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Değerli Paydaşlarımız, 

Üniversitemiz tarafından hazırlanmakta olan 2023-2027 Dönemi Stratejik Planının “Paydaş Analizi” hazırlık çalışmaları 
kapsamında üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine 
oturtmak, görüş, beklenti ve önerileriniz ile katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak adına aşağıda bulunan “Dış Paydaş Anketi” 
hazırlanmıştır. Anket bilgileri 2023-2027 Stratejik Plan çalışmaları haricinde herhangi bir amaç için kullanılmayacak olup, 
paydaşımız olarak yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.    

BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER (Bu bölümdeki bilgiler sadece istatistiksel amaçlar için kullanılacaktır.) 

1. Şehir                                             :   

2. Kurum                                   : 

3. İstanbul Kent Üniversitesi hakkında nerelerden bilgi edinirsiniz? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)  

☐ Üniversitenin internet sayfası 

☐ Yazılı medya (Gazete, dergi vb.) 

☐ Radyo/Televizyon 

☐ Üniversitenin sosyal medya hesapları 

☐ Üniversitenin yayınları 

☐ Üniversite ile yapılan ortak çalışmalar 

☐ Yükseköğretim Kurulu internet siteleri 

☐ Üniversite tarafından yapılan etkinlikler 

☐ Resmi yazışmalar 

☐ Diğer: 

BÖLÜM 2: MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Aşağıdaki maddelerle ilgili derecelendirmenizi 1 (Kesinlikle 
Katılmıyorum) ile 5 (Kesinlikle Katılıyorum) arasında yapabilirsiniz. Eğer bir madde ile ilgili yeterli fikriniz yoksa, “Fikrim 
Yok” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.) 

Sorular 1 2 3 4 5  

 Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

Fikrim 
Yok 

1 İstanbul Kent Üniversitesi eğitim-öğretim 
faaliyetlerini nitelikli bir biçimde yürütmektedir. 

      

2 İstanbul Kent Üniversitesi araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini nitelikli bir biçimde yürütmektedir. 

      

3 İstanbul Kent Üniversitesi topluma yönelik kurs ve 
sertifika programları vb. düzenlemektedir. 

      

4 İstanbul Kent Üniversitesi uluslararasılaşmaya 
önem veren bir üniversitedir. 

      

5 İstanbul Kent Üniversitesi bölge ekonomisine 
katkısı olan bir üniversitedir. 

      

6 İstanbul Kent Üniversitesi çevreye karşı duyarlı bir 
üniversitedir. 

      

7 
İstanbul Kent Üniversitesi vizyon, misyon ve temel 
değerleri ile uyumlu bir kalite yönetim sistemini 
benimseyen ve uygulayan bir üniversitedir. 
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8 
İstanbul Kent Üniversitesi topluma katkı 
sağlayacak araştırmacı, girişimci, yeni fikirlere açık 
öğrenciler yetiştiren bir üniversitedir. 

      

9 İstanbul Kent Üniversitesi yenilikçi ve iş birliğine 
açık bir üniversitedir. 

      

10 
İstanbul Kent Üniversitesi topluma katkı 
sağlayacak araştırmacı, girişimci, yeni fikirlere açık 
öğrenciler yetiştiren bir üniversitedir. 

      

11 İstanbul Kent Üniversitesi engelli öğrencilere 
yönelik hizmetlere öncelik vermektedir. 

      

12. Kurumunuzun üniversitemizle iş birliği yaptığı en önemli 3 konuyu belirtiniz. 
13. Kurumunuzun üniversitemizle iş birliği yapması gereken en önemli 3 konuyu belirtiniz. 
14. Size göre İstanbul Kent Üniversitesinin güçlü yönleri nelerdir? 
15. Size göre İstanbul Kent Üniversitesinin zayıf yönleri nelerdir? 
16. Size göre İstanbul Kent Üniversitesinin fırsatları nelerdir? 
17. Size göre İstanbul Kent Üniversitesinin tehditleri nelerdir? 
18. Size göre İstanbul Kent Üniversitesinin web sayfası bilgi açısından yeterli midir? 
☐ Yeterli Değil (Önerileriniz) 
☐ Kısmen Yeterli (Önerileriniz) 
☐ Yeterli 
19. İstanbul Kent Üniversitesinin hedefleri sizce ne olmalıdır? (Öncelik sırasına göre en az 3 hedef) 
20. İstanbul Kent Üniversitesinin daha fazla önem vermesi gerektiğine inandığınız konular nelerdir? (Öncelik sırasına göre en 
az 3 konu) 
Ek olarak belirtmek istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız. 

  


