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GİRİŞ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bu 

anket “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetimi Paydaş 

Memnuniyet Anketi” başlığıyla paydaşlara sunulmuştur. Her yıl bir kere yapılan bu ankette 

akademik ve idari personelin, dış paydaşların ve öğrencilerin görüşleri alınmaktadır. İlahiyat 

Fakültesi’nin fakülte yönetiminin paydaşları nezdindeki durumunu görmek hedeflenmiştir. 

Yönetim dâhilinde gerek yapılan uygulamalar gerek karşılaşılan sorunları çözümlemeler 

gerek yönetim biçimleri ve anlayışları gibi temel noktalar paydaşların tercihine sunulmuştur.  

Fakülte yönetiminin ankette belirtilen görüşlerle durumsal tespitleri icra edilmiştir.  

Her yıl bir defa gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Fakülte Yönetimi Paydaş Memnuniyet Anketi (Ek-1) çevrimiçi olarak uygulanmakta ve 

raporlanmaktadır. Bu ankette toplam 7 soru yer almaktadır ve en sonda paydaşların özellikle 

belirtmek istediklerini yazılı olarak ifade edebilmeleri için imkân sağlanmıştır. Bu raporda yer 

alan veriler, 2021-2022 Akademik yılında toplanmıştır. Bu bağlamda akademik ve idari 

personelimizden (n=35), dış paydaşlarımızdan (n=33) ve öğrencilerimizden (n=59) kişi anketi 

cevaplamıştır. Toplamda 127 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen fakülte yönetiminden 

memnuniyeti değerlendirmek için icra edilmiştir. Her bir soruya verilen cevaplardan elde 

edilen bulgular grafikler vasıtasıyla sunulmuş ve açıklayıcı bilgiler grafiklerin altında 

verilmiştir. 

1- KATILIMCILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Bu bölümde katılımcılara ilişkin demografik bilgilere yer verilmektedir. Şekil 1’de 

katılımcıların öğrenci, akademik ve idari personel, dış paydaş oranları gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Katılımcıların Dağılımı 
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Şekil 1 incelendiğinde katılımcıların %46,5’inin öğrenci, %27,6’sının akademik ve idari 

personel, %26’sının ise dış paydaş olduğu görülmektedir. Dış paydaşlarımızdan katılım 

sağlayanların Artvin Çoruh Üniversitesi’nden, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, Dumlupınar 

Üniversitesi’nden, Atatürk Üniversitesi’nden, Bayburt Üniversitesi’nden, Kocaeli 

Üniversitesi’nden, Yalova Üniversitesi’nden ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nden olduğu 

görülmektedir. 

2- RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

FAKÜLTE YÖNETİMİ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİNİN 

DEĞERLENDİRMESİ 

Bu başlıkta paydaşlara yöneltilen soruların cevapları bir tablo ile sunulacaktır. Fakülte 

yönetimi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla katılımcılara sırasıyla “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” 

şeklinde yanıt verebilecekleri 7 soru yöneltilmiş ve kendilerine en uygun seçeneği 

işaretlemeleri istenmiştir. En sonda belirtmek istedikleri hususi bir durum varsa yazı ile ifade 

etmeleri arzu edilmiştir. 
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Şekil 2. Paydaş Memnuniyet Durumu 

Fakülte yönetimi ile ilgili görüşler toplanmıştır. Numaralandırılan sütunların her biri bir 

soruya denk gelmektedir. Kendi sütunu içinde değerlendirmeleri yapılacak sonuçlar şöyledir: 

1- Birinci sütunda “Fakülte yönetiminin uygulamalarından memnunum.” sorusuna 

katılımcılardan 9 kişi “Kesinlikle Katılmıyorum”, 11 kişi “Katılmıyorum”, 20 kişi 

“Kararsızım”, 32 kişi “Katılıyorum”, 55 kişi “Kesinlikle Katılıyorum” demiştir. Verilen 

cevaplardan genel olarak fakülte yönetimi ile ilgili olumlu bir dönüt alınmıştır. Kararsız 

olanların fazlalığı göze çarpmaktadır. Bu husus dış paydaşların kurumla diğerleri kadar yakın 

olmadığı ihtimalini barındırmaktadır. 



