
Dış Paydaş Anketi Sonuçları 

Hakkari Üniversitesi 

Kalite Yönetim Sistemi 

KYS 



Katılımcılar 
1. Bitlis Eren Üniversitesi 

2. Hakkari İl Özel İdaresi 

3. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

5. Anadolu Üniversitesi 

6. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

7. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

8. Sakarya Üniversitesi 

9. 30 

10. Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü 

11. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

12. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

13. Sinop Üniversitesi 

14. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

15. İstanbul Üniversitesi 

16. Namık Kemal Üniversitesi 

17. Amasya Üniversitesi 
KYS 



Dış Paydaş Anketi 

• Üniversitemizin hizmetleri, 
görev/yetki/sorumlulukları hakkındaki bilgi 
düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz 

 

 

• Üniversitede İletişimde olduğunuz birim veya 
birimlerle ilgili memnuniyet derecenizi belirtiniz. 

 

KYS 



Üniversitemizin hizmetleri, görev/yetki/sorumlulukları 
hakkındaki bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz 

• % 68 bilgi düzeyinin yeterli olduğu; 

• % 34 bilgi düzeyinin yetersiz olduğu; 

KYS 



Üniversitede İletişimde olduğunuz birim veya 
birimlerle ilgili memnuniyet derecenizi belirtiniz. 

• Memnuniyet Düzeyi; 

• % 68 Memnun 

• % 5 Memnun olmadığını 

• %27 Bilgisi olmadığını belirtiyor 

 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
  Önemli Kısmen Önemsiz 

Hakkâri Üniversitesi ile ilgili aşağıda belirtilen 

ifadeler hakkındaki önem dereceniz? 

      

Kent ekonomisine katkı       

Hizmet kalitesi       

Etik değerlere bağlılık       

Sürekli gelişme       

Bilgi ve deneyim       

Bilimsellik-Yenilikçilik       

Dürüstlük-Şeffaflık       

Hizmette çeşitlilik       

Güvenilirlik       

Teknik yeterlilik       

Araştırma geliştirme       

İşbirliği – Danışmanlık       

Sosyo-kültürel ve sportif etkinlikler       

Katılımcılık       
KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Hakkâri Üniversitesi hakkında sahip 

olduğunuz görüşünüzü aşağıdaki ifadelere 

göre değerlendiriniz? 

İyi Kısmen Kötü 

Çağdaşlık       

Prestij - saygınlık       

Eğitim kalitesi       

Bilimsel düzey       

Topluma yararlılık       

AR-GE       

Bürokratik kolaylık       

Kendini yenileme       

Öğretim üyesi kalitesi       

Dış kurumlarla işbirliği       

Alt yapı, donanım, bina imkânları       KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Sonuçlar 

 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

• Hakkâri Üniversitesi´ nin hedefleri sizce neler 
olmalıdır? 

KYS 



1. Gelişme Teknolojik ilerleme Çağdaşlasma 

2. Kaliteli eğitim Toplumsal Duyarlılık Sosyal Etkinlikler 

3. Eğitim- öğretimin daha iyi hale getirilmesi için fakülteler açılması ve teşvik programların yapılması. Hizmet kalitesi 
arttırılmalı. Ulusal düzeyde bir üniversite haline gelmesi. 

4. EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAK TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN NİTELİK 
BAKIMINDAN GELİŞTİRİLMESİ 

5. - 

6. Eğitim-öğretim Topluma Hizmet Girişimcilik 

7. Bir üniversite binası 

8. Eğitim Güvenlik İşbirliği 

9. -Bölgede ülkede istihdama katkı sağlayacak bölümlerin açılması -Öğrenci sayısının artırılması -Bölgede sosyal ve 
kültürel olanakların oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlaması -İrandaki üniversiteler ve bilim insanları başta olmak 
üzere devlet adamları ile ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi 

10. Öğrenci niteliğinin arttırılması İdari ve akademik personelin niteliğinin arttırılması Programların ulusal ve bölge 
ihtiyaçlarına uygunluğunun sağlanması 

11. Araştırma alanında kendini konumlandırmış bir üniversite görünümü çizdiğinden, bu alana daha fazla yoğunlaşarak 
bulunduğu bölgede ekonomik ve sosyal gelişime öncülük ederek, bölgenin kalkınmasında hedef gösterici rolü oynamak. 

