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A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

 

A.1. Birim Hakkında Bilgiler 

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi; 

haber, halkla iliĢkiler ve bilgi edinme alanlarında hizmet vermektedir. Birim, AFSÜ’nün kurumsal 

kimliğinin oluĢturulması, geliĢtirilmesi ve kurum mensupları tarafından benimsenmesine yönelik 

çalıĢmalarının yanı sıra AFSÜ Genel Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon 

hâlinde Afyonkarahisar’da görev yapan yerel gazete, internet medyası, ulusal medya kuruluĢlarının 

temsilcileri, kamu kurumlarının ilgili birimleri, meslek kuruluĢları ve sivil toplum kuruluĢları ile de 

sürekli iletiĢim hâlindedir.  

Üniversitemizde planlanan ve gerçekleĢtirilen bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif bütün 

etkinliklerin duyuruları ve haberleri medya kuruluĢlarına ve ilgili kamu ve sivil toplum kuruluĢlarına 

iletilmekte, bu yolla AFSÜ hem yerel ve ulusal medyada hem de sosyal medyada daha etkili Ģekilde 

yer bulmaktadır. Üniversitenin 2018’den beri yayınlanan haberlerine AFSÜ web sitesinden eriĢim 

sağlanmaktadır. 

Basın toplantıları ve üniversitenin organizasyonları aracılığıyla kurum yöneticilerinin, 

akademisyenlerin ve öğrencilerin basın mensupları ile bir araya gelmesini sağlayan AFSÜ Basın-

Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi, üniversite ve medya kuruluĢları arasında iĢ birliği geliĢtirmeye 

yönelik adımlar da atmaktadır. Ulusal ve yerel olmak üzere çeĢitli yayın organlarındaki programlarda 

öğretim üyelerimizin yer almasını sağlayarak hem toplumun bilgilendirilmesini hem de AFSÜ’nün 

bilinilirliğini ve saygınlığını artırmaya destek olunmaktadır. Televizyon, radyo, dergi ya da çevrim 

içi röportajlar planlanmakta ve takibi yapıldıktan sonra ilgili kayıtların üniversitenin sosyal medya 

kanallarına yüklenerek ulaĢılabilirliği artırılmaktadır.  

Ġl bazındaki sosyal sorumluluk projelerine yerinde destek verilerek AFSÜ’nün yerel halkla 

temas hâlinde olması sağlanmaktadır. Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi, Afyonkarahisar Kadın 

Kültür Evleri ve Sevgi Yılı, Aile Yılı gibi valilik projelerinde AFSÜ’nün aktif rol almasını 

sağlayarak kamuoyunu üniversitenin faaliyet sahasına giren konularda bilgilendirmektedir. 

Kurum Ġçi Protokol Listesini güncel ve eriĢilebilir tutarak haber ve bilgi edinme taleplerinin 

sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini sağlayan AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi, ulusal ve 

uluslararası ölçekte fuar organizasyonlarında üniversitenin tanıtılması amacıyla farklı dillerde 
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kurumsal tanıtım filmlerinin çekilmesi ve tanıtım broĢürlerinin tasarlanması süreçlerinde de 

koordinasyonu üstlenmektedir. 

 

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

B.1. Liderlik ve Kalite 

 

B.1.5 Kamuoyunu bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 

 

Olgunluk Derecesi: AFSÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi tarafından kamuoyunu 

bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmıştır, 

erişilebilir olarak ilan edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları sistematik olarak atılmaktadır. 

Kurum web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun 

sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Kurumsal özerklik ile hesap verebilirlik 

kavramlarının birbirini tamamladığına ilişkin bulgular mevcuttur.  

İçe ve dışa hesap verme yöntemleri kurgulanmıştır ve uygulanmaktadır. Sistematiktir, 

ilan edilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilir, sorumluları nettir. Alınan geri beslemeler ile 

etkinliği değerlendirilmektedir. Kurumun bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili olduğu yerel 

yönetimler, diğer üniversiteler, kamu kurumu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve 

yerel halk ile ilişkileri değerlendirilmektedir.  

