek" ve "Erişilebilir" şıkları tercih edilmiştir. "Kesinlikle Uygun Değil" seçeneğinde ise %5,7 oranıyla

"Hesap Verilebilir" ve %4,9 oranla "Hizmet ve Paydaş Odaklı" ve "İşbirliğine Açık" şıkları tercih edilmiştir.

Katılımcıların "Kararsız" kaldıkları şıklar ise %26 ile "Çözüm Odaklı", %25,6 ile "Bilime Saygılı" ve %25,4

ile "Yetkin" ve "Hesap Verilebilir" şıkları tercih edilmiştir. Katılımcıların seçeneklere ilişkin diğer oransal

ifadeler tabloda sunulmuştur.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(Hastane)
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (Diş Hastanesi)

Enstitüler

Meslek Yüksekokulları

İdari Birimler

Rektörlük

Fakülteler

4,9

3,3

3,3

4,1

4,0

Kaliteli

Dinamik ve Esnek

Şeffaf

İşbirliğine Açık

Erişilebilir

4,1

5,7

4,1

1,6

4,1

3,3

4,9

Kesinlikle Uygun Değil

3,3

1,6Doğa/Çevreye Saygılı

Yetkin

Hesap Verebilir

Çözüm Odaklı

Ulusal Çıkarlara Odaklı

Yenilikçi

Güvenilir

Hizmet ve Paydaş Odaklı
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Üniversitemizde verilen hizmetlerini (sağlık, eğitim vb.) nasıl değerlendirirsiniz?

Aşağıda yer alan özelliklerin, Üniversitemiz için uygunluk derecesini belirtiniz.

7

Aşağıda yer alan ölçeğe göre Üniversitemiz birimlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyini belirtiniz.

Çok Başarlı

Başarılı

Kararsızım

Başarısız

Çok Başarısız

8

Bilime Saygılı

Katılımcılar "Üniversitemizde verilen hizmetleri (sağlık, eğitim vb.) nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna %48,4

oranında "Başarılı", %11,9 oranında "Çok Başarılı", %9,5 oranında "Başarısız" ve %0,8 oranında ise "Çok

Başarısız" cevabını vermişlerdir. %29,4 oranındaki katılımcılar ise bu soruya "Kararsızım" cevabını

vermişlerdir.

Katılımcıların Üniversitemiz birimlerine olan memnuniyet düzeylerinde ise "Çok Memnun" olunan

birimin%19,7 ile "Rektörlük, %18 ile "Hastane" ve %17,8 ile "İdari Birimler" olduğu beyan edilmiştir.

"Memnunum" seçeneğini ise %35 "Fakülteler", %31 "Rektörlük" ve %29,9 ile "Enstitüler" ve "Meslek

Yüksekokulları" için tercih edilmiştir. %23 "Hastane", %16,1 "İdari Birimler" ve %15,8 "Fakülteler", "Orta

Düzeyde Memnunum" seçeneği için tercih edilmişlerdir. "Memnun Değilim" seçeneği %8,5 ile "Diş

Hastanesi", %5 ile "Fakülteler" ve %4,1 ile "Hastane" için tercih edilmiştir. Katılımcıların %7,4'ü

"Hastane"den, %5,1'i "Diş Hastanesi"nden ve %3,4'ü "İdari Birimler"den memnun olmadıklarını beyan

etmişlerdir. Memnuniyet düzeyi ile birimler arasında bir ilişki kuramayan ve fikir beyan etmeyenler ise

sırasıyla %41,9 ile "Enstitüler", %41 ile "Meslek Yüksekokulları" ve %33,9 ile "Diş Hastanesi"ni

işaretlemişlerdir. Birimler ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiye dair diğer oransal ifadeler tabloda

belirtilmiştir.



