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2023 YILI BİRİM DIŞ PAYDAŞ ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU  

Birim dış paydaşlarımızın beklenti ve önerilerini belirlemek amacıyla dış paydaşlarımıza ankette toplam 

15 soru bulunmaktadır. Ankette göreviniz, hizmet yılınız ve eğitim düzeyiniz gibi tanımlayıcı bilgilerle 

birlikte yapılan iş birliklerinden memnuniyeti değerlendirmek amacıyla sorular sorulmuştur. Ankette dış 

paydaşlarımızın öneri ve beklentileri belirlemek amacıyla iki adet açık uçlu soru sorulmuştur.  

Birim dış paydaş anketine 15 dış paydaşımız katılmıştır. Anket katılımcılarının %93,3’ü özel 

sektör çalışanı%6,7’si ise firma sahibidir. Dış paydaş anketine katılan katılımcıların Sinop’taki hizmet 

yılları en az 5 yıl en fazla 16 yıldır.   

 

Şekil 1. Dış paydaşlarımızın eğitim düzeylerine göre dağılımı 

Katılımcıların %73,33’ünün eğitim düzeyi lisans, %20’si ön lisans, %6,67’sinin ise eğitim 

düzeyi lisedir.  

Dış paydaşların bugüne kadar herhangi birimimizle veya meslek yüksekokulu ile iş birliğinde 

bulunup bulunmadıkları değerlendirmek amacıyla yöneltilen sorulara katılımcıların %93,3’ü hayır 

yanıtını vermiş ve iş birliğinde bulunmama nedenlerini talep olmaması olarak yanıtlamışlardır. 

Katılımcıların %6,7’si ise herhangi bir alanda iş birliği yaptınız mı sorusuna evet yanıtını vermiştir. Dış 

paydaşların iş birliği yaptığı alanlar dalış hizmeti faaliyetleridir.  

Dış paydaşların birim hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla sorular yöneltilmiştir. Anketin 

ikinci kısmını 3 katılımcı yanıtlamıştır. Katılımcıların %33,3’ü iş birliği sürecinden memnunum 

olduklarını (katılıyorum) belirtmiştir. Katılımcıların %66,7’si ise bu soru ile ilgili olumlu ya da olumsuz 

bir yanıt (kararsızım) belirtmemiştir Katılımcıların tamamı birimin paydaşlar ile iş birliğine açık 

olmasından memnundur (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum). Birimin bölgesel kalkınmaya önem 

vermesinden katılımcıların tamamı memnun olduklarını (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum) 
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belirtmiştir. Dış paydaşların tamamı birimin kurumsal imajın olumlu olduğunu (kesinlikle katılıyorum 

ve katılıyorum) düşünmektedir. Dış paydaşların tamamı yapılan faaliyetler ile ilgili bilgilendirilme 

konusunda memnun olduklarını (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum) belirtmişlerdir.  

Anket sonuçları değerlendirildiğinde dış paydaşların tamamının birimin  paydaşları ile iş birliğine açık 

olmasından, bölgesel kalkınmaya önem verilmesinden ve kurumsal imajının olumlu olmasından 

memnuniyetleri yüksektir 

Ankette sorulan açık uçlu sorularda katılımcılar, birim ile iş birlikleri için toplantıların düzenlenmesi ve 

bu toplantıların düzenli olarak yapılması talebinde bulunmuştur. 

  

 


