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Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran

92 54,4 38,98%

99 58,6 41,95%

42 24,9 17,80%

1 0,6 0,42%

          2-Üniversiteler için bu üçü ortak. Aynı anda üç odak geliştirilebilir.  1 0,6 0,42%

          3-Hasta Odaklı                                                                                    1 0,6 0,42%

TOPLAM 236

2
Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran

82 48,5 20,50%

8 4,7 2,00%

96 56,8 24,00%

26 15,4 6,50%

6 3,6 1,50%

10 5,9 2,50%

69 40,8 17,25%

12 7,1 3,00%

89 52,7 22,25%

1 0,6 0,25%

           2- Araştırma ve eğitim birbirini destekler. İkisi bir arada hizmet sunumunu destekler. 1 0,6 0,25%

TOPLAM 400

169 YANIT

169 YANIT

Eğitim odaklı

Üniversitemizin yükseköğretim sektörü içerisindeki konum tercihi/yeri önceliği hangisi olmalıdır?

Birinci sorudaki seçiminizi etkileyen gerekçe nedir? (En fazla üç seçenek işaretlenebilir)

Diğer: 1- Diğer                                                                                                   

Yerel/bölgesel sanayi kümeleri

Yerel/bölgesel işgücü talep eğilimleri

Kurumsal kapasite yetkinlikleri

Kurumsal hafıza

Mevcut başarı düzeyi

Diğer:  1- Rekabetçi Yaklaşım  

Araştırma odaklı

Girişim odaklı

Yükseköğretim politikaları

Tarihsel nedenler

Ulusal/uluslararası eğilimler

Yerel/bölgesel özellikler

Akademik birimlere gönderilmiş olan anketlerde "Üniversitemizin yükseköğretim sektörü içersindeki konum tercihi/yeri

hangisi olmalıdır?" sorusuna toplam 169 yanıt vverilmiştir. Eğitim, araştırma, girişim odaklı ve diğer (açık uçlu cevap)

cevapları arasında birden fazla şık işaretlenmiş olup, toplamda 236 adet işaretleme yapılmıştır. Bu işaretlemeler

incelendiğinde üniversitemizin konum tercihi/yeri olarak araştırma odaklı bir üniversite olması %41,95 oranında, %38,98

oranında eğitim odaklı, %17,80 girişim odaklı ve %1,2 oranında da diğer (her üç odak da geliştirilebilir ve hasta odaklı

olmalıdır.) tercih edilmiştir. Bu cevaplar incelendiğinde üniversitemizin araştırma ve eğitim odaklı olması yönünde tercih

edilmiş fakat az farkla da olsa sektör içerisinde araştırma odaklı olması öne çıkmıştır. Bu sonucun üniversitenin sağlık odaklı

bi üniversite olması, pandemi süreci nedeniyle sağlık araştırmaları üzerine küresel ölçekte eğilim olması ön plana çıkmıştır.

İlk sorunun devamı olarak "tercihinizi etkileyen gerekçeler nedir?" sorusuna en fazla 3 şık işaretlenilmesi istenmiş olup 169

yanıt ve 400 işaretleme yapılmıştır. Bu işaretlemeler incelendiğinde %24 ile ulusal/uluslararası eğilimler ilk sırada yer alırken

%22,25 mevcut başarı düzeyi, %20,50 ile yükseköğretim politikaları ve %17,25 ile kurumsal kapasite yetkinlikleri ikinci,

üçüncü ve dördüncü tercih olarak gözükmektedir. Diğer seçenekler ise sırasıyla %6,5 ile yerel/bölgesel özellikler, %3

kurumsal hafıza, %2,5 yerel/bölgesel iş gücü talep eğilimleri, %2 tarihsel nedenler, %1,5 yerel/bölgesel sanayi kümeleri

tercih edilmiştir. Diğer (açık uçlu cevap) tercihinde ise "rekabetçi yaklaşım" ve "araştırma ve eğitim biribirini destekler. İkisi

bir arada hizmet sunumunu destekler." yanıtları verilmiştir. Birinci soru ile beraber değerlendirildiğinde eğitim odaklı

üniversite önceliği tercih edenlerin aynı zamanda yükseköğretim politikaları, yerel/bölgesel iş gücü talep eğilimleri, kurumsal

kapasite yetkinlikleri ve mevcut başarı düzeyi şıklarını da tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Araştırma odaklı üniversite

önceliği tercih edenlerin ise ulusal/uluslararası eğilimler ve kurumal hafıza şıklarını tercih etmişlerdir.