Çok 

Memnunum
Memnunum

Orta Düzeyde 

Memnunum

Memnun 

Değilim

Hiç Memnun 

Değilim
Fikrim Yok

14,8 38,5 13,1 5,7 2,5 25,4

16,1 33,9 20,2 8,1 6,5 15,3

15,6 32,0 18,0 4,9 4,1 25,4

15,6 27,9 17,2 3,3 9,8 26,2

10,7 27,3 20,7 6,6 5,8 28,9

13,2 31,4 18,2 6,6 5,8 24,8

13,9 27,0 23,0 4,1 9,8 22,1

12,3 29,5 21,3 6,6 6,6 23,8

Çok 

Memnunum
Memnunum

Orta Düzeyde 

Memnunum

Memnun 

Değilim

Hiç Memnun 

Değilim
Fikrim Yok

23,0 35,7 15,9 4,8 7,1 13,5

21,6 34,4 17,6 6,4 6,4 13,6

19,2 34,4 20,8 5,6 6,4 13,6

18,7 35,0 13,0 8,9 4,9 19,5Toplumsal Yaşama Katkı

Görev ve Sorumluluk Bilinci

Sonuç Alma

Ürün ve Hizmet Kalitesi

İletişim ve Yeterli Bilgilendirme

Danışmanlık Hizmeti

Toplumsal Yaşama Katkı

Beklentilere Uygunluk

Araştırma Geliştirme

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Eğitim-Öğretim

Sağlık Hizmeti Sunumu

Üniversitemizin eğitim-öğretim, sağlık hizmeti sunumu, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet 

derecenizi belirtiniz.

Üniversitemiz personelinin yaklaşımlarına dair memnuniyet düzeyini belirtiniz.
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Katılımcıların Üniversitemiz eğitim-öğretim, sağlık hizmeti sunumu, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk

faaliyetlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri ise "Çok Memnun" olunan faaliyetin %16,1 ile "Sağlık Hizmeti

Sunumu", %15,6 ile "Araştırma Geliştirme" ve "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" ve %14,8 ile "Eğitm-

Öğretim" olduğu beyan edilmiştir. "Memnunum" seçeneğini ise %38,5 "Eğitm-Öğretim", %33,9 "Sağlık

Hizmeti Sunumu" ve %32 ile "Araştırma Geliştirme" için tercih edilmiştir. %23 "Beklentilere Uygunluk",

%21,3 "Ürün ve Hizmet Kalitesi" ve %20,7 "Danışmanlık Hizmeti", "Orta Düzeyde Memnunum" seçeneği

için tercih edilmişlerdir. "Memnun Değilim" seçeneği %8,1 ile "Sağlık Hizmeti Sunumu", %6,6 ile

"Danışmanlık Hizmeti", "Toplumsal Yaşama Katkı" ve "Ürün ve Hizmet Kalitesi" için tercih edilmiştir.

Katılımcıların %9,8'i "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" ve "Beklentilere Uygunluk"tan, %6,6'sı "Ürün ve

Hizmet Kalitesi"nden ve %6,5'i "Sağlık Hizmeti Sunumu"ndan memnun olmadıklarını beyan etmişlerdir.

Memnuniyet düzeyi ile birimler arasında bir ilişki kuramayan ve fikir beyan etmeyenler ise sırasıyla %28,9

ile "Danışmanlık Hizmeti", %26,2 ile "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" işaretlemişlerdir. Birimler ile

memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiye dair diğer oransal ifadeler tabloda belirtilmiştir.

Katılımcıların Üniversitemiz personelinin yaklaşımlarına dair memnuniyet düzeyinde ise "Çok Memnun" olunan

yaklaşımın %23 ile "İletişim ile Yeterli Bilgilendirme", %21,6 ile "Görev ve Sorumluluk Bilinci" olduğu beyan

edilmiştir. "Memnunum" seçeneğini ise %35,7 "İletişim ile Yeterli Bilgilendirme", %35 "Toplumsal Yaşama Katkı"