 
 

4 
 

2- İkinci sütunda “İhtiyaç duyduğum anda Fakülte yönetimine rahatlıkla 

ulaşabiliyorum.” sorusuna katılımcılardan 8 kişi “Kesinlikle Katılmıyorum”, 7 kişi 

“Katılmıyorum”, 19 kişi “Kararsızım”, 26 kişi “Katılıyorum”, 67 kişi “Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklinde cevaplamıştır. Cevaplara baktığımızda fakülte yönetiminin 

paydaşlarımıza gayet rahatlıkla ulaşabilme imkânı sağladığını görmekteyiz. 

3- Üçüncü sütunda “Fakülte yönetimi kalite süreçleri ve yeni uygulamalar hususunda 

gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.” sorusuna katılımcılardan 9 kişi “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, 6 kişi “Katılmıyorum”, 16 kişi “Kararsızım”, 29 kişi “Katılıyorum”, 67 kişi 

“Kesinlikle Katılıyorum” diye ifade etmiştir. Fakültemizin paydaşlarına yeniliklerle alakalı 

gerekli bilgilendirmeyi icra ettiğini anlıyoruz. 

4- Dördüncü sütunda “Fakülte yönetimi, yapılacak uygulama ve süreçlere ilişkin 

adımlarda paydaş görüşlerini önemser ve dikkate alır.” sorusuna katılımcılardan 18 kişi 

“Kesinlikle Katılmıyorum”,  9 kişi “Katılmıyorum”, 15 kişi “Kararsızım”, 29 kişi 

“Katılıyorum”, 56 kişi “Kesinlikle Katılıyorum” cevabını vermiştir. Bu soruda olumlu 

cevapların fazlalığı ortadadır lakin “Kesinlikle Katılmıyorum” diye paydaşlarımızın da bir 

hayli olduğunu görüyoruz. Bu konuda gerçekleştirilecek olan uygulamalarda paydaşların 

görüşlerine daha çok ulaşılması gerekmektedir. 

5- Beşinci sütunda “Fakülte yönetimi problemlere kapsayıcı ve kuşatıcı şekilde çözüm 

üretmeye çalışır.” sorusuna katılımcılardan 11 kişi “Kesinlikle Katılmıyorum”, 11 kişi 

“Katılmıyorum”, 21 kişi “Kararsızım”, 35 kişi “Katılıyorum”, 49 kişi “Kesinlikle 

Katılıyorum” demiştir. Cevaplara bakıldığında fakültemizin karşılaşılan sorunları çözmekte 

olumlu bir konumda olduğu görülmektedir. 

6- Altıncı sütunda “Fakülte yönetimi kapsayıcı, kuşatıcı, eşitlikçi ve şeffaf bir yönetim 

anlayışına sahiptir.” sorusuna katılımcılardan 8 kişi “Kesinlikle Katılmıyorum”, 10 kişi 

“Katılmıyorum”, 23 kişi “Kararsızım”, 32 kişi “Katılıyorum”, 54 kişi “Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklinde yanıtlamıştır. Fakültemiz yönetim biçimi açısından sağlıklı bir durum 

ortaya koyduğunu görüyoruz. 

7- Yedinci sütunda “Fakülte yönetimiyle görüşmelerimde, açık ve olumlu bir iletişim dili 

kullanılmaktadır.” sorusuna katılımcılardan 9 kişi “Kesinlikle Katılmıyorum”, 7 kişi 

“Katılmıyorum”, 19 kişi “Kararsızım”, 29 kişi “Katılıyorum”, 63 kişi “Kesinlikle 

Katılıyorum” cevabını vermiştir. Yanıtlamalar sonucunda öncelikle fakültemiz yönetimiyle 

pek hayli bir görüşme olduğunu anlayabiliriz. Bu görüşmelerde yine ulaşılabilirliklerini 
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kanıtlamaktadır. Aynı zamanda görüşmelerde olumlu bir tavır olduğu belirtilmiştir.  

SONUÇ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yürütülen “Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetimi Paydaş Memnuniyet Anketi” 

kapsamında 127 paydaş bu ankete katılım göstermiştir. Elde edilen veriler bu rapor 

kapsamında özetlenerek değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda ankete katılım sağlayan 

paydaşlarımızın fakülte yönetimine yönelik genel olarak olumlu görüşler belirttiği 

görülmektedir. Bu durumu rakamlarla ifade etmek gerekirse de yaklaşık %15 civarında 

olumsuz sayılabilecek yanıt alınmış, %15 civarında bir kararsızlık görülmüş, geriye kalan 

%70’lik dilim de olumlu bir dönütte bulunmuştur. 