3
Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran

52 30,8 9,37%

Belirli fakülte veya bölümlerin öncelikli hale getirilmeli (……………………..…………………………… Fakültesi / Bölümü) 33 19,5 5,95%

11 6,5 1,98%

44 26 7,93%

23 13,6 4,14%

28 16,6 5,05%

58 34,3 10,45%

20 11,8 3,60%

20 11,8 3,60%

42 24,9 7,57%

32 18,9 5,77%

20 11,8 3,60%

12 7,1 2,16%

32 18,9 5,77%

Ulusal ve uluslararası Üniversite sıralamalarında üst seviyelerde yer alma önceliklendirilmeli 47 27,8 8,47%

Ulusal ve uluslararası alanda proje sayısı öne çıkarılmalı 47 27,8 8,47%

13 7,8 2,34%

          2- Diş Hekimliği Fakültesi öncelikli hale getirilmeli 2 1,2 0,36%

          3- Sağlık Bilişimi ve Tıp Bilişimi öncelikli hale getirilmeli 1 0,6 0,18%

          4- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Bölümü öncelikli hale getirilmeli 1 0,6 0,18%

          5- Hemotoloji-onkoloji, kemik iliği ve kök hücre nakli öncelikli hale getirilmeli 1 0,6 0,18%

          6- Girişimcilikle cihaz öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

          7- Göğüs cerrahisi TUS tercihi azalmakta. Ameliyat yapan göğüs cerrahi gelecek süre içerisinde kalmayacak 1 0,6 0,18%

1 0,6 0,18%

          9- Moleküler biyoloji kanser tedavisi 1 0,6 0,18%

        10- Araştırmada rahabilitasyon öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

1 0,6 0,18%

        12- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öncelikli hale getirilmeli, Moleküler Genetik öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

        13- Sağlık Bilimleri Fakültesi öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

        14- Araştırmada Temel Tıp Bilimleri öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

        15- Hemşirelik Bölümü öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

1 0,6 0,18%

        17- Araştırma da Translasyonel tıp, sinir bilimleri gibi multidisipliner alanlar öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

        18- Sinir Bilimleri öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

1 0,6 0,18%

        20- Onkoloji, ilaç geliştirmede Ar-ge 1 0,6 0,18%

        21- Mesleki eğitim noktasında Fizik Tedavi, termal, sağlık turizmi öne çıkarılmalı 1 0,6 0,18%

TOPLAM 555

169 YANIT

Diğer: 1- Tıp Fakültesi Öncelikli hale getirilmeli

        19- Girişimcilikte uzman genetikçiler ile kadro zenginleştirilmeli. Mobing yapan bölüm başkanları uyarılmalı, huzurlu çalışma 

ortamı bölümler bazında değerlendirilmeli. Üniversitemiz ivme kazanırken başarılar günden güne artarken, öğretim üyesi onur ve 

hassasiyeti zedelenmemeli. Bölümlerin iç işleyişi önemle denetlenmeli.

Girişimci anlayış desteklenmeli

Aynı konum tercihi/yeri içerisinde olan Üniversitelere göre, rekabet avantajı elde etmeye yönelik başarı bölgesi tercihi için hangi bakımdan farklılaşmalıyız? 

(En fazla üç seçenek işaretlenebilir)

Yerel imkanlar önceliklendirilmeli (termal, iş sağlığı, sportif faaliyetle vb.…………..………………………………)

Ulusal ya da uluslararası alanda sağlık turizmine yönelik hedef oluşturulmalı ve önceliklendirilmeli 

Mesleki eğitim yanında kariyer geliştirmeye yönelik kişisel gelişimi öne çıkarılmalı

Kurumsal kapasite ile kurum kültürün geliştirilmeli

Yerleşkede yaşam önceliklendirilmeli

Araştırmada dış finansman kaynakları kullanım kapasitesinin artırılması önceliklendirilmeli

Sağlıkta yapay zeka ve sanal gerçeklik araştırma ve uygulamaları yapılmalı

Başarıya en fazla katkı sağlayacağı düşünülen öğrenci kitlesi önceliklendirilmeli

Mesleki eğitim öne çıkarılmalı

Araştırmada bazı bilim alanların öne çıkarılmalı (genetik vb.…………………....………………………………………………..)