şıkları tercih edilmiştir. %20,8 "Sonuç Alma", %17,6 "Görev ve Sorumluluk Bilinci" "Orta Düzeyde Memnunum"

seçeneği için tercih edilmişlerdir. "Memnun Değilim" seçeneği için %8,9 ile "Toplumsal Yaşama Katkı", %6,4 ile "Görev

ve Sorumluluk Bilinci" tercih edilmiştir. Katılımcıların %7,1'i "letişim ile Yeterli Bilgilendirme" ve %6,4'ü "Görev ve

Sorumluluk Bilinci" ve "Sonuç Alma"dan memnun olmadıklarını beyan etmişlerdir. Memnuniyet düzeyi ile birimler

arasında bir ilişki kuramayan ve fikir beyan etmeyenler ise sırasıyla %19,5 ile "Sonuç Alma", %13,6 ile "Görev ve

Sorumluluk Bilinci" ve "Sonuç Alma" işaretlemişlerdir. Birimler ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiye dair diğer

oransal ifadeler tabloda belirtilmiştir.



Çok Güçsüz Güçsüz Kararsızım Güçlü 

5,8 10,7 32,2 40,5

5,7 12,2 30,9 39,0

8,3 16,5 28,9 38,0

7,4 8,3 32,2 43,0

6,4 12,0 32,8 34,4

6,7 6,7 34,5 39,5

6,7 8,4 32,8 37,8

7,4 8,3 33,9 35,5

7,4 9,9 41,3 29,8

7,4 9,9 35,5 33,9

9,1 9,1 29,8 38,8

8,3 6,6 38,0 33,1

8,2 15,6 34,4 30,3

5,8 13,2 41,3 30,6

Kesinlikle 

Katılıyorum
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Kesinlikle 

Katılmıyorum
Fikrim Yok

41,6 38,4 6,4 4,0 8,8 8,8

41,5 39,0 6,5 3,3 0,0 9,8

43,7 34,5 8,4 2,5 1,7 9,2

47,2 30,9 8,9 3,3 0,0 9,8

35,8 26,8 15,4 8,1 4,1 9,8
Üniversitiemiz hizmetlerinde çalışanların 

tutum ve davranışları iyileştirilmeli

Üniversitemiz Hizmetlerindeki Teknolojik 

Altyapı Geliştirilmeli

Üniversitemiz Bünyesindeki İnsan 

Kaynakları Geliştirilmeli

14,0

11,5

9,1Bürokrasive Kırtasiyeciliğin Fazla Olması

Üniversitemiz Hizmetlerinin Etkinliği 

Arttırılmalı

Üniversitemiz Hizmetlerinin Sunumunda 

Paydaşlarla Daha Fazla İşbirliğine Gidilmeli

13,2

13,2

14,3

14,9

11,6

Çok Güçlü

10,7

12,2

8,3

9,1

14,4

12,6

Paydaşlarla İlişkilerin Yerli Olması

Çalışanlar Tarafından Benimsenmiş Açık 

Kurum Kültürünün Varlığı

İş Akış Verimliliği

Yeniliğe Açık Olması

Değişime Açık Olması

Kurumsal Yönetim Anlayışı

Kurum İmajı

Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin 

Yeterli Olması

Teknolojik İmkanlar

Genel Çalışma Kurallarına Uyum

Akademik Personel Kalitesi

İdari Personel Kalitesi
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Üniversitemizin yer aldığını bölgenin, Üniversitemizin gelişimine yönelik tehdit ettiği unsurlar sizce nelerdir? (Öncelik sırasına 

göre belirtiniz.)

Üniversitemizin güçlü bulduğunuz yönlerini 1'den 5'e doğru puanlayınız.
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Üniversitemizin "Çok Güçsüz" bulunan yönü %9,1 ile "Kurum İmajı, %8,3 ile "Teknolojik İmkanlar" ve

"Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması" şıkları tercih edilmiştir. "Güçsüz" olarak sırasıyla %16,5 ile

"Teknolojik İmkanlar", %15,6 ile "Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yeterli Olması" trcih edilmiştir.

