
DIŞ PAYDAŞ ANKETİ 

 
1. Bağlı olduğunuz kurum ve kuruluş türünü işaretleyiniz. 

☐ Kamu Kurum ve Kuruluşları   ☐ Özel Kurum ve Kuruluşlar  

☐ Sanayi     ☐ Üniversite 

☐ KOSGEB     ☐ STK 

☐ KUZKA     ☐ Mezun 

☐ Diğer 

 

2. Göreviniz ve görev yeriniz nedir? (İsteğe Bağlı) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Sinop Üniversitesi tarafından verilen hizmet ve faaliyetler hakkındaki bilgi düzeyinizi lütfen belirtiniz.  

☐ Çok yüksek düzeyde   

☐ Yüksek düzeyde 

☐ Orta düzeyde 

☐ Düşük düzeyde 

☐ Çok düşük düzeyde 

☐ Fikrim yok 

 

4. Sinop Üniversitesi hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

☐ Web sayfası      ☐ Eğitimler aracılığıyla 

☐ Resmi yazışmalar     ☐ Basın-yayın 

☐ Sosyal medya     ☐ Toplantı ve ortak çalışmalar  

☐ Diğer 

 

5. Sinop Üniversitesi ile herhangi bir alanda iş birliği yaptınız mı? (Cevabınız “Evet” ise 7.soruya geçiniz) 

☐ Evet       ☐ Hayır     

 

6. İş birliği yapmama sebebiniz nedir? (7. Soruyu cevaplamayınız) 

☐ İhtiyaç olmadı     ☐ Fiziki uzaklık 

☐ Herhangi bir neden yok    ☐ Bürokratik nedenler 

 

7. Hangi alanlarda iş birliği yaptınız? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

☐ Sanatsal (sergi, konser, tiyatro gibi)   ☐ Sportif faaliyetler 

☐ Bilimsel çalışmalar      ☐ Araştırma geliştirme faaliyetleri 

☐ Sosyal sorumluluk faaliyetleri   ☐ Eğitim faaliyetleri (staj, kurs vb.) 

☐ Danışmanlık hizmetleri    ☐ Diğer 

 

8. Üniversitemizle hangi hizmet ve faaliyetlerde iş birliği geliştirilebilir? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

☐ Eğitim öğretim faaliyetleri    ☐ Bilimsel araştırma geliştirme ve yenilik  

☐ Toplumsal yaşama katkı    ☐ Sosyal ve sportif faaliyetler   

☐ Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler  ☐ Mesleki eğitim programları ve kurs faaliyetleri 

☐ Seminer, kongre, panel, sempozyum vb.  ☐ Turizm ve çevrecilik alanında yapılan 

faaliyetler 

☐ Kültür ve sanat alanında yapılan faaliyetler   ☐ Bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetler  

☐ Danışmanlık hizmetleri    ☐ Sanayi ve ulusal kurum veya kuruluşlarla iş 

birliği 

☐ Uluslararası kurum veya kuruluşlarla iş birliği ☐ Diğer 

 

9. Üniversitemizin aşağıda belirtilen hizmet ve faaliyetleri paydaşları için önemlidir. 

 
Kesinlikle  

katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle  

katılmıyorum 

Fikrim 

yok 

Yükseköğretim faaliyetleri       

Araştırma geliştirme ve yenilik        

Hayat boyu öğrenme       



10. Sinop Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen hizmet ve faaliyetlerinden memnunum. 

 

 
Kesinlikle  

katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle  

katılmıyorum 

Fikrim 

yok 

Eğitim öğretim faaliyetleri       

Bilimsel araştırma geliştirme ve yenilik       

Toplumsal yaşama katkı       

Sosyal ve sportif faaliyetler       

Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler       

Mesleki eğitim programları ve kurs 

faaliyetleri 
      

Seminer, kongre, panel, sempozyum vb.       

Turizm ve çevrecilik alanında yapılan 

faaliyetler 
      

Kültür ve sanat alanında yapılan 

faaliyetler  
      

Danışmanlık hizmetleri       

Sanayi ile iş birliği       

Ulusal kurum veya kuruluşlarla iş birliği       

Uluslararası kurum veya kuruluşlarla iş 

birliği 
      

 

11. Sinop Üniversitesi hakkındaki değerlendirmeleriniz. 

 

 
Kesinlikle  

katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle  

katılmıyorum 

Fikrim 

yok 

Sinop şehrine ve bölgesine katkı sağlar.       

Paydaşlarıyla iş birliğine açıktır.       

Tarafımızdan algılanan kurumsal imajı 

olumludur. 
     

 

Yürütmekte olduğu hizmet ve faaliyetler 

hakkında paydaşlarını bilgilendirir.  
     

 

Geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini 

paydaşlarıyla paylaşır. 
     

 

Kamuoyuyla bilgi paylaşan ve etkin 

iletişim kuran bir kurumdur. 
     

 

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap 

verecek nitelikte bireyler yetiştirir.  
     

 

 

Üniversitemizle iş birliği yürüttüyseniz karşılaştığınız sorunlar nelerdir?  

………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Üniversitemizin gelişmesine yönelik önerileriniz: 

………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 


