
 



 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

 İç Paydaş Memnuniyet Anketi (08-17 Nisan 2022) 
 

Bu araştırmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 

görev yapan personelin, Başkanlığın sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, üç başlık altında hazırlanan ve toplamda 20 maddeden oluşan anket 08-

17 Nisan 2022 tarihleri arasında 3’ü yönetici olmak üzere toplam 15 personelin katılımı ile 

uygulanmıştır.  

 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir.  

 

1- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Düzeyi  

Bu bölümde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlere ilişkin 

memnuniyet düzeyi analiz edilmiştir. Öğrenci, İşleri Daire Başkanlığı hizmetlerinden duyulan 

memnuniyete ilişkin sonuçlar Tablo 1 ve Tablo’2 de özetlenmiştir.  
 

Tablo 1: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyi  
 

MADDELER 
Memnun 

Değilim 
Fikrim 

Yok 
Kısmen 

Memnunum 
Memnunum 

1 
Çalışma ortamının işin kolay, rahat ve güvenilir 

bir şekilde yapılabilmesine uygunluk düzeyinden 
-- -- 6,67 % 93,33 % 

-- -- 1 14 

2 
Çalışma ortamının sağlık koşullarına uygunluk 

düzeyinden 
-- -- 6,67 % 93,33 % 

-- -- 1 14 

3 
Birimdeki destek hizmetlerinin (temizlik 

hizmetleri, çay servisi) yeterlilik düzeyinden 
-- -- 13,33 % 86,67 % 

-- -- 2 13 

4 
Birimdeki personelin iş birliği ile çalışma 

düzeyinden 
-- -- 46,67 % 53,33 % 

-- -- 7 8 

5 Birim personelinin görev bilincinden 
-- -- 33,33 % 66,67 % 

-- -- 5 10 

6 Birim personelinin yetkinlik düzeyinden 
-- -- 26,67 % 73,33 % 

-- -- 4 11 

7 Birim personelinin ilgi düzeyinden 
-- -- 26,67 % 73,33 % 

-- -- 4 11 

8 
Birimdeki personelin iş ve görev tanımlarının açık 

ve anlaşılır olmasından 
-- -- 13,33 % 86,67 % 

-- -- 1 13 

9 
Birimdeki görev ve sorumlulukların objektif ve 

adil bir şekilde dağıtılmasından 
6,67 % 6,67 % 33,33 % 53,33 % 

1 1 5 8 

10 
Yöneticilerin personeli teşvik ederek yapılan işi 

takdir etmesinden 
13,33 % 6,67 % 46,67 % 33,33 % 

2 1 7 5 

11 Yöneticilerin personele karşı tutumundan 
20 %  33,33 % 46,67 % 

3  5 7 

12 
Görev dağılımında personelin kişisel becerilerinin 

göz önünde bulundurulmasından 
6,67 % 6,67 % 46,67 % 40 % 

1 1 7 6 

13 
Kurum içi iletişim araçlarının (e-posta, duyurular 

gibi) yeterliliğinden 
-- -- 33,33 % 66,67 % 

-- -- 5 10 

14 Birim web sayfasının tasarım ve içeriğinden 
-- -- 6,67 % 93,33 % 

-- -- 1 14 

15 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında çalışmaktan 
-- -- 20 % 80 % 

-- -- 3 12 
 

 

 

 



 

 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde “Çalışma ortamının işin kolay, rahat ve güvenilir bir şekilde 

yapılabilmesine uygunluk düzeyine” ilişkin maddeye katılımcıların % 93,33’ü “memnunum”, % 

6,67’si “kısmen memnunum” yanıtını vermiştir.  

 

Katılımcıların %7,69’u “Çalışma ortamının sağlık koşullarına uygunluk” düzeyini ölçen 

maddeye “memnunum”, % 93,33’ü “memnunum” ve % 6,67 ’si “kısmen memnun” yanıtını 

vermiştir.  

 

Anketi yanıtlayan personelin “Birimdeki destek hizmetlerinin (temizlik hizmetleri, çay 

servisi) yeterlilik düzeyini” ölçen maddeye  % 86,67’si “memnunum”, % 13,33’ü “kısmen 

memnunum yanıtını vermiştir.  

 

“Birimdeki personelin iş birliği ile çalışma düzeyini” ölçen maddeye % 53,33’ü 

“memnunum” ve % 46,67’si “kısmen memnunum” yanıtı verilmiştir.  