Girişimcilikte bazı teknolojileri öne çıkarılmalı (medikal, ilaç vb. ……………………………………..……………………………)

Bölümler arası entegrasyonun desteklenmeli

          8- Ülkemizde her geçen yıl Göğüs Cerrahı sayısı azalmakta, tercih oranı düşmekte. Bazı illerimizde göğüs cerrahı 

bulunmamakta. Bu bölüm acil olarak cazip hale getirilerek bu bölümdeki doktor sayısı artırılmalı. Aksi takdirde 10 yıl sonra göğüs 

cerrahı bulmak imkansız hale gelecektir.

        11- Hemşirelik Fakültesi açılarak öncelikli hale getirilmeli. Hızlıca teknik eksiklikler (bilgisayar, Projeksiyon vs.) giderilmeli. Hala 

iş yerinde bir çalışan bilgisayarım yok. Laboratuvarlar için eksik malzemeler bulunmakta

        16- Temel Tıp Bölümü öncelikli hale getirilmeli. Araştırmalarda Moleküler Tabanlı çalışmalar öne çıkarılmalı. Girişimcilikte 

cihazlar ve lojistik teknoloji öne çıkarılmalı.

Yine ilk soruyla bağlantılı olarak "Aynı konum/tercih yeri olan üniversitelere göre rekabet avantajı elde etmeye yönelik

başarı bölgesi tarcihi iiçin hangi alanda farklılaşmalıyız?" sorusu için 169 kişi yanıtlamış olup, 555 işaretleme yapılmıştır. Bu

işaretlemeler değerlendirildiğinde %10,45 ile bölümler arası entegrasyon sağlanmalı cevabı ilk sırada yer alırken %9,37 ile

sağlıkta yapay zeka ve sanal gerçeklik araştırma ve uygulama yapılmalı cevabı ikinci sırada yer almıştır. Ulusal ve

uluslararası üniversite sıralamalrında üst seviyelerde yer alma önceliklendirilmeli cevabı ile ulusl ve uluslararası alanda proje

sayısı öne çıkarılmalı cevapları üçüncü sırada yer almıştır. Diğer seçeneğinde %2,34 ile tıp fakültesi öncelikli hale getirilmeli

cevabı açık uçlu seçenek olarak cevaplandırılmış olup, diğer seçeneğinde değerlendirilmesi istenen ve diğer cevapların

dağılımı tabloda beirtilmiştir.
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Sonlandır Azalt Artır Yenilik Yap Sonlandır Azalt Artır Yenilik Yap

Akreditasyon çalışmaları 2 67 4 15,38% 8,16% 3,77%

Araştırmaya konu edilebilece disiplinler arası işbirliği alanları 51 3 6,21% 2,83%

BAP Proje desteklerinde katma değer yaratan projelere öncelik verilmesi 1 49 2 6,25% 5,97% 1,89%

Başarılı öğrencileri destekleme 1 43 2 7,69% 5,24% 1,89%

Bilimsel aktivitelere destek 82 4 9,99% 3,77%

Bilimsel yayın nitelik ve niceliğini 59 6 7,19% 5,66%

Bölgesel fırsatlara yönelik araştırma merkezi kurma 9 2 27 6 56,25% 15,38% 3,29% 5,66%

Dış finansman kaynaklı proje geliştirme 30 6 3,65% 5,66%

Eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri 1 33 14 6,25% 4,02% 13,21%