"Güçlü" yönünde %43 ile "Genel Çalışma Kurallarına Uyum" ve %40,5 "Akademik Personel Kalitesi"

seçenekleri beyan edilmiştir. %14,9 ile "Paydaşlarla İlişkilerin İyi Olması" ve %14,4 ile "İş Akış Verimliliği"

yönleri "Çok Güçlü" yönler olarak orantısal olarak ön plana çıkmıştır. Üniversitemizin hangi yönlerinin ne

kadar güçlü olduğuna dair katılımcılara sunulan önermede tabloda belirtilen yönleri belirli bir güç seçeneği ile

ilişkilendiremeyen katılımcılar ise sırasıyla %41,3 "Çalışanlar Tarafından Benimsenmiş Açık Kurum

Kültürünün Varlığı" ve "Bürokrasive Kırtasiyeciliğin Fazla Olması" şıklarını tercih etmişlerdir. Güç sklasında

diğer seçenekler ve oransal ifadeleri tabloda sunulmuştur.

Katılımların "Üniversitemizin yer aldığını bölgenin, Üniversitemizin gelişimine yönelik tehdit ettiği unsurlar

sizce nelerdir? " sorusunda "Kesinlikle Katılıyorum" seçeneğine %47,2 ile "Üniversitemiz Hizmetlerinin

Sunumunda Paydaşlarla Daha Fazla İşbirliğine Gidilmeli" ve %43,7 "Üniversitemiz Hizmetlerindeki

Teknolojik Altyapı Geliştirilmeli" şıkları tercih edilmiştir. "Katılıyorum" seçeneğine "Üniversitemiz

Bünyesindeki İnsan Kaynakları Geliştirilmeli" ve %38,4 ile "Üniversitemiz Hizmetlerinin Etkinliği

Arttırılmalı" seçeneği beyan edilmiştir. "Kararsızım" seçeneğinde %15,4 ile "Üniversitiemiz hizmetlerinde

çalışanların tutum ve davranışları iyileştirilmeli" ve %8,9 ile "Üniversitemiz Hizmetlerinin Sunumunda

Paydaşlarla Daha Fazla İşbirliğine Gidilmeli" şıkları tercih edilmiştir. "Katılmıyorum" seçeneğine %8,1 ile

"Üniversitiemiz hizmetlerinde çalışanların tutum ve davranışları iyileştirilmeli" ve %4 ile "Üniversitemiz

Hizmetlerinin Etkinliği Arttırılmalı" şıkları işaretlenmiştir. %8,8 ile "Üniversitemiz Hizmetlerinin Etkinliği

Arttırılmalı" ve %4,1 ile "Üniversitiemiz hizmetlerinde çalışanların tutum ve davranışları iyileştirilmeli"

şıkları "Kesnlikle Katılmıyorum" seçeneği olarak beyan edilmiştir. "Fikrim Yok" seçeneği ile diğer şıklar için

tercih edilen seçenekler tabloda belirtilmiştir. 
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akademik ve idari personel alımlarında liyakat kriterleri olmalıdır. Belirlenen kriterler objektif olmalı ve uygulanmalıdır.

Üniversitemizin hedefleri sizce neler olmalı (Öncelik sırasına göre belirtiniz.)

Eğitim kalitesinin artırılması, bilimsel çalışmaların Artırılması, GENKÖK İlaç araştırma merkezi ERNAM gibi Araştırma merkezlerinin 

patent ve ürün odaklı çalışmalar yapması

Kurumsallaşma, bölgesel gelişime katkı sağlanması.

Uluslar arası öğrenci çeşitliliğinin artırılması

Sağlık alanında sunmuş olduğu özgün eğitim-öğretim programları ve katmadeğerli araştırma projelerinin yanı sıra akademik etik ilkeleri 

benimsemiş, yenilikçiliği, kurum kültürünü ve toplumsal değerleri önemseyen, yaşam boyu öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği 

hedefleyen, alanında öncü bir üniversite olmak.

Üniversitelerin görev önceliği ülke milli menfaatleri çerçevesinde bütün eğitim dallarında yetiştirilmiş donatılmış öğrenciler yetiştirmek.