12. Fiziki mekanını bitirilmesi Donanımlı personellerin bulundurulması Kaliteli ve donanımlı hocalarla prestij kazanılması 

13. 

14. Fiziki ve teknolojik altyapnın geliştirilmesi Üniversitenin Faaliyet Alanının belirlenmesi (Eğitim,Araştırma vb) Coğrafi 
konumu itibari ile nitelikli sağlık hizmeti verebilecek bir hastaneye sahip olması gerekmektedir.Çevre il ve Ülkelerden 
sağlık turizmi faaliyetleri hakkari için ciddi katkılar sağlayabilir. 

15. 1- Eğitim kalitesinin geliştirilmesi 2- Bilimsel düzeyin geliştirilmesi 3- Alt yapı- donanımın geliştirilmesi 
KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

•  Hakkâri Üniversitesi´nin öncelik vermesini 
istediğiniz konuları yazınız. 

KYS 



1. Öğrenci Eğitim Yenilik 

2. Eğitim de Kalitenin Artırılması Bilimsel Araştırmalar Sosyal ve Kültürel Etkileşim 

3. Fakültelerin açılarak daha çok bölümün olması ve bu da öğrenciyi teşvik etmesi. Altyapı, donanım, bina imkanları ve 
öğrenci için aktivite etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılması. Eğitim-öğretim üyesi kalitesi 

4. EĞİTİM SOSYO-KÜLTÜREL ÜNİVERSİTENİN HALKLA BÜTÜNLEŞMESİ 

5. - 

6. Eğitim-öğretim Topluma Hizmet Girişimcilik 

7. Bir üniversite binası 

8. Araştırmalar Projeler Güvenlik 

9. -Bölgedeki gençlerin okuma oranlarının ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi -Bölgede İstihdam projelerinin 
oluşturulması ve geliştirilmesi için ilgili devlet birimleri ve hatta komşu ülke yetkilileri ile yoğun işbirliği sağlanması -
Sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve bölgenin doğal kültürel zenginliklerinin tanıtılması -Güvenlik ile ilgili 
koşulların uygun olduğu dönemlerde bölgeye bilim adamlarının sanatçıların iş adamlarının katılımıyla doğa ve kültür 
turlarının yapılmas 

10. Bilimsellik-Yenilikçilik Kültürel ve sportif etkinlikler Kent ekonomisine katkı 

11. Ar-ge çalışmaları, Halkın katılımı ile yapılabilecek ve sürece dahil edilmelerini sağlayacak projeler, Üniversitenin ulusal 
ve uluslararası tanıtımı için çalışmalar yapılabilir. 

12. Fiziki mekanını bitirilmesi Donanımlı personellerin bulundurulması Kaliteli ve donanımlı hocalarla prestij kazanılmas 

13. 

14. Fiziki ve teknolojik altyapı Hastane Personel için sosyal alan 

15. 1-Eğitim- öğretim kalitesinin arttırılması 2-Arge çalışmalarının arttırılması 3-Öğrenciye sunulan sosyal, kültürel ve 
barınma olanakların geliştirilmesi 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

•  Hakkâri Üniversitesini olumlu yönde 
etkileyebileceğini düşündüğünüz gelişmeler 
neler olabilir?  