Eğitimde disiplinler arası işbirliği alanları 1 28 6 7,69% 3,41% 5,66%

Kurumsal Kimlik ve Markalaşma 49 10 5,97% 9,43%

Kültürel etkinlikler 1 2 22 4 6,25% 15,38% 2,68% 3,77%

Öğrencileri girişimciliğe teşvik etme 32 4 3,90% 3,77%

Öğretim elemanlarını girişimciliğe teşvik etme 37 6 4,51% 5,66%

Özel sektörle işbirliği geliştirme 2 1 25 6 12,50% 7,69% 3,05% 5,66%

Patent/İnovasyon 32 10 3,90% 9,43%

Proje yönetimi uygulamaları 26 4 3,17% 3,77%

Sertifika programları 1 2 30 4 6,25% 15,38% 3,65% 3,77%

Sosyal imkanlar 1 34 2 6,25% 4,14% 1,89%

Toplumsal aktivitelere destek 27 2 3,29% 1,89%

Yüksek Lisans ve Doktora programları 2 38 1 15,38% 4,63% 0,94%

Diğer: ……………………………………………………………………………………..…

16 13 821 106

5
Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran
91 54,2 19,53%

84 50 18,03%

29 17,3 6,22%

53 31,5 11,37%

92 54,8 19,74%

11 6,5 2,36%

64 38,1 13,73%

41 24,4 8,80%

1 0,6 0,21%

TOPLAM 466

168 YANIT

İlerlemeyi teşvik eden, yeni görüşleri destekleyen yönetim tarzı ve örgüt yapısında yetkinleşmeli

Kurum dışı ileşitim ve işbirliği ile ortak karar almada yetkinleşmeli

Kurum içinde ileşitim ve işbirliğine dayalı entegrasyonda yetkinleşmeli

Diğer: 1-Ana Bilim Dallarındaki MOBİNG bitirilmeli.

Çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalarda yetkinleşmeli

Kurumsal kabiliyeti geliştirmeye yönelik temel yetkinlik tercihi için uzmanlaşma ve derinlik kazanma hangi alanda olmalıdır? (En fazla üç seçenek işaretlenebilir)

Konum ve başarı bölgesi tercihine yönelik cevabınız dikkate alındığında, hizmet sunumuna değer katmak için farklılaşma stratejisi belirlenmesinde hangi 

faktörde(lerde) azaltma, arttırma, sonlandırma ya da geliştirme yapılmalıdır? (En fazla üç seçenek işaretlenebilir)

Üretken kurum kültürü oluşturmalı

Yenilik yapma kabiliyetini geliştirmeli

Uzaktan eğitimde uzmanlaşmalı

Ulusal ve uluslararası proje üretme ve uygulamada yetkinleşmeli

"Kurumsal kabiliyet geliştirmeye yönelik temel yetkinlik tercihi için uzmanlaşma ve derinlik kazanma hangi alanda

olmalıdır? Sorusunda en fazla 3 eçenek işaretlenmesi istenmiş olup, 168 kişi yanıtlamış ve 466 işaretleme yapılmıştır.

Ulusal ve uluslararası proje üretme ve uygulamada yetkinleşmeli cevabı %19,74 ile birinci sırada yer alırken çok disiplinli ve

disiplinler arası çalışmalarda yetkinleşilmeli cevabı %19,53 ile ikinci sırada yer almıştır. Üçüncü sırada ise %18,03 ile

ilerlemeyi ve teşvik eden, yeni görüşleri destekleyen yönetim tarzı ve örgüt yapısında yetkinleşilmeli cevabı verilmiştir.

Diğer cevap tercihleri her ne kadar yüzdesel olarak sıralamaya tabi tutulmasa da rakamsal olarak yüksek miktarları teşkil

etmektedir ve değerlendirme esnasında bu cevapların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Birinci ve üçüncü sorunun tamamlayıcısı olarak "hizmet sunumuna değer katmak için farklılaşma strateji

belirlenmesinde hangi faktörlerde azaltma, attırma, sonlandırma yada yenilik yapılmalıdır?" sorusuna en fazla 3

şık işaretlenmesi istenmiştir. Arttırılması istenen faaliyetlere yönelik 821 işaretlme yapılmış olup, yaklaşık %10

ile bilimsel aktivitelere destek cevabı en çok tercih edilen cevap olmuştur. Akreditasyon çalışmaları %8,16 ile

ikinci, bilimsel yayın nitelik ve niceliği %7,19 ile üçüncü ve kurumsal kimlik ve markalaşma ise %5,97 ile

dördüncü en çok tercih edilen cevap olmuştur. Diğer cevapları işaretleyen sayısı rakamsal olarak

azımsanmayacak ölçüde olduğu gözlemlenmiştir. Azaltılması gereken faaliyetlerde ise akreditasyon çalışmaları,

