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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

DIŞ PAYDAŞ ANKETİ 

Soru 1: Görev Yaptığınız Kurum: 

Devlet Üniversitesi (      ) Meslek Örgütü    (      ) 

Vakıf Üniversitesi (      ) Sivil Toplum Kuruluşu (      ) 

Yerel Yönetim Birimi (      ) Özel Sektör (      ) 

Diğer Kamu Kuruluşları (      ) Diğer (      ) 

 

Soru 2: Eğitim Düzeyiniz: 

İlköğretim (      ) Lise  (      ) 

Önlisans (      ) Lisans (      ) 

Yüksek Lisans (      ) Doktora (      ) 

 

Soru 3: Üniversitemiz hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşmaktasınız (Birden çok seçebilirsiniz)? 

Üniversitenin internet sayfası (www.comu.edu.tr)  (       ) 

Üniversitenin sosyal medya hesapları   (       ) 

Üniversitenin yayınları      (       ) 

Yazılı medya (gazete, dergi vb.)       (       ) 

Radyo / Televizyon      (       ) 

Üniversitenin etkinlikleri     (       ) 

Resmi yazışmalar      (       ) 

Üniversite ile yapılan ortak çalışmalar   (       ) 

Yükseköğretim Kurulu / Yükseköğretim Kalite Kurulu (       ) 

Diğer       (       ) 

Soru 4: Üniversitemizin hizmetleri hakkında genel bilgi düzeyinizi değerlendiriniz.  

Bilgim Yok (      ) Az (      ) Orta (      ) İyi (      ) Çok İyi (      ) 
 

Soru 5: Üniversitemiz birimleri ile iletişim/temas kurma sıklığınızın düzeyini değerlendiriniz.  

 Hiç Az Orta İyi Çok İyi 

Rektörlük      

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü      

Fakülteler      

Yüksekokullar      

Meslek Yüksekokulları      

Araştırma Merkezleri      

Daire Başkanlıkları      

Diğer İdari Birimler      

http://www.comu.edu.tr/
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Soru 6: Üniversitemiz hizmet ve faaliyetlerinden duyduğunuz memnuniyet düzeyini belirtiniz. 

 Hiç 
Memnun 
Değilim 

Memnun 
Değilim 

Kararsızım Memnunum 
Çok 

Memnunum 

Üniversitemizin toplumsal proje ve 
faaliyetlerden duyduğunuz memnuniyet 
düzeyinizi belirtiniz. 

     

Üniversitemizin eğitim-öğretim 
faaliyetlerinden duyduğunuz memnuniyet 
düzeyinizi belirtiniz. 

     

Üniversitemizin araştırma-geliştirme 
faaliyetlerinden duyduğunuz memnuniyet 
düzeyinizi belirtiniz. 

     

Üniversitemizin yönetim ve idari 
faaliyetlerinden duyduğunuz memnuniyet 
düzeyinizi belirtiniz. 

     

Üniversitemizin kalite güvence 
faaliyetlerinden duyduğunuz memnuniyet 
düzeyinizi belirtiniz. 

     

Üniversitemizin uluslararasılaşma 
politikalarından duyduğunuz memnuniyet 
düzeyinizi belirtiniz. 

     

Üniversite hastanesinden ve hastane 
bünyesinde verilen hizmetten duyduğunuz 
memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 

     

Üniversitemiz hizmet ve faaliyetlerinden 
duyduğunuz genel memnuniyet düzeyini 
belirtiniz. 

     

 

 

Soru 7. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.  

 
Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 
katılıyorum 

Üniversitemizin kamuoyunda olumlu 
bir izlenimi vardır. 

     

Sivil toplum örgütleri ile ilişkileri 
iyidir. 

     

Uluslararası marka değerine sahip 
saygın bir üniversitedir. 

     

Ulusal marka değerine sahip saygın 
bir üniversitedir. 

     

Genel olarak halkın önemsediği bir 
üniversitedir. 

     

Gerekli konularda kamuoyunu 
bilgilendirir. 
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Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 
katılıyorum 

İkili iş birliği ve protokoller 
konusunda aktif çalışmaktadır. 

     

Gerçekleştirdiği mesleki yarışmalar, 
zirve ve toplantılar hakkında 
paydaşlarını bilgilendirir. 

     

Geleceğe dönük amaçlarını 
kamuoyuyla paylaşır. 

     

Eğitim programlarının 
düzenlenmesinde paydaş görüşlerini 
dikkate alır. 

     

Toplumla kurduğu iletişim becerisi 
yeterlidir. 

     

Teknolojik altyapının 
geliştirilmesinde paydaşlarından 
bilgi alır. 

     

Teknolojik altyapının 
geliştirilmesinde paydaşlarından 
destek alır. 

     

Girişimci ve yenilikçi bir 
üniversitedir. 

     

Uluslararası düzeyde araştırmalar 
yapar. 

     

Ulusal düzeyde araştırmalar yapar.      

Bölgesine sosyal faaliyet ve 
projelerle katkı sunmaktadır. 

     

Bölgesine bilimsel projelerle katkı 
sunmaktadır. 

     

Yayın teşviklerinin artırılmasında 
gereken destek için paydaşları ile 
iletişim sağlar. 

     

Öğrenci bursları verilmesinde destek 
için paydaşları ile iletişim sağlar. 

     

Bilim, araştırma, girişimcilik ve 
yenilikçilik kültürünün 
güçlendirilmesi için paydaşları ile iş 
birliği yapar. 

     

Kalite kültürünün geliştirilmesi için 
paydaşları ile iş birliği yapar. 

     

Bölgesel talep ve ihtiyaçları yakından 
izler. 

     

Bölgesel talep ve ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak bilimsel ve 
toplumsal katkıda bulunur. 
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Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 
katılıyorum 

Üniversite, sanayi iş birliğine önem 
verir. 

     

Üniversite STK iş birliğine önem 
verir. 

     

Üniversite kamu iş birliğine önem 
verir. 

     

Özel sektör ile iş birliğine önem 
verir. 

     

Mülki idare ve yerel yönetimler ile iş 
birliğine önem verir. 

     

Engelliler konusunda duyarlıdır.      

Sağlık konusunda duyarlıdır.      

Bölgesel kalkınma hedeflerini 
dikkate alan bir üniversitedir. 

     

Üniversite, yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları vb. Kuruluşların 
sosyal sorumluluk projelerine katkı 
sağlar. 

     

Uluslararası öğrenci sayısının 
artmasına yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. 

     

Uluslararası öğretim üyesi sayısının 
artmasına yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. 

     

Üniversitenin her geçen yıl kalitesi 
artmaktadır. 

     

Diğer kuruluşlarla (Kamu ve Özel 
Sektör) iyi ilişkiler içindedir. 

     

Yöneticiler eleştirilere açıktır.      

Öğrencilerine değer veren bir 
üniversitedir. 

     

Çözüm odaklı bir yönetim anlayışı 
mevcuttur. 

     

Hastane personeli genel olarak kibar 
ve naziktir. 

     

Öğrencilere uygun eğitim ortamları 
sunar. 

     

Üniversite, mezunlarına nitelikli bir 
eğitim hizmeti sunmuştur. 

     

Mezunlar, yaşam boyu öğrenme, 
girişimcilik, yenilikçilik, kalite ve 
iyileştirme kültürüne sahiptir. 

     

 