 

Katılımcıların % 33,33’ü “Birim personelinin görev bilincine” ilişkin maddeye “kısmen 

memnunum” cevabını vermiştir. % 66,67’si “memnunum”  yanıtını vermiştir.  

 

Anketi yanıtlayan personelin % 73,33’ü “Birim personelinin yetkinlik düzeyini” ölçen 

maddeye “memnunum” yanıtını vermiştir. % 26,67’si ise “ kısmen memnunum” cevabını 

vermiştir.  

 

“Birim personelinin ilgi düzeyini” ölçen maddeye % 73,33’ü “memnunum” ve % 26,67’si 

“kısmen memnunum” yanıtı verilmiştir.  

 

Katılımcılardan “Birimdeki personelin iş ve görev tanımlarının açık ve anlaşılır olmasını” 

ölçen maddeye  % 786,67’si “memnunum” ve % 13,33’ü “kısmen memnunum” yanıtını vermiştir.  

 

“Birimdeki görev ve sorumlulukların objektif ve adil bir şekilde dağıtılmasını” ölçen 

maddeye  % 53,33’ü “memnunum” ve % 33,33’ü “kısmen memnunum”, % 6,67’si “fikrim yok” 

ve  % 6,67’si “memnun değilim” yanıtını vermiştir. 

 

Ankete katılanların “Yöneticilerin personeli teşvik ederek yapılan işi takdir etmesini” 

ölçen maddeye  % 33,33’ü “memnunum” ve % 46,67’si “kısmen memnunum”, % 6,67’si “fikrim 

yok” ve  % 13,33’ü “memnun değilim” yanıtını vermiştir. 

 

“Yöneticilerin personele karşı tutumunu” ölçen maddeye % 46,67’si “memnunum”,  % 

33,33’ü “kısmen memnunum”, % 20’si ise “memnun değilim” yanıtını vermiştir. 

 

Birim personelinin “Görev dağılımında personelin kişisel becerilerinin göz önünde 

bulundurulmasını” ölçen maddeye % 40’ı “memnunum”,  % 46,67’si “kısmen memnunum”, % 

6,67’si “fikrim yok” ve  % 6,67’si “memnun değilim” yanıtını vermiştir. 

 

“Kurum içi iletişim araçlarının (e-posta, duyurular gibi) yeterliliğini” ölçen maddeye 

katılımcıların   % 66,67’si “memnunum”,  % 33,33’ü “kısmen memnun” yanıtını vermiştir. 

 

Ankete katılanların “Birim web sayfasının tasarım ve içeriğini” ölçen maddeye  % 93,33’ü 

“memnunum”,  % 6,67’si “kısmen memnun” yanıtını vermiştir. 

 

Son olarak “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında çalışmaktan memnuniyet düzeyini” ölçen 

maddeye katılımcıların % 80’i “memnunum” ve % 20’si “kısmen memnunum” cevabını vermiştir. 
 

 



 

 

 

 

Tablo 2: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmetlerine İlişkin Genel Memnuniyet 

Düzeyi  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlere ilişkin genel memnuniyet 

düzeyi analiz edilmiştir. Katılımcılardan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hizmetlerine yönelik 

genel memnuniyet düzeyini “10” ile “100” arasındaki ölçek üzerinde işaretlemeleri istenmiştir. 10  

en düşük, 100 ise en yüksek memnuniyet derecesini göstermektedir. Personelin, Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı hizmetlerine yönelik genel memnuniyet düzeyine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de 

özetlenmiştir. 
 

 

Genel memnuniyet düzeyinizi aşağıdaki ölçek üzerinde işaretleyiniz. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

-- -- -- 6,67 % 6,67 % 6,67 % 20,00 % 26,67 % 26,67 % 6,67 % 

  1 1 1 3 4 4 1 

 

2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmetlerine İlişkin Mevcut Durum ve Talepler 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın mevcut durumu ve personelin talep –beklentilerini 

içeren sorulara katılımcılar genel olarak aşağıda belirtilen cevapları vermişlerdir. 
 

1-Birimde görevinizi yaparken hangi konu ya da konularda zorlanırsınız? 

Nedenini kısaca açıklayınız. 