bölgesel fırsatlara yönelik araştırma merkezi kurma, kültürel etkinlikler, proje yönetim uygulamaları ve yüksek

lisans ve doktora programları toplam 13 cevap içerisisnden eşit bir şekilde %15,38'lik bir oran şeklinde

işaetlenmiştir. Yenilik yapılması istenen faaliyetlere yönelik cevapları 106 kişi işaretlemiş olup, %13,21'lik bir

oranla en çok eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri cevabı işaretlenmiştir. ikinci sırada ise %9,43'lük oranlarla

kurumsal kimlik ve markalaşma ve patent/inovasyon cevapları işaretlenmiştir. Sonlandırılması istenen

faaliyetlere toplma 16 kişi cevap vermiş ve bölgesel fırsatlara yönelik araştırma merkezi kurma cevabı %56,25

ile en çok işaretlenen cevap olmuştur. Özel sektörle iş birliği yapma cevabı %12,50 ile ikinci sırada yer alırken

diğer cevaplara ilişkin liste tabloda sunulmuştur.



6 Üniversitemiz kurumsal kültürünün oluşturulmasına yönelik, yönlendirici temel değerlerimiz neler olmalıdır?
Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran

Kişilere yönelik değerler (En fazla üç seçenek işaretlenebilir):

137 81,1 28,72%

45 26,6 9,43%

93 55 19,50%

95 56,2 19,92%

105 62,1 22,01%

1 0,6 0,21%

          2- Kesinlikle liyakat olmalı, Çalışma bilincine sahip öğretim üyeleri engellenmemeli. 1 0,6 0,21%

TOPLAM 477

Süreçlere yönelik değerler (En fazla üç seçenek işaretlenebilir):

98 58 20,59%

81 47,9 17,02%

31 18,3 6,51%

86 50,9 18,07%

47 27,8 9,87%

46 27,2 9,66%

58 34,3 12,18%

29 17,2 6,09%

TOPLAM 476

Performansa yönelik değerler (En fazla üç seçenek işaretlenebilir):

76 45 16,96%

52 30,8 11,61%

27 16 6,03%

125 74 27,90%

99 58,6 22,10%

69 40,8 15,40%

TOPLAM 448

169 YANIT

Görev alanına ilişkin tüm süreçlerinde planlı uygulama yapan, uyguladıklarını kontrol ederek iyileştirmek için önlem alan anlayışa 

dayalı; kalite ve verimlilik,

Yetiştirdiği işgücü ile sağlık hizmet sunumu için sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya; pozitif katkı,

Eğitim – öğretimde; öğrenci odaklılık

Eğitim-öğretim, bilimsel ve mesleki çalışma ile araştırmada; akademik özgürlük,

Bireysellikten uzak katılımcı bir anlayışla; paydaş odaklılık,

Atama ve yükselmede, bilgi ve tecrübeyi önceleyen, fırsat eşitliği sağlayan anlayışla; liyakat,

Bireysel kazanımlarda; çeşitliliğe, insana ve doğaya saygılı görev anlayışı,

Diğer:………………………………………………………………………………………………………………..

Çalışmalarında; şeffaflık, güvenilirlik, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik,

Yetiştirdiği öğrencilerde; iş ahlakı ve yetkinlik,

Toplumsal değerlerin, kişisel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkı sunan anlayışla; saygılı ve tutarlı davranış,

Diğer: 1- Mobingsiz çalışma ortamı ve Mobing yardım birimi

Sağlık alanında eğitim-öğretim, araştırma ile teşhis ve tedavide yenilikçi anlayışla, bilimsel ve sonuç odaklı yaklaşım gösteren 

özverili, disiplinli ve idealist; çalışma bilinci,

Eğitim ve araştırmada; evrensellik,

Kaliteli hizmet anlayışı için, yeni kavram, teknoloji ve sistemleri benimsemede; yenilikçilik,

İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için sürekli; bilimsel çalışma ve üretim,

Bilimsel çalışmalarında toplumun her kesiminin sağlığı için; katma değerli üretkenlik,

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette kalite anlayışına dayalı özgüvenle; mükemmelli arama,

Hizmet anlayışı ile alanında; liderlik, 

Akademik çalışmalarda etik ve yöntemsel standartların yerine getirilmesine şeffaflık, dürütlük ve adil davranma; ilkeli 

akademik çalışma,

Aldığı kararlarda, gerçekleştirdiği işlerde ayrım gözmeyen; dezavantajlı kişilere karşı sorumluluk bilinci olan; kurumsal 

adalet,

Üniversitemiz kurumsal kültürünün oluşmasına yönelik, yönlendirici temel değerlerimiz neler olmalıdır? Sorusu 3 aşamalı

olarak cevaplandırmaya tabi tutulmuş olup, her aşamada 169'ar kişi tarafından cevaplandırılmıştır.