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
Kanıtlar: 

 

AFSÜ Kurumsal Kimlik Rehberi 

AFSÜ Kurum Ġçi Protokol Listesi 

AFSÜ Tanıtım BroĢürü (2021)  

AFSÜ Tanıtım Filmi (2021) 

AFSÜ Tanıtım Filmi (2018) 

AFSÜ ile Mega Birlik Medya A. ġ. (Kanal 3) Protokolü (2018) 

AFSÜ ile Afyon Gün FM ĠĢ Birliği ile Hazırlanan Radyo Programları (2019-2021) 

 

 

https://haber.afsu.edu.tr/kurumsal-kimlik/
https://haber.afsu.edu.tr/kurumsal-kimlik/
https://afsu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/02/AFS%C3%9C-Kurum-%C4%B0%C3%A7i-Protokol-Listesi-%C5%9Eubat-2022.pdf
https://afsu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/02/AFS%C3%9C-Kurum-%C4%B0%C3%A7i-Protokol-Listesi-%C5%9Eubat-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gpYmHtEcbWHGHrWFDFgtSEqqgkRgXzR2/view?usp=sharing
https://youtu.be/0ZJuvRMQDFQ
https://youtu.be/akmyivYLxmk
https://afsu.edu.tr/aku-ve-afsu-ile-megabirlik-medya-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi/
https://anchor.fm/afsu
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AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Talep Formları 

AFSÜ Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri AfiĢ Tasarım ġablonları 

AFSÜ Haber Formu 

AFSÜ Öğrenci Kulübü/Topluluğu Bilgilendirme Formu 

Basın kuruluĢları için program, söyleĢi, haber Yayın Talep Formu 

Bilgi Edinme Birimi Gerçek KiĢiler BaĢvuru Formu 

Bilgi Edinme Birimi Tüzel KiĢiler BaĢvuru Formu 

Medya ile İlişkiler 

AFSÜ Yazılı Basın Haber BaĢlıkları (Ocak-Aralık 2021) 

AFSÜ TV Haber BaĢlıkları (Ocak-ġubat 2021) 

AFSÜ Ġnternet Haber BaĢlıkları (Ocak-Aralık 2021) 

AFSÜ Kurumsal Sosyal Medya Hesapları Takipçi Sayıları 

AFSÜ Bilgi Edinme Verileri (2021) 

AFSÜ Web Sitesi 

Birim Web Sitesi 

AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi 2021 Faaliyet Raporu  

AFSÜ Etkinlik Takvimi 

 

Kurumsal Sosyal Medya Hesapları 

Instagram 

Twitter 

YouTube 

Facebook 

LinkedIn 

Anchor 

 

D. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

AFSÜ’nün akademik programlarını ve araĢtırma-geliĢtirme faaliyetlerini içerecek Ģekilde 

akademik ve idari birimlerin tüm duyuruları ve etkinlikleri; açık, doğru ve güncel bir Ģekilde AFSÜ 

Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi tarafından kurumun web sitesinde (http://www.afsu.edu.tr/) 

yayımlanmakta; eĢ zamanlı olarak AFSÜ kurumsal sosyal medya hesaplarından da paylaĢılmaktadır.  

https://haber.afsu.edu.tr/afis-sablonu/
https://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/AFS%C3%9C-HaberFormu_v3.docx
https://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/%C3%96%C4%9Frenci-Toplulu%C4%9Fu-Bilgilendirme-Formu.docx
https://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/afsu_medya_talep_formu.docx
http://bilgiedinme.afsu.edu.tr/BilgiEdinmeGercek.aspx
http://bilgiedinme.afsu.edu.tr/BilgiEdinmeTuzel.aspx
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/AFSÜ-Yazılı-Basın-Haber-Başlıkları-Ocak-Aralık-2021.xls
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/AFSÜ-TV-Programları-Ocak-Aralık-2021.xls
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/AFSÜ-TV-Programları-Ocak-Aralık-2021.xls
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/AFSÜ-İnternet-Haberleri-Ocak-Aralık-2021.xls
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/AFSÜ-İnternet-Haberleri-Ocak-Aralık-2021.xls
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/sm-takipci-2022.jpg
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/sm-takipci-2022.jpg
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/cimer-tablo.jpg
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/cimer-tablo.jpg
http://afsu.edu.tr/
http://haber.afsu.edu.tr/
http://haber.afsu.edu.tr/
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/2021-Birim-Faaliyet-Raporu.pdf
http://haber.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/2021-Birim-Faaliyet-Raporu.pdf
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=n6f2ljg8e0006fgm8t0eplj6t8@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Istanbul&pli=1
https://www.instagram.com/afsurektorluk/
https://www.instagram.com/afsurektorluk/
https://twitter.com/afsurektorluk
https://twitter.com/afsurektorluk
https://www.youtube.com/afsurektorluk
https://www.youtube.com/afsurektorluk
https://www.facebook.com/AfyonSaglikBilimleriUniversitesi/
https://tr.linkedin.com/company/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi
https://tr.linkedin.com/company/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi
https://anchor.fm/afsu
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Üniversiteyi tanımak isteyen kurumlara ve bireylere yönelik tanıtım etkinlikleri organize etmek, 

