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DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dış Paydaş analizi anket 

uygulaması şeklinde sahada gerçekleştirilmiştir. Alınan memnuniyet oranları 5 üzerinden 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme; 

1: Hiç Katılmıyorum 

2: Katılmıyorum 

3: Fikrim Yok 

4: Katılıyorum 

5: Kesinlikle Katılıyorum 

Anketlerin verileri işlenerek Fakültenin doğrudan ya da dolaylı işbirliği içinde 

bulunduğu paydaşlar arasında Dış Paydaş Memnuniyeti değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya göre; 

 

A.    KURUMSAL TANINIRLIK VE İMAJ 

 
 

Ankete katılan dış paydaşların 5 üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre en düşük: 1, 

en yüksek 5 puan verilmiş ve genel ortalama 3,8 olarak gerçekleşmiştir.  

Sonuçlar, sahada Fakültenin faaliyeti bakımından tanınırlığın düşük olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır.  

 

B. SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER 

 
Ankete katılan dış paydaşların 5 üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre en düşük: 1, 

en yüksek 5 puan verilmiş. Genel ortalama 3,6 olarak gerçekleşmiştir. 



Sonuçlar inceleendiğinde, sosyal sorumluluk projeleri ile tüm paydaşlara eşit ölçüde 

ulaşılamadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

 

C. AKADEMİK PERSONELİN YAKLAŞIMI 

 
 

Ankete katılan dış paydaşların 5 üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre en düşük: 3, 

en yüksek 5 puan verilmiş ve genel ortalama 4,4 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Sonuçlar ışığında akademik personelin resmi ve özel kuruluşlarla etkin çalışma diyaloğu 

içinde olunduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

 

D. İDARİ PERSONELİN YAKLAŞIMI 

 
 

Ankete katılan dış paydaşların 5 üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre en düşük: 3, 

en yüksek 5 puan verilmiş. Genel ortalama 4,0 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Sonuçlar ışığında İdari personelin sektörel paydaşlar ile diyalogda etkin ve başarılı 

koordinasyon yürüttüğü şeklinde yorumlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. MEZUNLARIN YETERLİLİĞİ 

 
 

Ankete katılan dış paydaşların 5 üzerinden yaptığı değerlendirmeye göre en düşük: 1, 

en yüksek 5 puan verilmiş. Genel ortalama 3,5 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Mezunların yetkinliği konusunda ihtiyaçlara göre eksik kalınan konuların varlığı bazı 

sektörel paydaşların taleplerinin karşılanmasında aksamalara neden olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır.  

 

F. DİĞER GÖRÜŞLER  

 

Dış paydaşlarımızdan anket sorularına ilaveten görüş ve önerileri sorulduğunda 

aşağıdaki hususlar ön plana çıkmıştır.  

Buna göre; 

 Üniversite özel sektör işbirliği projeleri artırılmalıdır, 

 Değişen yetiştiricilik sistemleri ve ihtiyaçları özel sektöre aktarmalı yeniliklere 

öncü olmalıdır.  

 Fakülte öğrencilerini mezun olmadan önce daha fazla özel sektörle buluşturmalı ve 

tanıtmalıdır.  

 İlimizin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

 Son dönemde Karadeniz’de somon yetiştiriciliği ilimiz kıyılarında da yapılmak 

istenmektedir. Fakat ilimizde denizlerde su ürünleri yetiştiricilik potansiyel alanları 

belirlenmemiştir. Söz konusu başvuruların değerlendirilebilmesi için bu alanların 

belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakülte konu ile ilgili çalışmaların içerisinde 

daha fazla bulunmalıdır. 

 Fakülte sektörün öncülerinden olan firmalar ile bilimsel, teknik, uygulama ve 

işgücü ile mevzuat uygulamaları yönünden yakın çalışma ve bilgi alışverişinde 

bulunmalı yanısıra iş gücü temininde (staj, eğitim, kalifiye istihdam) sürdürülebilir 

diyalog sağlanmalıdır.  

 

Ankete katılan dış paydaşlar tarafından bildirilen diğer görüş ve önerilerde yerel 

paydaşlarla daha fazla koordinasyon, öğrencilerin mezuniyetten sonraki dönem için deneyim 

eksikliği, sektörel yeniliklere ulaşımda oluşan aksamaların telafisinde Fakülteden beklentiler, 

karşılaşılan yasal darboğazlarda arabuluculuk veya birlikte hareket edebilme yollarının açık 

olması başlıkları öne çıkan konular olmuştur.  

 