Birinci aşamada kişilere yönelik değerlere cevap verilmesi istenmiş ve en fazla 3 seçenek cevaplanması istenmiştir. Bu

cevaplara toplam 477 kişi işaretleme yapmış olup, %28,72'lik bir oranla atama ve yükselmede, bilgi ve tecrübeyi önceleyen,

fırsat eşitliği sağlayan anlayışla; liyakat cevabı en çok işaretlenen cevap olmuştur. Yetiştirdiği öğrencilerde; iş ahlakı ve

yetkinlik, cevabı %22,01 oranıyla ikinci, sağlık alanında eğitim-öğretim, araştırma ile teşhis ve tedavide yenilikçi anlayışla,

bilimsel ve sonuç odaklı yaklaşım gösteren özverili, disiplinli ve idealist; çalışma bilinci cevabı ise %19,92 oranıyla üçüncü

en çok tercih edilen cevap olmuştur. Eğitim-öğretim, bilimsel ve mesleki çalışma ile araştırmada; akademik özgürlük,

Bireysel kazanımlarda; çeşitliliğe, insana ve doğaya saygılı görev anlayışı ve diğer (açık uçlu cevap) seçeneğinde ise

mobingsiz çalışma ortamı ve liyakate ayrıca vurgu yapılmıştır. 

İkinci aşamada süreçlere yönelik değerlere cevap verilmesi istenmiş ve en fazla 3 seçenek işaretlenmesi istenmiştir. Bu

cevaplara toplma 476 kişi işaretleme yapılmış olup, İlkeli akademik çalışma cevabı %20,59 oranıyla en çok tercih edilen

cevap olmuştur. Şeffaflık, güvenilirlik, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik cevabı %18,07 ile ikinci, dezavantajlı kişilere karşı

sorumluluk bilinci olan; kurumsal adalet cevabı ise %17,02 ile üçüncü sırada tercih edilmiştir. Kalite ve verimlilik, eğitim ve

araştırmada evrensellik, eğitim-öğretimde öğrenci odaklılık, paydaş odaklılık ve saygılı ve tutarlı davranış cevapları ise

oransal olarak daha geri planda olsa da rakamsal olarak azımsanmayacak ölçüde işaretlendiği için bu cevaplarda

değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Üçüncü aşamada ise persformansa yönelik değerlere cevap verilmesi istenmiş ve en fazla 3 seçenek işaretlenmesi

istenmiştir. Bu cevaplara toplam 447 kişi tarafından cevaplama yapılmış olup, %27,90 ile en fazla işaretlenen cevap İnsan

sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için sürekli; bilimsel çalışma ve üretim olmuştur. İkinci sırada %22,10 oranla Kaliteli

hizmet anlayışı için, yeni kavram, teknoloji ve sistemleri benimsemede; yenilikçilik ve üçüncü sırada %16,96 oranla Bilimsel

çalışmalarında toplumun her kesiminin sağlığı için; katma değerli üretkenlik olmuştur. Yetiştirdiği işgücü ile sağlık hizmet

sunumu için sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya; pozitif katkı, Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette kalite

anlayışına dayalı özgüvenle; mükemmelli arama ve hizmet anlayışı ile alanında; liderlik cvapları rakamsal olarak

azımsanmayacak ölçüde cevaplanmıştır.
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Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran

80 48,5 17,86%

76 46,1 16,96%

89 53,9 19,87%

62 37,6 13,84%

62 37,6 13,84%

Ulusal ve uluslararası sıralamalarda sağlık temalı üniversite katogorisinde üst sıralarda olmayı 79 47,9 17,63%