Bölgesel çalışmalara daha fazla önem vermelidir.

Ulusal alanda yenilikçi üniversiteler sıralamasında ilk sıralarda yer almak

Ulaşılabilir Kaliteli Bilimsel Sağlık Hizmeti ve Akademik Üretim Şeffaflık ve Dürüstlük Paydaşları Bileşenleri ve Tedarikçileri 

Önemseme. Ulaşılabilir Olma. İletişim Kanallarına Açık Tutmaç Malzeme Alımlarında Zamanında Ödeme Yapılması.

Sanayi'ye dayalı iş gücü garantili eğitim verilmeli.

Milli ilaç-aşı üretim hedefinde alt yapısı güçlü bir üniversite olmalıdır.

Personel yeterliliği artırılmalıdır.

Daha yenilikçi olmalı Sosyal, kültürel etkinliklere fazlasıyla yer vermeli

Türkiye de ilk 50 üniversiteye girmesi olmalı

Lisans eğitiminin akreditasyonu ve Bölgesindeki diğer üniversiteler ile işbirliği (lisans ve lisansüstü eğitimde) 

Teknolojik ve alt yapı yatırımı

Sorumluluk bilinci, şeffaf ve iş ahlakı olan dinamik personel(Akademik ve idari), değişime açık dünyadaki gelişmeleri takip edebilen 

insan ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten öğrenci ve akademik ve idari kadroları oluşturmaya çalışması,

modern dünyanın pırıltısını benliğinde egoyla taşıyan akademik personele dünya ölçeğinde hedefler verilmeli verilen hedef sonuçları 

mutlaka değerlendirilmeli yoksa ülkenin yurttaşları nazarında itibar kaybı aşağılara gitmekte

Bölgesinde önemli,tercih edilen güven duyulan bir kurum olmalı

Ülkenin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu başta ilaç sanayi olmak üzere konulara öncelik vermek

Bence öğrenci odaklı imkanlar arttırılmalıdır fakülte farkı gözetmeksizin akademisyen sayısı artırılmalıdır ezbercilikten ziyade 

öğrencinin yeteneklerini geliştiren uygulamalara gidilmeli

Bir sağlık bilimleri üniversitesi olduğuna göre öncelikle Hastane şartları düzeltilmeli



Yer aldığımız bölgede çok kaliteli sağlıkla ilgili üniversitelerin varlığıyla mücadele için rekabet ruhunu kaybetmek en büyük tehlikedir.

kontenjan doluluk oranları

Nüfus azlığı ve dolayısı ile rekabet koşullarının oluşmaması

1. Pek çok büyük ile olan yakınlığı nedeniyle personel hareketliliğinin fazla olması 2. İklim koşullarının zaman zaman sert geçmesi

Sosyal ortam, yerleşke-kalma yerleri
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Üniversitemizin yer aldığını bölgenin, Üniversitemiz gelişimine yönelik sunduğu fırsatlar sizce nelerdir? (Öncelik sırasına göre 

belirtiniz.)

Büyükşehirlerden sonra en fazla nüfusa sahip il olan Afyonkarahisar’da bulunmanız imkanların etkin kullanımı, işbirliği için daha fazla 

partner oluşturma, sunmuş olunan etkin eğitim sisteminden daha fazla öğrencinin faydalanması gibi fırsatlar sağlayabilir.

Doğa turizmi, Ekosistem korunması

Gerek Afyonkarahisar’ın kavşak noktada yer alması gerekse üniversite yerleşkesinin hem şehre yakın hem de doğaya açık bir yerde 

olması bakımından avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir sağlık üniversitesi olarak uygulama hastanesinin de kampüs içerisinde 

olması da yadsınamayacak bir avantajdır. Sağlık turizmi konusunda ulusal ve uluslararası alanda daha yenilikçi reklam kampanyalarına 

ihtiyaç duyduğunu düşünmekteyim. Afyonkarahisar’ın ulusal alanla bir kaplıca bölgesi olması ve buna bağlı tamamlayıcı tıp 

uygulamalarının da uluslararası bir uygulama içeriği ile geliştirilerek bu alanda da iddialı bir konuma gelinebilir.

