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Q1

Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri
alanlardaki endüstriyel veya lisansüstü çalışmalarda üstün başarı göstermek.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction -> Degree of satisfaction by current
employees(Başarı düzeyi -> Çalışanlarınızın başarım düzeyi)

4

Q2

Practice computer engineering at both national and international levels, conforming to ethical values and environmentally
friendly policies. [Bilgisayar mühendisliği mesleğini ulusal ve uluslararası düzeylerde, etik kurallara ve çevre dostu
politikalara uygun olarak uygulamak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q3

Have sufficient professional competency allowing them to assume leadership roles in their organization. [Kurumlarında
önderlik rolü üstlenmelerine imkan sağlayacak düzeyde profesyonel yetkinliğe sahip olmak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 3

Q4

Successfully adapt to new technologies and stay current with their professions. [Yeni teknolojilere başarılı bir şekilde
adapte olmak ve mesleği ile ilgili konularda güncel kalmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

#1#1
COMPLETECOMPLETE

Collector:Collector:   Email Invitation 1 Email Invitation 1 (Email)(Email)
Started:Started:   Monday, April 19, 2021 10:27:35 AMMonday, April 19, 2021 10:27:35 AM
Last Modified:Last Modified:   Monday, April 19, 2021 10:43:55 AMMonday, April 19, 2021 10:43:55 AM
Time Spent:Time Spent:   00:16:1900:16:19
First Name:First Name:   HasanHasan
Last Name:Last Name:   SarperSarper
Email:Email:   hasan.sarper@outsourcesoftware.euhasan.sarper@outsourcesoftware.eu
Custom Data:Custom Data:   YesYes
IP Address:IP Address:   212.108.145.21212.108.145.21
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Q5

Make suggestions for improving processes used by their institutions and take initiative to make autonomous decisions.
[Kurumları tarafından kullanılan süreçleri iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve özerk kararlar almak için inisiyatif
almak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q6

Please suggest a PEO yourself. In your opinion, what career and professional accomplishments should a computer
engineering graduate have achieved after working 3-5 years in the workplace? What skills and competencies should
she/he possess? [Lütfen siz yeni bir PEH öneriniz. Sizce, iş ortamında 3-5 yıl çalışmış olan bir bilgisayar mühendisliği
mezunu, hangi mesleki ve profesyonel başarıları elde etmiş, hangi becerilere ve yetkinliklere sahip olmalıdır?]

En az 10 yazlılım projesinde çalışmış ve bu projelerde proje yönetimi de dahil çeşitli tecrübeler edinmiş olmalıdır. Bir konuda uzmanlık 
sağlamış olmalı ama diğer konularda da genel bir bilgisi olmalıdır. Kendi kendini yeni konularda kolayca geliştirebilmelidir.

Q7

 What qualifications, skills and competencies would you like a newly hired software engineer to have?[Yeni işe aldığınız
bir yazılım mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

Önceki tecrübelerindeki geliştirdiği projeler, takım çalışmasına uyumu, MS SQL, C#.net, web servis çalışma sistemi ve Javascript 
teknolojilerine yatkınlığı önemlidir.

Q8

What qualifications, skills and competencies would you like a software engineer who has just graduated from university
to have?[Üniversiteden yeni mezun olan bir yazılım mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip
olmasını isterdiniz?]

Yeni mezunlardan, kendini yenileyebilen, takım çalışmasına yatkın, altyapımızda kullandığımız MS SQL, C#.net, web servis çalışma 
sistemi ve Javascript konularında bilgi sahibi olmasını bekliyoruz.

Q9

Information about the person filling out the survey: [Anketi dolduran kişi halkındaki bilgi]

Name Surname [Adı Soyadı]: Hasan Sarper

Company [Kurum]: Analiz Systems (Özgü) Ltd.

Address [Adres]: 103 Salamis Yolu Yenişehir

City/Town [Kent/Kasaba]: Gazimağusa

E-mail [E-posta]: hasan.sarper@outsourcesoftware.eu

Phone Number [Tel No]: 05338595662
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Q10

What is your responsibility in the organization? [Kurumdaki sorumluluğunuz nedir?]

Yazılım Geliştirme Şube Müdürü

Q11

What sector is your organization operating in? [Kurumunuz hangi sektörde faaliyet gösteriyor?]