TOPLAM 448

8
Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran

33 19,6 6,68%

6 3,6 1,21%

89 53 18,02%

73 43,5 14,78%

16 9,5 3,24%

8 4,8 1,62%

24 14,3 4,86%

39 23,2 7,89%

13 7,7 2,63%

42 25 8,50%

35 20,8 7,09%

30 17,9 6,07%

43 25,6 8,70%

43 25,6 8,70%

TOPLAM 494

165 YANIT

168 YANIT

Ulusal ve/veya uluslararası işbirlikleri olmalı,

Etik değerlere bağlı sağlık profesyonelleri yetiştirmeli,

Etkin yönetişim, kurumsal yetkinliği olmalı,

Faaliyetlerinde ekolojik dengeyi gözetmeli,

Diğer:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sürdürülebilir Sağlık Uygulamalarını geliştirmeyi

İnovasyon anlayışı olmalı,

İyi Yönetim ilkelerini içselleştirmeli,

Kişisel gelişimi önemsemeli, hayat boyu öğrenmeyi desteklemeli,

Bilimsel yaklaşımda özgür düşünce olmalı,

Planlı, süreç ve sonuç odaklı olmalı, 

Sorgulayan ve merak odaklı eğitim olmalı,

Araştırma ve geliştirmeyi

ARGE ve ÜRGE alanında; marka Üniversite olmayı 

Eğitim ve öğretimi

Sağlık Hizmeti Sunumunu

Diğer:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Düşüncede zenginlik olmalı,

Hizmetlerini sosyal ve kültürel faaliyetlerle zenginleştirmeli,

Dezavantajlı gruplar için kolay erişebilir olmalı,

Eğitim ve bilimsel çalışmada dinamik olmalı,

Sağlık temalı Üniversite olarak, bu alanında neyi temsil ediyoruz/etmeliyiz? (En fazla üç seçenek işaretlenebilir)

Üniversitemizin eğitim ve bilimsel karakterini hangisi/hangileri yansıtmalıdır?  (En fazla üç seçenek işaretlenebilir)

"Sağlık temalı Üniversite olarak, bu alanında neyi temsil ediyoruz/etmeliyiz?" sorusuna en fazla 3 seçenek işaretlenmesi

istenmiş ve 165 kişi yanıt vermiş olup, 448 işaretleme yapılmıştır. %19,87 ile eğitim ve öğretim en fazla işaretlenen cevap

olurken, araşırma ve geliştirme %17,86 ile ikinci ve ulusal ve uluslararası sıralamalarda sağlık temalı üniversite katogorisinde

üst sıralarda olma cevabı ise üçüncü sırada yer almıştır. Ar-Ge ve Ür-Ge alanında; marka Üniversite olmak, sağlık hizmeti

sunumu ve sürdürlebilir sağlık uygulamalrı geliştirmek cevapları diğer işaretlenen cevaplar olarak gözlemlenmiştir.

"Üniversitemizin eğitim ve bilimsel karakterini hangisi/hangileri yansıtmalıdır?" sorusuna en fazla 3 cevap işaretlenmesi

istenmiş ve 168 kişi yanıt vermiş olup, 494 işaretleme yapılmıştır. Eğitim ve bilimsel çalışmada dinamik olmalı cevabı

%18,02'lik oranla birinci, Etik değerlere bağlı sağlık profesyonelleri yetiştirmeli %14,78'lik oranla ikinci ve Sorgulayan ve

merak odaklı eğitim olmalı ve Ulusal ve/veya uluslararası işbirlikleri olmalı cevapları ise %8,70'erlik oranlarla üçüncü

olmuştur. Birden fazla cevap işaretlendiği için diğer oranlara sahip cevaplar kategorize edilmese de stratejik planda geleceğe

yön verme çerçevesinde değerlendirmelere alınması gerekmektedir.
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Tercih 

Sayısı

Yanıt 

Sayısına 

Göre 

Oran

Tercih 

Sayısına 

Göre 

Oran

19 11,3 4,09%

17 10,1 3,66%

78 46,4 16,77%

30 17,9 6,45%

18 10,7 3,87%

49 29,2 10,54%

5 3 1,08%

22 13,1 4,73%

71 42,3 15,27%

56 33,3 12,04%

42 25 9,03%

21 12,5 4,52%

22 13,1 4,73%

3 1,8 0,65%

          2- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 2 1,2 0,43%

          3- Hematoloji-Onkoloji- kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Tedavileri 1 0,6 0,22%