Ülkemizde coğrafi konumun üniversiteler için avantaj veya dezavantaj olduğunu düşünmüyorum.

1. Tıbbi aromatik bitki zenginliği multidisipliner çalışmalar için uygun 2. Termal sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri için uygun 

3. Birçok il için kavşak noktası olduğundan lisans ve lisansüstü öğrenciler için cazibe merkezi olabilir

Merkezi konumda olması ulaşılabilirliğini kolaylaştırıyor , termal turizmi bakımından fizik tedavi adına cazip konumda

Termal tedavi, Kırsal yaşamın insan sağlığı üzerine verimliliği etkinliği vs

Üniversitemizin yer aldığını bölgenin, Üniversitemize gelişimine yönelik tehdit ettiği unsurlar sizce nelerdir? (Öncelik sırasına göre 

belirtiniz.)

Bulunduğu bölge nedeniyle öğretim üyeleri tarafından cazibe merkezi olarak görülmemesi, Ulaşımda otoban ve hızlı tren bağlantısının 

bulunmaması

Yerelleşme sonucunda bilimin evrenselliğinin azalması

Olumsuz bir etki göremiyorum. Üniversite asıl görevi olan eğitim ve sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra sürdürülebilir gelir getirici 

faaliyetler oluşturabilirse kampüsünün coğrafi sınırları sorun olmaktan çıkacaktır.

Konum itibarıyla tercih edilebilirliği artıyor olsa da İzmir ve diğer büyükşehirlerdeki üniversitelere geçiş için de kullanılabilmesi. 

Merkez Kampüsün şehirden uzağa taşınması, Aşırı bürokrasi(idari personel ile üst yönetimin iletişimin yetersiz olması). Nitelikli öğretim 

üyelerini üniversitemize çekemiyor olmak.

Barınma ihtiyacı karşılanamamaktadır.

Kalifiye, eğitimli, konusunun uzmanı insan gücü yok. Bölge halkı profesyonel çalışma ve yeniliklere kapalı



Fiziki yapının (bina, oda) yetersizliği

bencil taraflı kayırmacı adamına göre iş işlem
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Üniversitemizin olumsuz özelliklerini öncelik sırasına göre belirtiniz

Randevu sistemi çok zor oluyor sıra alamıyoruz

Bilimsel çalışmalarda Daha fazla çalışması olan öğretim elemanlarının çalışmalarına ek maddi destek sağlanmaması,

İmkan yetersizliği ve akademik kadro yetersizliği

Üniversite isminin ulusal anlamda tanınır olmaması, birçok akademisyenin halen ilk kez duyması karayolundan ayrıldıktan sonra 

tabelaların yetersizliği, otopark sorunu, hekimlerin hastalarla iletişim sorunlarının olması.

Okulllar ve hastahane çok iç içe olması

Tüm birimler tek bir merkezi kampüste toplansa daha iyi olabilir.

1.Bazı yüksekokullarda yeterli ekipman labaratuar vs yok . akademisyen sayısı yetersiz 3.mezuniyet ve spor için üniversitede bir stadyum 

yok 4.öğrenci işleri çoğu şeye bilmiyorum deyip geçiştiriyor biraz daha empati sahibi ve duyarlı olmayı deneyebilirler

Kulüplere verilen önemin az olduğunu düşünüyorum.Online eğitim konusunda yetersiz.

Yeni olması ama eski alışkanlıkların devam etmesi

1.Üniversite sosyal yaşama yönelik etkinlikler ve diğer illerden gelen insanlar için uyum problemini giderecek faaliyetler sunmamaktadır. 

