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Fakülte Kurulu Dekan Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI'nın başkanlığında 24.10.2018 
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Karar 2 – Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü'nün Paydaş 
Görüşleri Analizleri konulu yazısı okundu.

Stratejik planlamanın sağlam bir esas teşkil etmesi amacıyla üniversitemizin tüm 
paydaşlarının Paydaş Analizi istenmektedir. Bu kapsamda Öğrenci, Çalışan ve Dış 
Paydaşlarından oluşan gruplarla görüşmeler gerçekleştirilerek beklenti ve görüşleri toplanmış 
olup ekteki şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.
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PAYDAŞ ANALİZİ BÖLÜM BİLDİRİM FORMU-ÖRNEĞİ

Akademik ve idari personelin görüşleri;

1. Nasıl bir üniversitede çalışıyor olmak isterdiniz? 

 SAÜ’den memnun. 

 Akademisyen ile öğrenci sayısı orantısı makul bir üniversitede. 

 Alanına bolca imkan ve zaman sunabilen üniversite.

2. Eğitim Odaklı/Araştırma Odaklı/Girişimci üniversite olma seçeneklerini de düşünerek 

çalışmak istediğiniz üniversiteyi belirtir misiniz? (Bu soru Akademik Personel 

tarafından cevaplanacak).

 Öğrenci sayısı ve ders yükünün daha az olduğu bir üniversitede.

 Akademik araştırma odaklı üniversitede.

 Nicelik değil niteliğe dikkat ayıran;

 Prosedürlerden arındırılmış üniversitede.

3. Siz Üniversitemizin 2018 yılı itibariyle sahip olduğu konumu nerede görüyorsunuz? 

Sakarya Üniversitesi, 2024 yılında nerede olursa sizi memnun eder? 

 Şu anki Türkiye şartlarının üzerinde görüyor. 

 Eğer öğrenci sayısı azaltılmazsa ilerleyen yıllarda ders geçme odaklı bir 

üniversite olacak. 

 Ders yükü azaltılamayacak olursa yorgun eğitimciler, yetersiz akademik 

çalışmalarla dolu olma tehlikesi taşımaktadır. 

4. Üniversitemizin 2024 yılında olmasını istediğiniz yere varabilmesi için neler 

yapılmalıdır?  Üniversitemizin geçirmiş olduğu kurumsal aşamalardan (program 

akreditasyonları, ödüller vb.) hangilerinin kuruma daha fazla katkısı olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

 Hoca öğrenci sayısı dengelenmeli.

 Ders yükü hafifletilmeli

 Bilimsel faaliyetlere katılma desteği artırılmalı. 

 Kurumsal aşamalar üniversiteye bir şey katmamakta onun yerine batılı 

üniversite modelleri takip edilmeli. 

 Akademik yayınlarda niceliğe değil niteliğe bakılmalı. (Teşvik vs.)



5. Üniversitemizin geliştirilmesi gereken faaliyetleri ve hizmetleri nelerdir?

 Yurtdışı destekler artırılmalı.

 Her bölüme akademik personel takviyesi

 Daha geniş ve zengin kütüphane.

 Çocuk sahibi öğretim üyeleri için kreş. 

 Gerçekçi hedefler ve planlamalar. 

Öğrencilerinin görüşleri;

1. Nasıl bir üniversitede okuyor olmak isterdiniz?

 Mevcut haliyle SAÜ’den memnun.

 Yurtdışı imkanları yüksek bir üniversitede

 Daha az ödev daha fazla kendine vakit ayırabileceği üniversite.

 Sınav için değil, eğitim için zorlayan.

2. Öğrenci mesleki beklentilerini almak üzere; 

 1-2.sınıf öğrencilere; Mezun olduktan birkaç yıl sonra kariyer hedefiniz veya 

mesleki beklentileriniz nelerdir?  

 Akademisyen

 Öğretmen

 Kurs Hocası

 3-4.sınıf öğrencilere; Mezun olduktan birkaç yıl sonra kariyer hedefiniz veya 

mesleki beklentilerinizi düşündüğünüzde SAÜ’de bu beklentilerinizin ne kadar 

karşılandığını düşünüyorsunuz?