1 0,6 0,22%

          5- Cerrahi bilimler özellikle göğüs cerrahisi, tercih çok az, gelecekte göğüs cerrahı sıkıntısı yaşanacak 1 0,6 0,22%

1 0,6 0,22%

          7- Simülasyon Uygulamaları 1 0,6 0,22%

          8- Moleküler Genetik 1 0,6 0,22%

          9- Translasyonel Çalışmalar 1 0,6 0,22%

        10- Sağlık Turizmi 1 0,6 0,22%

        11- Hemşirelik 1 0,6 0,22%

1 0,6 0,22%

465

          4- Tamamlayıcı ve geleneksel tıp yönteminde bilim doğrultusunda hareket edilmeli. Bilimin önermediği uygulamalardan uzak 

durulmalı.

          6- Onkoloji, FTR ortopedi, Kardiyoloji Kardiyovasküler Cerrahi alanlarında öne çıkma çabalarıyla birlikte; Topyekün ytüm 

branşlarda yetkinlik olmalı ki kaliteli bir marka olabilelim. Bir iki branşta öne çıkıp, diğerlerini sönük bırakıp iyi, kuşatıcı bir marka 

olunmaz. Branşlarda markalaşmak ülkemiz açısından daha ileriki yılların, daha sonraki dönemlerin problemi/çabası/hedefi olmalıdır. 

Şimdi topyekün iyi olma dönemidir, en azından bizim için bu böyle olmalıdır.

        12- TIBBİ GENETİK alanında bölgemizde güvenilir, tercih edilebilir ve kolay ulaşılabilir olmanın yanı sıra, deneyimli ekipleri 

kadrolarına dahil ederek çağın gerektirdiği bilimsel seviyeye bir an önce ulaşmamız gerekmektedir. Bölümdeki cihazlar göz önüne 

alındığında hizmet alımını azaltıp, çoğu testin bölüm elemanları tarafından yapılması sağlanmaktadır. Teknik eleman eksikliği giderilip, 

hasta test sonuçları en kısa sürede verilmeli, hasta ve yakınları aylarca bekletilmemeli.

168 YANIT

İlaç ve aşı,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

Geleneksel ve tanımlayıcı Tıp,

İhtisaşlaşma noktasında temel yetkinlik araştırmalarımızı hangi alana yönlendirmeliyiz?  (En fazla üç seçenek işaretlenebilir)

Diğer: 1- Diş Hekimliği

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Sağlıkta yapay zeka ve sanal gerçeklik

Tedaviye yönelik ilaç ve tıbbi cihaz araştırma ve geliştirme, 

Termal Sağlık,

Tıbbi aromatik bitkiler,

Toplum ve ruh sağlığı,

Girişimsel Klinik araştırmaları, 

Gözlemsel Klinik araştırmaları,

Halk Sağlığı,

"İhtisaşlaşma noktasında temel yetkinlik araştırmalarımızı hangi alana yönlendirmeliyiz?" sorusuna en fazla 3 cevap

verilmesi istenmiş ve 168 kişi yanıt vermiş olup 465 işaretleme yapılmıştır. Girişimsel Klinik araştırmaları cevabı %16,77 ile

en fazla işaretleme yapılan olmuştur. Sağlıkta yapay zeka ve sanal gerçeklik cevabı %15,27 ile ikinci, tedaviye yönelik ilaç ve

tıbbi cihaz araştırma ve geliştirme cevabı ise %12,04 ile üçüncü en çok işaretlenen cevap olmuştur. Enfeksiyon hastalıkları

ve mikrobiyoloji, geleneksel ve tanımlayıcı tıp, gözlemsel klinik araştırmaları, halk sağlığı, ilaç ve aşı, iş sağlığı ve meslek

hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, termal sağlık, tıbbi aromatik bitkiler, toplum ve ruh sağlığı cevapları ve diğer cevap

seçeneğindeki ucu açık cevaplar, kategorize edilmese de ihtisaslaşmamızın hangi alana yönlendireceğimiz konusu, 2023-

2027 stratejik plan dönemi için büyük önem arz ettiği için işaretlenen cevaplar tek bir seçenek olarak değil kompleks bir

yapıda değerlendirilmeye alınmalıdır.


