
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 06/12/2021 ve 
13/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan “Dış Paydaş Memnuniyet Anketi”ne ilişkin 
bulgular aşağıdaki gibidir. 

Katılan Paydaş Firma Sayısı: 6 

Katılan Paydaş Firma Çalışanı Sayısı: 9 

Madde 1: Katılan Paydaş Firma ve o firmadan katılan çalışan grafiği 

Madde 2: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile hizmet geçmişiniz nedir? 



Madde 3: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile kurumsal anlamda kolay ve etkin iletişim 
kurulabilmektedir. 

 

 

Madde 4: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarının taleplere cevap verme durumu yeterli 
düzeydedir. 

 



Madde 5: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın paydaşlarının beklentilerine önem veren bir birim 
olduğunu düşünüyorum. 

 

Madde 6: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sürdürülebilir bir gelişim ve büyüme göstermektedir. 

 



Madde 7: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı girişimci bir anlayışa sahiptir, sürekli gelişime ve 
yeniliklere açıktır. 

 

Madde 8: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı paydaşları ile iş birliğine ve ortak proje çalışmalarına 
açıktır. 

 



Madde 9: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın sahip olduğu teknolojik altyapı olanakları yeterli 
düzeydedir. 

 

Madde 10: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarının teknik yeterlikleri iyi düzeydedir. 

 



Madde 11: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapmış olduğunuz iş birliği sürecinde karşılaşmış 
olduğunuz sorunlar var ise belirtiniz. 

Paydaşlarımızdan gelen yanıtlar incelendiğinde yaşanan iş birlikleri sürecinde karşılaşılan sorunların 
minimum seviyede olduğu, meydana gelen sorunlarında hemen çözüme kavuşturulduğu 
görülmektedir. Bu maddeye paydaşlarımız tarafından gelen yanıtlardan biri aşağıda örnek olarak 
sunulmuş ve ilgili alıntıda paydaş P1 olarak kodlanmıştır. 

“P1: Karşılaşılan anlık sorunlar, BİDB ile aramızdaki karşılıklı iletişim ile hızlıca çözülmektedir.” 

 

Madde 12: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile gelecekteki iş birliklerinizin daha verimli olabilmesi 
için önerileriniz nelerdir? 

Paydaşlarımızdan gelen yanıtlar incelendiğinde, gelecekteki iş birlikleri adına iletişim kanallarının 
arttırılabileceği, sistemin devamlılığı için sürekli teknoloji iyileştirmeleri yapılarak daha sık projeler 
yapılması adına öneriler geldiği görülmektedir. Bu maddeye paydaşlarımız tarafından gelen yanıtlardan 
biri aşağıda örnek olarak sunulmuş ve ilgili alıntıda paydaş P6 olarak kodlanmıştır. 

“P6: Daha sık proje yapmalıyız.” 

Madde 13: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yukarıda belirtilenler haricinde çalışmış olduğunuz 
projeler kapsamında Daire Başkanlığımızdan beklentileriniz var mıdır? Açıklayınız. 

Paydaşlarımızdan gelen yanıtlar incelendiğinde, çoğu paydaşımızın belirtilenler haricinde bir 
beklentilerinin olmadığını belirttiği görülmektedir. Bu maddeye paydaşlarımız tarafından gelen 
yanıtlardan biri aşağıda örnek olarak sunulmuş ve ilgili alıntıda paydaş P1 olarak kodlanmıştır. 

“P1: Öğrenci işleri bilgi sisteminde karşılaşılan problemlerin iletilmesinin devamını, sorunlara daha iyi 
müdahale etmek için ekranla birlikte sorunun detaylandırılmasını ve tarafımıza bildirilmesini rica 
ederim.” 

Madde 14: RTEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilgili farklı görüş ve önerileriz var mıdır? Açıklayınız. 

Paydaşlarımızdan gelen yanıtlar incelendiğinde, Bilgi İşlem Daire başkanlığı olarak verilen gayretli 
çalışmadan memnun oldukları farklı görüş ve önerilerinin olmadığı görülmektedir. Bu maddeye 
paydaşlarımız tarafından gelen yanıtlardan biri aşağıda örnek olarak sunulmuş ve ilgili alıntıda paydaş 
P1 olarak kodlanmıştır. 

“P1: Sistemin devamlılığı için verdikleri gayret için teşekkür eder, özverili çalışmaları için kolaylıklar 
dilerim.” 