2. Üniversite çevresinde müzik dinleyip çalışma yapabileceğimiz herhangi bir yer bulunmamaktadır. 3. Üniversite içerisinde yeterli 

düzeyde toplantı ve grup çalışma odası bulunmamaktadır. 4. Kampüs alanı içerisinde akademisyen, öğrenci ve idari personel yönelik hobi 

alanları bulunmamaktadır. 5. Bilimsel ve teknik açıdan malzeme alımları için daha fazla bütçe ayrılmalıdır. 6. Kurum içi hizmet 

eğitimlerinin sayısı arttırılmalıdır.

Öğrencilerin bir arada sosyalleşebileceği aktivitelerin yetersiz kalması Öğrenciyle iletişimi yeterince iyi sağlamaması İdari personellerin 

biraz daha öğrenciyle yakın ve iletişime açık olması gerekmekte

Hastane kısmında poliklinikler ayrı ayrı yerde çok sıkıntılı ayrıca öğrencilerin eğitim gördüğü bina ve hastane ayrı değil kampüste kim 

nerde ne yapıyor ne nerde kimse bilmiyor.üniversitenin etrafı kesinlikle kapatılmalıdır girişler çıkışlar kontrol altına alınmalıdır

Akademik kadro az sayıda deneyimli idari ve teknik personel ile destekleniyor, aynı kişiler aynı anda çok fazla görevde bulunuyor, 

kurumsal düzenlemelere uyulmuyor, kişilere bağlı olarak işler ilerliyor.

Teknolojik açıdan yeterli bulmuyorum. Laboratuvarlarn eksik olduğunu düşünüyorum.

Hastane kalitesi çok çok yetersiz. Bilhassa göz polikliniği; gerek teknik personel gerek genel hizmetler personeli son derece insan 

ilişkilerinden uzak davranışlar sergilemektedir. Geçmiş yıllardaki, insanların hastane çalışanlarına soru sormaya çekindiği yılları 

hatırlatmaktadır. Buranın bir hastane olduğu unutulmayıp, gelen insanların hasta olduğu düşünülerek davranılsa keşke...Ayrıca olmayan 

hijyene artık önem verilmeli.

Liyakat yok, kaliteye önem verilmiyor.



İdarenin yenilikçi ve üretim merkezli bakış açısı, eğitim ve sağlık hizmeti sunumunda insan odaklı yaklaşım, idarenin öğrenci odaklı 

uygulamaları.

Akademik personelin gayet başarılı ve bilgili olması 

Yenilikçi, değişime açık, dış paydaşları ile işbirliği içinde,

Temiz, ilkelere sadık kalan , sağlık ve bilimi hedefleyen ve bu doğrultuda öğrencilere her türlü desteği veren, birçok faaliyeti barındıran, 

üniversite kulüp ve topluluklarına desteğini esirgemeyen çok amaçlı bir üniversite oluşu benim için olumlu yanlarıdır.

Hastane kalitesi iyi

Genç ve dinamik bir üniversite olması, tematik bir üniversite olması.

Sağlık temalı bir üniversite olması, Yenilikçiliği önemsemesi, Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir değişim göstermesi, özgün 

eğitim öğretimi

Üniversitemizin olumlu özelliklerini öncelik sırasına göre belirtiniz

Özellikle bazı büyük üniversitelerde aylarca beklenen randevular bizim üniversitemizde kısmen daha iyi

Üniversite Fakülte ve Meslek Yüksekokullarıyla bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel, ekonomik katkı sunması. İnovasyonda öncü olması.

Sağlık bilimleri üniversitesi olması nedeniyle bazı bürokratik işlemler için daha hızlı karar alınması ve verilen eğitim.

Sürekli olarak gelişime açık olması

Sağlık ve eğitim personelinin kaliteli olduğunu düşünüyorum.

Çözüm odaklı ve sorun çıktığında iyi sonuçlanıyor üniversitemizde.Dış kısımda bulunan dernekler ve kuruluşlar ile yapılan aktiviteler 

çok güzel ve verimli.Şahsi olarak kızılay ile ilişkilerimizi de beğeniyorum.

Neredeyse tüm hastane branşlarının bulunması.