KYS 



1. Yok Yok Yok 

2. Fakültelerin açılarak daha çok bölümün olması ve bu da öğrenciyi teşvik etmesi. Altyapı, donanım, bina imkanları ve 
öğrenci için aktivite etkinliklerin düzenlenmesi ve yapılması. Hizmet kalitesinin artırılması, Öğretim üyeleri kalitesinin 
artırılması, teknik bilgiden yoksun olması 

3. BÖLGENİN COĞRAFİ YAPISINA GÖRE, GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK BÖLÜMLERİN AÇILMASI. 

4. - 

5. YÖK'ün kalite yönetim sistemi üzerine başlattığı faaliyetler 

6. Bir Kampüs olursa cevap verilebilir. 

7. Makale sayısının artması Öğretim Üyesi sayısının artması Üniversite donanımının artması 

8. -Bölgede istikrar ve güvenliğin artması, komşu ülkelerle işbirliğinin arttırılmasına yönelik hükümet politikaları 

9. Üniversite tanıtımının en iyi şekilde yapılması 

10. Bölgedeki tansiyonun düşmesi üniversitenin çalışanları ve öğrenciler açısından güvenilir bölge imajının yaratılmasını 
katkı sağlayabilir, Çevre üniversitelere kıyasla araştırmacı kimliğin ön plana çıkarılması üniversiteye sağlanan imkanların 
artmasına katkıda bulunabilir, Yükseköğretim Kurulu dış değerlendirme süreci kapsamında varsa eksikler giderilerek, 
kurumun süreçleri ciddiyetle karşıladığı vurgulanabilir. 

11. Vizyon sahibi başkanlarla çalışılabilir alımlarda Üniversiteye katkısı olacak olanların ve liyakatin tercih edilmesi ve 
olumsuz söylemlerin önüne geçilmesi 

12. 

13. Sağlık alanında bölgesinde kendine bir yer açabilirse adını duyurma potansiyeli var. konum itibari ile bir kaç iülkeye 
komşu olunması değişim programları kapsamında başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlayabilir. 

14. 1- Öğrencilere sunulan imkanların arttırılması ( barınma, sosyal alan vb) 2- Eğitim kalitesinin arttırılması 3- Topluma 
yararlılık 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

•  Bölgenin üniversitemiz gelişimine yönelik 
sunduğu fırsatlar nelerdir? 

KYS 



1. Yok Yok Yok 

2. Üniversite bölgemize bir şey katmadı ki bölgemiz üniversiteye katkı yapsın. 

3. - 

4. Fikrim yok 

5. Herşey 

6. Tarım yapılabilmesi Zengin Tarihinin olması Zengin kültürünün olması 

7. -Bölgede istikrar ve güvenliğin artması, komşu ülkelerle işbirliğinin arttırılmasına yönelik 
hükümet politikaları -Komşu ülke vatandaşlarının ülkemize yönelik yoğun ilgi ve teveccühleri -
Bölgenin kalkınma düzeyinin yeterli olmaması nedeniyle pozitif bir ayrımcılıkla ele alınması ve 
hızlı bir gelişim gösterme potansiyeli bulunması 

8. Hakkari'nin zengin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra doğal yapısı ile de önemli bir konuma 
sahip olması 

9. Doğal Yapısı Turizme yönelik faaliyetler Yörenin yoğun maden zenginliği 

10. 

11. Ekonomik etkinlik 

12. 1-Üniversitenin tarihi ve kültürel olarak zengin bir alanda olması 2-Genç nüfusun yüksek 
olması 3-Konumu itibari ile diğer ülke üniversiteleri ile işbirliği 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

• Bölgenin üniversitemiz gelişimini tehdit eden 
unsurlar nelerdir?  

KYS 



1. Yol Gelisememe Teknolojik gerileme 

2. Basının ve medyanın bölgemizi kötü göstermesi Yaşanılan olaylar. 

3. - 

4. Tanıtım eksikliği, Terör 

5. Yaşam şartları 

6. Coğrafi konum Güvenlik Toplumun bakış açısı 

7. -Bölgede istikrar ve güvenliğin azalması -Komşu ülkeler ile ilişkilerin bozulması -
Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma seviyesinin yetersiz olması 

8. Doğu Anadolu Bölgesi' nde tüm ana merkezlere uzak olması Terör olayları Sosyal 
ve barınma imkanlarındaki yetersizlikler 

9. Ulaşımı Hali hazırda üniversitenin bitmemiş olması Sosyal hayatın kısıtlı olması 

10. 