Yazılım Geliştirme, Donanım, Ağ Sistemleri

Q12

Where is the main office of your organization located? (city-country)? [Kurumunuzun ana ofisi nerededir? (kent-ülke)]

Gazimağusa KKTC

Q13

Type of your organization [Kurumunuzun cinsi]

Private [Özel]

Q14

How many employees does your organization have?
[Kurumunuzun kaç çalışanı var?]

1-100

Q15

How many EMU Computer Engineering BS graduates are employed by your company? [Kurumunuzda kaç tane DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu çalışıyor?]

3

Q16

Will your company recruit and employ EMU Computer
Engineering graduates in the future? [Kurumunuz DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunlarını işe almaya
devam edecek mi?]

Yes [Evet]

Q17

Web site of your organization. [Kurumunuzun Web sayfası.]

http://analiz-systems.eu/
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Q1

Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri
alanlardaki endüstriyel veya lisansüstü çalışmalarda üstün başarı göstermek.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction -> Degree of satisfaction by current
employees(Başarı düzeyi -> Çalışanlarınızın başarım düzeyi)

5

Q2

Practice computer engineering at both national and international levels, conforming to ethical values and environmentally
friendly policies. [Bilgisayar mühendisliği mesleğini ulusal ve uluslararası düzeylerde, etik kurallara ve çevre dostu
politikalara uygun olarak uygulamak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

Q3

Have sufficient professional competency allowing them to assume leadership roles in their organization. [Kurumlarında
önderlik rolü üstlenmelerine imkan sağlayacak düzeyde profesyonel yetkinliğe sahip olmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

Q4

Successfully adapt to new technologies and stay current with their professions. [Yeni teknolojilere başarılı bir şekilde
adapte olmak ve mesleği ile ilgili konularda güncel kalmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

#2#2
INCOMPLETEINCOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Thursday, April 22, 2021 8:17:24 AMThursday, April 22, 2021 8:17:24 AM
Last Modified:Last Modified:   Thursday, April 22, 2021 8:19:24 AMThursday, April 22, 2021 8:19:24 AM
Time Spent:Time Spent:   00:01:5900:01:59
IP Address:IP Address:   5.24.38.2365.24.38.236
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Q5

Make suggestions for improving processes used by their institutions and take initiative to make autonomous decisions.
[Kurumları tarafından kullanılan süreçleri iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve özerk kararlar almak için inisiyatif
almak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

Q6

Please suggest a PEO yourself. In your opinion, what career and professional accomplishments should a computer
engineering graduate have achieved after working 3-5 years in the workplace? What skills and competencies should
she/he possess? [Lütfen siz yeni bir PEH öneriniz. Sizce, iş ortamında 3-5 yıl çalışmış olan bir bilgisayar mühendisliği
mezunu, hangi mesleki ve profesyonel başarıları elde etmiş, hangi becerilere ve yetkinliklere sahip olmalıdır?]

Matematiksel dusunme ve Ingilizce bilmek

Q7

 What qualifications, skills and competencies would you like a newly hired software engineer to have?[Yeni işe aldığınız
bir yazılım mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

Hizli ve pratik ogreniyor olmasini

Q8

What qualifications, skills and competencies would you like a software engineer who has just graduated from university
to have?[Üniversiteden yeni mezun olan bir yazılım mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve yetkinliklere sahip
olmasını isterdiniz?]

Baslangic seviye

Q9

Information about the person filling out the survey: [Anketi
dolduran kişi halkındaki bilgi]

Respondent skipped this question

Q10

What is your responsibility in the organization? [Kurumdaki
sorumluluğunuz nedir?]

Respondent skipped this question

Q11

What sector is your organization operating in? [Kurumunuz
hangi sektörde faaliyet gösteriyor?]

Respondent skipped this question
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Q12

Where is the main office of your organization located?
(city-country)? [Kurumunuzun ana ofisi nerededir? (kent-
ülke)]

Respondent skipped this question

Q13

Type of your organization [Kurumunuzun cinsi]

Respondent skipped this question

Q14

How many employees does your organization have?
[Kurumunuzun kaç çalışanı var?]

Respondent skipped this question

Q15

How many EMU Computer Engineering BS graduates are
employed by your company? [Kurumunuzda kaç tane
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu çalışıyor?]

Respondent skipped this question

Q16

Will your company recruit and employ EMU Computer
Engineering graduates in the future? [Kurumunuz DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunlarını işe almaya
devam edecek mi?]