1 hocaları köklü akademik geçmişe sahip donanımlı bilgili kişiler 2 fizik tedavi hastane kısımı imkanları güzel alan geniş 3 sorularımızı 

rahatça sorabiliyoruz 4 hastane ile okul arası çok yakın yemekhanedeki yemekler güzel

Bölgemize göre iyi bir hastaneye sahip olmamız, personele ve öğrencilere değer vermeleri

En önemli özellik olarak kampüs konumu hem hastane hizmetleri açısından hem de eğitim öğretim faaliyetleri açısından çok avantajlıdır.
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Üniversitemizden beklentileriniz nelerdir?

Sıra alırken daha kolay sistem yapïlabilir

Bina ve cihaz kalitesi artırılması ve yerleşkenin güzelleştirilmesi

Yapılacak olan faaliyetlerde (üniversite -sanayi)işbirliğinin geliştirlmesi.

Bir an önce teknik alt yapı ve yatırımların bitmesi ve çalışma olanaklarının oluşması

Bölge halkının, AFSÜ varken başka illerdeki üniversite hastanelerini düşünmemesinin sağlanması.

İş Garantili Eğitim Modeline Dönüşün Sağlanması

Belli bölümlerde kapasite arttırımı ve ulaşılabilirlik Türkiye'de ilk kez denenecek tedavi türlerinde öncülük.

Lütfen artık Sadece akademisyenlere iş ortamı sunulsun diye, mezunlarının işsiz kalacağı bilinen bölümler için kapasite açmayın. Mezun 

olan öğrencilerin istihdam edilemediği bölümleri kapatın. 

Dünyanın en önde üniversiteleriyle yarışabilir, yenilikçi bir konumda bulunmalı

hastanenizdeki personellerin işini iyi yapması

Öğrenci odaklı olmak öğrenciye kaliteli hizmetten geçer. Öğrencinin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek alt yapıyı her daim dinamik 

tutmayı gerektirir. Üniversitenin İl ve İlçe deki tüm birimlerinde kurumsal bilincin başarılı ve verimli çalışma olarak yerleşmesi ve 

uygulanması sağlanmalı. Üniversitelerin çalışanları itibarıyla dışarıya verdiği imajın çok önemli olduğu bilinci aşılanmalı ve kurumsal 

kültür ve etik davranışlar konusunda eğitimler verilmesi ve uygulamada özen gösterilmeli.

Bilimsel araştırmalar için ortak çalışabileceğimiz bölümlerle kişisel yakınlık dışında yardım alabileceğimiz dönemsel olarak sorumlu 

personel belirlenmesi yapılabilir.

Ülkemiz ve milletimiz adına 2023 hedefleri doğrultusunda uyum içinde hareket eden kurumumuzun bölgesel anlamda araştırma ve 

geliştirme merkezi haline gelmesi ve özellikle de sağlık açısından ülkemize umut verici buluşları gerçekleştirdiği bir kurum olması en 

büyük beklentimdir.

Öğrencilere her konuda fikir sorulmasını bekliyorum.Gerek online eğitim konusunda gerek kulüpler konusunda gerek okulla ilgili çıkan 

sorunlarda. Böyle anketlerin daha sık yapılmasının faydamıza olacağını düşünüyorum.Toplulukların yaptığı etkinlik ve projelere gerek 

maddi gerek manevi desteğin daha çok olmasını diliyorum.

Ankara ve İstanbul gibi büyük illerdeki büyük üniversiteler ile rekabet edecek düzeyde olması

Vatandaşla daha içiçe ve duyuru bilgilendirmenin fazla olduğu program ve projeler güzel olur.

Bulunduğu bölgeye ışık saçan çağdaş bir eğitim kurumu olması

Giderek artan sağlık sorunları (bulaşıcı hastalık, yaşlı nüfus artışının etkisi vb) için yeterli düzeyde sağlık çalışanının yetiştirilmesi

Daha iyi eğitim, daha iyi sağlık hizmeti, daha kaliteli araştırma faaliyeti
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