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THK Üniversitesi olarak daha iyi hizmet verebilmek için faaliyetlerimiz ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç 

duymaktayız. / As UTAA, we need your opinions about our activities in order to provide better service. 

1- Kurum/Kuruluş Türü / Type of Institution/Organization 

○ Devlet Üniversitesi 

        State University 

○ Vakıf Üniversitesi 

       Foundation University 

○ Kamu Kuruluşu 

       Public Institution 

○ Yerel Yönetim 

       Local Government 

○ Meslek Örgütü  

      Professional Organization 

 

○ Sivil Toplum Kuruluşu  

Non-Governmental Organization 

○ Havacılık Sektörü Şirketleri 

Aviation Sector Companies 

○    Savunma Sanayi 

Defense Industry 

○    Otomotiv Sanayi  

Automotive Industry 

○     Diğer Kurum/Kuruluş 

 Other Institution/Organization 

2- Üniversitemiz hakkında bilgi sahibi misiniz? Bilgi sahibi iseniz en çok bilgi edindiğiniz 3 kanalı belirtiniz. 

/Do you have any prior information about our university? If yes, pleas indicate 3 channels from which you 

obtained the most information. 

○ Bilgim yok     

No idea. 

○   Üniversitenin internet sayfası 

University Website 

○ Yazılı/görsel medya 

Printed/Visual Media 

○ Üniversitenin sosyal medya hesapları 

Social media accounts of the university 

○ Üniversitenin yayınları  

University publications  

○ Üniversite ile yapılan ortak çalışmalar/Projeler 

Joint studies/projects with the University 

○ Yükseköğretim Kurulu internet siteleri (YÖK, YÖK ATLAS, YÖKAK vb.) 

Higher Education Council websites (YÖK, YÖK ATLAS, YÖKAK etc.) 

○ THKÜ mezunları/çalışanları/stajyerleri 

UTAA graduates/employees/interns 

○ Diğer (belirtiniz)  

Other (please specify) 

 

3- Üniversitemizi aşağıdaki konularda ne derece yeterli buluyorsunuz? Size en uygun seçeneği işaretleyiniz: 

(0) Fikrim yok (1) hiç yeterli bulmuyorum, (2) yeterli bulmuyorum, (3) kararsızım, (4) yeterli buluyorum, 

(5) çok yeterli buluyorum.  
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How adequate do you think our university is in the following subjects? Choose the most appropriate option 

among:  (0) I have no idea (1) I do not find it sufficient at all, (2) I do not find it sufficient, (3) I am neutral, 

(4) I find it sufficient, (5) I find it very sufficient. 

 0 1 2 3 4 5 

Eğitim- öğretim faaliyetleri 

Educational activities 

      

Araştırma- Geliştirme faaliyetleri 

Research and Development activities 

      

Toplumsal katkı faaliyetleri 

Social contribution activities 

      

Akademik toplantılar (kongre, konferans, seminer vb.) 

Academic meetings (congress, conference, seminar etc.) 

      

Tanıtım faaliyetleri 

Promotional activities 

      

Danışmanlık faaliyetleri 

Consulting activities 

      

Girişimcilik faaliyetleri 

Entrepreneurship activities 

      

Mezunlarla İlişkiler 

Alumni Relations 

      

Kalite güvence sistemi ile ilgili faaliyetler 

Activities related to the quality assurance system 

      

Kültür, sanat, spor faaliyetleri 

Activities related to culture, art, and sports 

      

 

4- Üniversitemizle, aşağıdaki başlıkların hangilerinde işbirliği yapmak istersiniz?  

(Birden fazla seçebilirsiniz) / In which of the following topics would you like to collaborate with our 

university? (You can choose more than one) 

o Arama Konferansı çalışmalarına  

Search Conference studies 

o Kalite güvence sistemi ile ilgili komisyon çalışmalarına  

Commission studies related with the quality assurance system 

o Ar-ge, proje/iş geliştirme çalışmalarına 

Research&Development, project/business development studies 

o Kongre, konferans, seminer çalışmalarına 

Congresses, conferences, seminars 

o Diğer (belirtiniz)  

Other (please specify) 

 

5- Üniversitemiz mezunları ile iş için herhangi bir temasınız oldu mu?  Eğer olduysa mezunlarımız 

hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir? / Have you had any business contacts with the graduates of our 

university? If yes, what are your general thoughts about our graduates?  

○   Fikrim yok / I have no idea 

○   Hiç yeterli bulmuyorum  / Not sufficient at all  

      ○   Yeterli bulmuyorum / Not sufficient 



 

 

THK ÜNİVERSİTESİ DIŞ PAYDAŞ ANKETİ 

UTAA EXTERNAL STAKEHOLDER SURVEY 

 

 

Doküman No: FR.12.10  

Yayın Tarihi: 04.12.2019 

Revizyon Tarihi: 26.01.2022 

Revizyon No: 01 

 
 

      ○  Kararsızım / Neutral 

      ○   Yeterli buluyorum / Sufficient 

○  Çok yeterli buluyorum / very sufficient 

6- Üniversitemizin internet sitesinde yer alan aşağıdaki raporları incelediniz mi?  (İlgili raporlara 

www.thk.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz) /Have you reviewed the following reports on our university's 

website? (Related reports can be accessed from  www.thk.edu.tr) 

 

 

Evet 

Yes 

H ayır 

No 

THK Üniversitesi kurum iç değerlendirme raporu 

UTAA Internal evaluation report 

  

THK Üniversitesi kurumsal geri bildirim raporu 

UTAA Institutional feedback report 

  

THK Üniversitesi 2019-2023 stratejik planı 

UTAA  2019-2023 strategic plan 

  

 

7- Aşağıda belirtilen konular ile ilgili odak grup çalışmalarının yapılması düşünülmektedir: Üniversitemizin 

bu tür çalışmalarına katılmak ister misiniz? / It is planned to conduct focus group studies on the following 

subjects: Would you like to participate in such studies of our university? 

 

Evet / Yes         Hayır/ No 

           

o THK Üniversitesi’nin güçlü ve gelişime açık yönleri  / Strengths and open areas of development for 

UTAA 

o THK Üniversitesi için fırsat ve tehdit olabilecek faktörler / Factors that can be opportunities and threats 

for THK University  

o Müfredatlarımıza eklenmesi, çıkartılması veya güncellenmesini gerekli gördüğünüz dersler 

Courses that you deem necessary to add, remove or update to our curriculum 

o Mezunlarımızdan beklentileriniz / Your expectations from our graduates 

o Sürekli eğitim kapsamında düzenlenmesini istediğiniz sertifika programları / Certificate programs that 

you would like to be organized within the scope of continuing education  

 

8- Bize iletmek istediğiniz başka hususlar var mıdır? Varsa belirtiniz./ Any other ıssues you would like to 

convey to us? Please specify if any. 

 

      

 

 

 