AFSÜ hakkında tanıtım materyallerini göndermek, yeni ulusal-yerel basın kuruluĢları ile iliĢki 

kurulmasını sağlamak, etkinliklerde fotoğraf çekmek ve/veya kamera kaydı almak, medyada AFSÜ 

ile ilgili yayımlanan haberlerin takibini yapmak ve arĢivini tutmak da birimin görevleri arasındadır.  

AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Biriminin sorumluluk alanındaki tüm çalıĢmalarda 

“AFSÜ’nün kurumsal itibarının ve marka değerinin korunması ve geliĢtirilmesi” temel ilkesinden 

hareket edilmektedir. Bu ilke doğrultusunda yerel ve ulusal basın kuruluĢlarıyla, paydaĢ 

kurum/kuruluĢlarla sürdürülebilir iletiĢim sağlanarak AFSÜ’yü tercih edebilecek akademisyenler, 

idari personel ve öğrenci adaylarına yönelik üniversitenin olumlu ve saygın imajını pekiĢtirecek 

kurumsal iletiĢim çalıĢmaları gerçekleĢtirilmektedir.  

Kurumun web sitesinde yer alan Etkinlik Takvimi ve Duyurular kısımlarında tarihi yaklaĢan 

bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler duyurulmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda hem 

akademik ve idari personelin hem de öğrencilerin etkinliklerden haberdar olması için afsu.edu.tr 

uzantılı kurumsal e-posta adreslerine gönderim ve SMS mesajlarının hazırlanması da AFSÜ Basın-

Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi tarafından yapılmaktadır. Böylece duyuruların kurum mensuplarına 

hızlıca duyurulması amaçlanmaktadır.  

AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi, üniversitenin toplumsal sorumluluğunun gereği 

olarak, araĢtırma-geliĢtirme, sağlık hizmet sunumu ve öğretimi içeren tüm faaliyetleri ile ilgili güncel 

veriler hakkında kurumun web sitesi, kurumsal sosyal medya hesapları, toplantı organizasyonu ve e-

posta gönderimi dıĢında afiĢ, davetiye ve benzeri tasarımları da hazırlayarak kamuoyunu 

bilgilendirmektedir.  

AFSÜ bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp ve topluluklarının etkinlik planlama, afiĢ 

tasarımı ve tanıtımı ile tamamlanan etkinliklerin haberleĢtirilerek kamuoyuna duyurulması 

konusunda AFSÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı ile koordineli Ģekilde çalıĢmalar 

yürütülmektedir.  

AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢikler Birimi, CĠMER ve Bilgi Edinme Servisinin yetki, görev 

ve sorumlulukları Bilgi Edinme Kanunu ve CĠMER kapsamında üniversitemize ulaĢtırılan bütün 

gerçek ve tüzel kiĢi baĢvurularının ilgili birimlerle koordinasyon içinde cevaplanarak baĢvuruların 

arĢivlenmesidir. 

Birimimizin faaliyet alanı içindeki hizmetlerde aksama ve hata oluĢmaması amacıyla özenle 

çalıĢılmakta fakat personel sayısındaki ve fiziki imkânlarla iliĢkili yetersizliklerden dolayı aksaklıklar 

yaĢanmaktadır.  