Katılımcı 

sayısı 

EBYS ile ilgili sorunlar 2 

Yönetici tutumları  5 

Personelin araştırma-geliştirmeye açık olmaması ve farklı işleri yapmakta zorlanması    

İşin belli başlı kişiler tarafından yapılması      
1 

Hiçbir konuda zorluk yaşanmadı 1 

İşin zamanında yapılmaması 1 
 

2-Birimde en iyi işleyen hizmet ya da sistem nedir? Nedenini kısaca açıklayınız. 
Katılımcı 

sayısı 

Tüm bürolarda iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve akademik takvime bağlı olarak 

yapılması 
6 

Diploma işlemleri 2 

Ön lisans ve diploma birimi 2 

Öğrencilere karşı turum ve davranışlar 1 
 

3- Birimden beklentileriniz nelerdir? Nedenini kısaca açıklayınız. 
Katılımcı 

sayısı 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği talepleri 2 

Çalışma ortamının iyi olması 5 

Sorumlu olunan görevlerin en iyi şekilde yapılmaya çalışılması ve görevleriyle ilgili olarak 

personelin kendini geliştirmesi 
3 

 

4- Birim hizmet kalitesinin yükseltilmesi (personel uyumu, iş yükü dağılımı, 

çalışma koşulları, vb.) için görüş ve önerileriniz varsa lütfen belirtiniz. 

Katılımcı 

sayısı 

Personelin mevzuatlar, eğitim-öğretimle ilgili izlenecek yöntemler, otomasyon 

sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve kendini yenilemesi açısından 

bilgilendirme, eğitim toplantılarının ve etkinliklerin yapılması  

3 

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yöneticinin tek başına değil personelle birlikte 

karar alması 
1 

Personelin birbiriyle uyumu 1 

Paydaş görüş ve önerilerinin önemsenmesi. 2 

Görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarının daha sık yapılması ve bunun üst 

yönetime iletilmesi 
1 

Görev dağılımlarının net bir şekilde belirlenmesi 1 



 

 

 

 

3- Sonuç ve Değerlendirme 

Başkanlığımızda görev yapan personelin, Başkanlığımızın sunduğu hizmetlere yönelik 

memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla hazırlanan 20 maddelik anket 15 personelin katılımı ile 

uygulanmış ve bu rapor kapsamında sonuçlar özetlenerek değerlendirilmiştir.  

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla 

katılımcılara yöneltilen “Çalışma ortamının işin kolay, rahat ve güvenilir bir şekilde 

yapılabilmesine uygunluk düzeyi”, “Çalışma ortamının sağlık koşullarına uygunluk düzeyi”, 

“Birimdeki destek hizmetlerinin (temizlik hizmetleri, çay servisi) yeterlilik düzeyi”, “Birim 

personelinin yetkinlik düzeyi”, “Birim personelinin ilgi düzeyi”, “Birimdeki personelin iş ve görev 

tanımlarının açık ve anlaşılır olması”, “Birim web sayfasının tasarım ve içeriği” ve “Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığında çalışma” değerlendirme maddelerine verilen “memnunum” yanıtlarından 

çoğunluk memnuniyetinin sağlanmasında başarılı olunduğu anlaşılmıştır. 

 

Ancak “Kurum içi iletişim araçlarının (e-posta, duyurular gibi) yeterliliği”, “Birim 

personelinin görev bilinci”, “Birim personelinin iş birliği ile çalışma düzeyi”, Birimdeki görev ve 

sorumlulukların objektif ve adil bir şekilde dağıtılması” ve “Yöneticilerin personele karşı tutumu”, 

maddelerine verilen “memnunum” yanıtlarının oranı yüksek olsa da memnuniyet oranının 

istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir.   

 

Özellikle de “Görev dağılımında personelin kişisel becerilerinin göz önünde 

bulundurulması” ve “Yöneticilerin personeli teşvik ederek yapılan işi takdir etmesi”  düzeylerine 

yönelik memnuniyetin ölçüldüğü maddelerde  “memnunum” yanıtını verenlerin oranının düşük 

olması, “kısmen memnunum”  yanıtının yüksek oranda olması dikkat çekicidir. Bu maddelere  

“memnun değilim” , “fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı düşük olsa da bu hususlarda 

memnuniyetin sağlanmasında başarısız olunduğunu göstermektedir. 

 

 Sonuç olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görev yapan personelin Daire 

Başkanlığının hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte memnuniyet düzeyi düşük olduğu anlaşılan alanlarla ve personel talep ve de 

beklentileri ile ilgili sürekli iyileştirme perspektifiyle önümüzdeki süreçte gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 