Elde ettiğimiz bu veriler sonucunda fakülte yönetiminin görevlerini ve uygulamalarını 

ankete katılan paydaşlarımızdan itibarla hoş ve hoşnut bir şekilde yerine getirdikleri 

görülmektedir. Fakülte yönetiminin ileriye dönük uygulamalarında paydaş görüşlerinden bir 

kısmının haberdar olmadığı görülmektedir. Bu hususta bilgilendirmeyi güçlendirip aynı 

zamanda bir anket sunarak tavsiyelere danışılmalıdır. Paydaşlarımız tarafından yönetime bir 

ihtiyaç gereği ulaşım sonucunda bazen gecikmeler olduğu belirtilmiştir. Bölüm başkanlarına 

atfen söylenilen bu durum “REBİS” kullanımını daha aktif hale getirmeleri halinde azami 

oranda çözülecektir. 

Anket sonucunda elde edilen bulgular, paydaşların Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’ne yönelik memnuniyet duyduklarını göstermektedir. Belirtilen hususlarda 

yapacakları düzenlemeler ve uygulamalar sonucunda fakülteden duyulan memnuniyet durumu 

arttırabilir. 

 



1.

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

İç paydaş - Öğrenci

İç paydaş - Akademik ve idari personel

Dış paydaş

2.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetimi
Paydaş Memnuniyet Anketi
Değerli Paydaşımız, 

Aşağıda Fakültemizin yönetiminden memnuniyetinize ilişkin görüşlerinize ihtiyaç 
duymaktayız. Aşağıda yer alan maddelere ilişkin görüşlerinizi işaretleyiniz. 

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

* Gerekli

Paydaş durumunuz *

Dış paydaş iseniz çalıştığınız kurumu belirtiniz.



3.

Her satırda yalnızca bir şıkkı işaretleyin.

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne derecede katıldığınızı işaretleyiniz. Kesinlikle
Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kısmen Katılmıyorum (3) Katılıyorum (4)
Kesinlikle Katılıyorum (5)

*

1 2 3 4 5

Fakülte yönetiminin
uygulamalarından
memnunum.

İhtiyaç duyduğum
anda Fakülte
yönetimine rahatlıkla
ulaşabiliyorum.

Fakülte yönetimi
kalite süreçleri ve yeni
uygulamalar
hususunda gerekli
bilgilendirmeleri
yapmaktadır.

Fakülte yönetimi,
yapılacak uygulama
ve süreçlere ilişkin
adımlarda paydaş
görüşlerini önemser
ve dikkate alır.

Fakülte yönetimi
problemlere kapsayıcı
ve kuşatıcı şekilde
çözüm üretmeye
çalışır.

Fakülte yönetimi
kapsayıcı, kuşatıcı,
eşitlikçi ve şeffaf bir
yönetim anlayışına
sahiptir.

Fakülte yönetimiyle
görüşmelerimde, açık
ve olumlu bir iletişim
dili kullanılmaktadır.

Fakülte yönetiminin
uygulamalarından
memnunum.

İhtiyaç duyduğum
anda Fakülte
yönetimine rahatlıkla
ulaşabiliyorum.

Fakülte yönetimi
kalite süreçleri ve yeni
uygulamalar
hususunda gerekli
bilgilendirmeleri
yapmaktadır.

Fakülte yönetimi,
yapılacak uygulama
ve süreçlere ilişkin
adımlarda paydaş
görüşlerini önemser
ve dikkate alır.

Fakülte yönetimi
problemlere kapsayıcı
ve kuşatıcı şekilde
çözüm üretmeye
çalışır.

Fakülte yönetimi
kapsayıcı, kuşatıcı,
eşitlikçi ve şeffaf bir
yönetim anlayışına
sahiptir.

Fakülte yönetimiyle
görüşmelerimde, açık
ve olumlu bir iletişim
dili kullanılmaktadır.



4.

Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır.

Fakülte yönetimine ilişkin eklemek istediğiniz görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.

 Formlar


