
DIŞ PAYDAŞ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULAR 

 

Dış paydaşların fakültemize olan görüşlerini incelemek üzere “Dış Paydaş Değerlendirme Anketi” 

uygulanmıştır. Ankette “Kuramsal İmaj” ve “İşbirliği” başlıkları altında toplamda 15 madde yer 

almaktadır. Ankete başta Burdur ilinde merkez ve köylerde olmak üzere farklı okullarda görev yapan 

öğretmen, müdür, müdür yardımcısı olmak üzere çeşitli kurumlarda (Türk silahlı Kuvvetleri, Jandarma, 

Yeşilay Danışmalık Merkezi, Bilgisayar ve Elektronik Şirketi, Üniversite) çalışmakta olan 90 kişi cevap 

vermiştir. Ankete cevap verenlerin %65.6’sı kadın, %34.4’ü erkektir.   

Katılımcılara fakültemizle kurmuş oldukları ilişkinin derecesini 1 ile 5 arasında derecelendirmeleri 

istenmiştir. Katılımcıların %32.2’si fakültemizle kurmuş oldukları ilişkinin derecesini “3”, % 24.4’ü “5”, 

%18.9’u “4”, % 15.6’sı “1” ve son olarak %8.9’u “2” ile derecelendirmişlerdir.  

 

 

A) KURUMSAL İMAJ  

Katılımcılara “Kurumsal İmaj” başlığı altında 9 madde yöneltilmiştir.  Katılımcılardan görüşlerini 1 

(Hiç Katılmıyorum) ile 5 (Tamamen Katılıyorum)  arasında derecelendirmeleri istenmiştir.   



 

Katılımcıların 67.8’i fakültemiz için “Girişimcidir” ifadesine katıldığını %4.4’ü ise katılmadığını ifade 

ederken % 27’si ise kararsız kalmıştır.  

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu %70’i fakültemizin “Yenilikçi” olduğuna dair görüşe katılırken %10’u bu 

görüşe katılmamakta, % 20’si ise kararsız kalmıştır.  



 

Katılımcıların % 67.8’i fakültemizin “Hizmet Odaklı” olduğunu düşünürken % 8.9’u bu görüşe 

katılmamakta, % 23.3’ü ise kararsız kalmıştır.  

 

 

Katılımcıların %66.6’sı fakültemizi “Paydaş Odaklı” görürken % 7.7’si bu görüşe katılmamakta iken 

%25.6’sı kararsız kalmıştır.  



 

Katılımcıların %66.7’si fakültemizin “Şeffaf” olduğu görüşüne katılırken %11.1’i bu görüşe 

katılmamaktadır, %22.2’si ise kararsız kalmıştır.  

 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%70’i) fakültemizin “Ulaşılabilir (Erişilebilir)” olduğu görüşüne 

katılırken % 11’i bu görüşe katılmamaktadır. Katılımcıların %18.9’u ise kararsız kalmıştır.  

 



 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%80’i) fakültemizin etik değerlere bağlı olduğunu düşünürken 

%5.5’i bu görüşe katılmamaktadır. Katılımcıların %14’ü ise kararsız olduklarını ifade etmiştir.  

 

 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%82.3’ü) fakültemizin bilimselliği temel aldığını düşünürken %5.5’i 

bu görüşte değildir. Katılımcıların % 12.2’si ise kararsız kalmıştır.  



 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bir diğer ifade edile  %84.4’ü fakültemizin topluma yararlılığı dikkate 

aldığını düşünürken %3.3’ü bu görüşe katılmamaktadır. Katılımcıların %12.2’si ise kararsız kalmıştır.  

 

B) İŞBİRLİĞİ 

Katılımcılara “İşbirliği” başlığı altında 4 madde yöneltilmiştir.  Katılımcılardan görüşlerini 1 (Hiç 

Katılmıyorum) ile 5 (Tamamen Katılıyorum)  arasında derecelendirmeleri istenmiştir.   

 

 

Katılımcıların %76.6’sı fakültemizin işbirliğine açık olduğunu düşünürken %4.4’ü bu görüşe 

katılmamaktadır. Katılımcıların %18.9’u ise kararsız kalmıştır.  



 

Katılımcıların %61.1’i fakültemizin bürokratik işleyişte kolaylaştırıcı bir tutum sergilediğini düşünürken 

%14.4’ü bu görüşe katılmamaktadır. Katılımcıların %24.4’ü kararsız olduklarını ifade etmişlerdir.  

 

Katılımcıların %66.7’si fakültemizin çözüm odaklı olduğu görüşünde iken %11.2’si bu görüşe 

katılmamaktadır. Katılımcıların %22.2’si ise kararsız olduklarını ifade etmişlerdir.  



 

Katılımcıların %74.4’ü fakültemiz yöneticilerinin iletişime açık olduğunu düşünürken %8.8’i bu görüşe 

katılmamaktadır. Katılımcıların %16.7’si ise “Kararsızım” demiştir. 

 

 

 

Katılımcılardan fakültemizle kurmuş oldukları ilişkiyle ilgili memnuniyet derecelerini “1” (Çok Az)  ile 

“5” (Çok Fazla) arasında derecelendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların 41.1’i çok memnun olduğunu, 

%32.2’si memnun olduğunu ifade ederken %7.7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların 

%18.9’u ise kararsız olduklarını söylemiştir.  

 

Son olarak katılımcılardan eklemek istediklerini yazmaları istenmiştir. Katılımcıların görüşlerini şöyle 

özetleyecek olur isek: fakültemizin bilimsel ve insan odaklı ilimizde örnek teşkil eden bir kurum olduğu, 

işbirliği ve iletişime açık olduğu, kaliteli eğitim sunduğu, yenilikçi olduğu, akademisyenlerin iyi 

öğretmen yetiştirmek için çabaladığı ve işini severek yaptığını belirtmişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda 

birtakım önerilerde de bulunmuşlardır: öğrenci ve mezunlarla çeşitli organizasyonlar yapılabileceğini, 



uygulamalı derslere daha fazla ağırlık verilebileceğini, öğrenci işlerinin paydaşlarla olan iletişiminin 

iyileştirilmesi gerektiğini, daha fazla kampüs havası verilip daha çok sosyal ve kültürel etkinliklerin 

yapılabileceğini önermişlerdir.  