 Çoğunluk memnun.

 Sınavların rekabet hissi uyandırmasından ötürü memnuniyetsizlik 

var.

 Aşırı mezun verilmesinden ötürü yarı-yarıya memnun.

3. Siz Sakarya Üniversitesi’nin 2018 yılı itibariyle sahip olduğu konumu nerede 

görüyorsunuz? Sakarya Üniversitesi, 2024 yılında nerede olursa sizi memnun eder?  



 İlahiyat fakülteleri açısından İlk 3’te. 2024’de ilk akla gelen olmalı.

 Kaliteli bir üniversite olduğunu ve bu konumu koruyacağını düşünüyor. 

4. Sakarya Üniversitesi’nin 2024 yılında olmasını istediğiniz yere varabilmesi için neler 

yapılmalıdır? Üniversitenin geçirmiş olduğu kurumsal aşamalardan (program 

akreditasyonları, ödüller vb.) hangilerinin kuruma daha fazla katkısı olduğunu 

düşünüyorsunuz?

 Yurtdışına göndermeler artmalı. Bunlar bilinirlik sağlamaktaymış.

 Ödevlerin özellikle Quizlerin azaltılması; çünkü kariyer planlanamıyor. 

 Sınıf mevcudunun azaltılmış olduğu bir üniversite. 

 Öğrencilerin çoğunluğu akreditasyon ve ödül hakkında habersiz. 

5. Üniversitemizin geliştirilmesi gereken faaliyetleri ve hizmetleri nelerdir?

 Sosyal faaliyetler. 

 Hayatlarının sadece ders ve ödevlerden ibaret olduğunu düşünüyor ve bunun 

yerine sosyal aktiviteler artsın istiyor.

 Çoğunluk Yemekhaneye aşırı uzak olduklarını ve bu sorunun çözülmesi 

gerektiğini düşünüyor. Yeni küçük bir yemekhane isteyenler dahi var. 

 Yurtdışı eğitim imkanı. 

Dış Paydaş beklentileri ve görüşleri;

1. Üniversitemizden beklentileriniz nelerdir ve üniversitemizle hangi alanlarda işbirliği 

geliştirilebilir?  

 Bilimsel çalışma lisans dönemindeki öğrencilere erken yaşta kazandırılmalı

 Ortak çalışmalar tertip edilebilir. (Vaaz, Seminer, Kurs, Konferans) 

 Lisansüstü eğitim gören çalışanlarına bizim tarafımızdan kolaylık sağlanması 

istenilmektedir. 

 Öğrencilerin meslek seçimlerine yönelik tecrübe kazandırmalıdır. 

2. Sakarya Üniversitesinin geliştirilmesi gereken faaliyetleri ve hizmetleri nelerdir?

 Ortak faaliyet alanları artırılmalı. (Dini rehberlik vs)

 Ar-Ge çalışmaları artırılabilir ve ortak bütünleştirici faaliyetler düzenlenmeli



3. Sakarya Üniversitesinin diğer üniversiteler arasında farklılık yarattığı alanlar ve 

uygulamalar nelerdir?



 Yazılım ve uygulama geliştirme süreçlerinin iyi olması.

 Kampüs peyzajının doğa dostu olması.

 Akredite çalışmalarının olması.

4. Sakarya Üniversitesinin sağladığı eğitim-öğretim faaliyetleri açısından beklentileriniz 

nelerdir?

 Sanayi ile daha fazla işbirliği.

 İş öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili kurumlar arası işbirliği.



5. Sakarya Üniversitesinin sağladığı araştırma-geliştirme faaliyetleri açısından 

beklentileriniz nelerdir?

 Yapılan araştırmaların sonuçlarının konunun aktörleri ile paylaşılması

 Üniversite dışı icat ve fikir sahiplerine imkan sunulması



6. Sakarya Üniversitesinin sağladığı topluma yönelik hizmetler açısından beklentileriniz 

nelerdir?

 Spor, sanat ve kültürel faaliyetlerde dış paydaşlara karşı daha fazla açılımcı 

olması

 Üniversitenin sağlık alanındaki imkanları ve fırsatlarına dair bilgilendirme 

amaçlı duyurulara yer verilmeli. 