Respondent skipped this question

Q17

Web site of your organization. [Kurumunuzun Web
sayfası.]

Respondent skipped this question
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Q1

Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri
alanlardaki endüstriyel veya lisansüstü çalışmalarda üstün başarı göstermek.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction -> Degree of satisfaction by current
employees(Başarı düzeyi -> Çalışanlarınızın başarım düzeyi)

4

Q2

Practice computer engineering at both national and international levels, conforming to ethical values and environmentally
friendly policies. [Bilgisayar mühendisliği mesleğini ulusal ve uluslararası düzeylerde, etik kurallara ve çevre dostu
politikalara uygun olarak uygulamak.]

Importance (önemi): 4

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q3

Have sufficient professional competency allowing them to assume leadership roles in their organization. [Kurumlarında
önderlik rolü üstlenmelerine imkan sağlayacak düzeyde profesyonel yetkinliğe sahip olmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

Q4

Successfully adapt to new technologies and stay current with their professions. [Yeni teknolojilere başarılı bir şekilde
adapte olmak ve mesleği ile ilgili konularda güncel kalmak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 4

#3#3
INCOMPLETEINCOMPLETE

Collector:Collector:   Web Link 1 Web Link 1 (Web Link)(Web Link)
Started:Started:   Tuesday, May 25, 2021 1:05:34 PMTuesday, May 25, 2021 1:05:34 PM
Last Modified:Last Modified:   Tuesday, May 25, 2021 1:07:12 PMTuesday, May 25, 2021 1:07:12 PM
Time Spent:Time Spent:   00:01:3700:01:37
IP Address:IP Address:   212.175.54.85212.175.54.85
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Q5

Make suggestions for improving processes used by their institutions and take initiative to make autonomous decisions.
[Kurumları tarafından kullanılan süreçleri iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve özerk kararlar almak için inisiyatif
almak.]

Importance (önemi): 5

Degree of satisfaction (başarı düzeyi): 5

Q6

Please suggest a PEO yourself. In your opinion, what
career and professional accomplishments should a
computer engineering graduate have achieved after
working 3-5 years in the workplace? What skills and
competencies should she/he possess? [Lütfen siz yeni bir
PEH öneriniz. Sizce, iş ortamında 3-5 yıl çalışmış olan bir
bilgisayar mühendisliği mezunu, hangi mesleki ve
profesyonel başarıları elde etmiş, hangi becerilere ve
yetkinliklere sahip olmalıdır?]

Respondent skipped this question

Q7

 What qualifications, skills and competencies would you
like a newly hired software engineer to have?[Yeni işe
aldığınız bir yazılım mühendisinin hangi niteliklere,
becerilere ve yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

Respondent skipped this question

Q8

What qualifications, skills and competencies would you
like a software engineer who has just graduated from
university to have?[Üniversiteden yeni mezun olan bir
yazılım mühendisinin hangi niteliklere, becerilere ve
yetkinliklere sahip olmasını isterdiniz?]

Respondent skipped this question

Q9

Information about the person filling out the survey: [Anketi
dolduran kişi halkındaki bilgi]

Respondent skipped this question

Q10

What is your responsibility in the organization? [Kurumdaki
sorumluluğunuz nedir?]

Respondent skipped this question

Page 3: Information about the organization - Kurum Bilgileri
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Q11

What sector is your organization operating in? [Kurumunuz
hangi sektörde faaliyet gösteriyor?]

Respondent skipped this question

Q12

Where is the main office of your organization located?
(city-country)? [Kurumunuzun ana ofisi nerededir? (kent-
ülke)]

Respondent skipped this question

Q13

Type of your organization [Kurumunuzun cinsi]

Respondent skipped this question

Q14

How many employees does your organization have?
[Kurumunuzun kaç çalışanı var?]

Respondent skipped this question

Q15

How many EMU Computer Engineering BS graduates are
employed by your company? [Kurumunuzda kaç tane
DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu çalışıyor?]

Respondent skipped this question

Q16

Will your company recruit and employ EMU Computer
Engineering graduates in the future? [Kurumunuz DAÜ
Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunlarını işe almaya
devam edecek mi?]

Respondent skipped this question

Q17

Web site of your organization. [Kurumunuzun Web
sayfası.]

Respondent skipped this question