11. çoğrafi bölge olarak hassas bir konumda olması 

12. 1-Terör olayları 2-Yeterli sanayi kuruluşunun bulunmaması 3-Yeterli sosyal 
aktivite imkanlarının bulunmaması 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

•  Üniversitemizde güçlü olduğunu 
düşündüğünüz unsurlar nelerdir?  

KYS 



1. Hiçbir şey yok! 

2. GENÇ VE DİNAMİK BİR KADRO OLUŞUMU 

3. - 

4. Eğitimli insan gücü 

5. Hicbirsey 

6. Güvenlik Kalite Çalışkanlık 

7. - - - 

8. Sınır bölgesinde yer alan bir il olması nedeniyle komşu ülkelerle eğitim ve araştırma 
bazında ortaklıkların kurulmasının kolay olması 

9. Yeni ve dinamik kadrosunun oluşu, Bölge halkını yönlendirmede üstlenebileceği rol, 
Araştırmaya ağırlık vermesi dolayısı ile ilerleyen yıllarda imkanlarında gelişme olma olasılığı. 

10. 

11. 

12. Türkiye Cumhuriyetinin bir ili olması ve bir çok ülkeye komşu olması 

13. 1-Yenilikçi bir yaklaşıma sahip olması 2-Bilimsel araştırmada isteklilik 3-Dinamik bir 
kadroya sahip olması 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

• Üniversitemizde zayıf olduğunu 
düşündüğünüz unsurlar nelerdir? 

KYS 



1. Eğitim İlerleme Çağdaşlasma 

2. Altyapı ve binaların hazır hale getirilmemesi. Hizmet kalitesinin olmaması. Sosyo-kültürel ve 
sportif etkinlikler 

3. YENİ KURULMUŞ BİR ÜNİVERSİTE OLMASI 

4. - 

5. Fikrim yok 

6. Herşey 

7. Fiziki donanım Ulaşım Taninabilirlik 

8. - - - 

9. İlin dinamikleri gereği sosyal ve barınma imkanlarındaki yetersizliklerin öğrenci ve personeli 
olumsuz etkilemesi. 

10. Kadrolaşmada liyakat ve ehliyetten yoksun kişilerin rahatlıkla atanabilmesi Liyakatli 
personel yetersizliği Branşlaşma eksikliği Kişilerin çok rahat bölümden bölüme sürküğlasyonu 

11. 

12. personel sayısı azlığı fiziki altyapı 

13. 1- Üniversite tanıtımının yetersiz olması 2-Altyapı imkanlarının yetersizliği 3-Araştırma 
faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılamaması 

KYS 



Dış Paydaş Anketi 
Açık Uçlu Sorular 

•  Üniversitemiz için önemli olduğunu 
düşündüğünüz diğer düşüncelerinizi 
belirtiniz. 

KYS 



1. Hizmetin daha iyi hale getirilmesi için altyapı, bina ve donanımların bir an önce bitirilmesi. 
Kaliteli Öğretim üyelerinin bulundurulması. Üniversitemizin kendini yenilemesi, yeni baştan 
yaratması 

2. - 

3. Fikrim yok 

4. Kampüs 

5. Farklı bölümlerin açılması Laboratuvarların arttırılması Ulusal tanıtımların artırılması 

6. Bölgedeki sosyal kültürel yapının zaman içerisinde geliştirilmesi hedeflenmekle birlikte bu 
değişim ve dönüşümün kültürel çatışma yolu ile değil ekonomik ve sosyal gelişim ile sağlanması 
uygun olacaktır. Bu bakımdan üniversite personel ve yetkililerinin bölgenin kültürel yapısına 
vakıf ve duyarlı olmaları yapılan çalışmaların başarılı olmasına önemli katkılar sağlıyacaktır. 

7. Bir an önce sistemli ve ilkeli çalışmaların başlatılıp üniversite havasına bürünmesi 

8. 

9. Hakkari Üniversitesi iyi olursa Hakkaride iyi olur. 

10. Yeniliğe açık ve gelişmekte olan bir üniversite 

KYS 



Hakkari Üniversitesi 
Kalite Yönetim Sistemi 

• Teşekkürler… 

KYS 


