
  
 

Akademik Personel Memnuniyet Formu 

  

Birimi  

Rektörümüze kolaylıkla ulaşabiliyorum.   

Dekanıma/Müdürüme kolaylıkla ulaşabiliyorum.  

Bölüm Başkanıma / SHMYO için Müdür Yardımcılarımıza 

kolaylıkla ulaşabiliyorum. 
 

İşimle ilgili sorunlarımı Dekanımla/Müdürümle 

paylaşabiliyorum. 
 

İşimle ilgili sorunlarımı Bölüm Başkanımla / SHMYO için 

Müdür Yardımcılarımızla paylaşabiliyorum. * 
 

Üniversitenin vizyon, misyon, politika ve stratejileri ile temel 

değerlerinden haberdar oluyorum.  
 

Rektörümüz bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşıyor. *  

Dekanım/Müdürüm bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşıyor.   

Bölüm Başkanım / SHMYO için Müdür Yardımcılarımız bilgi 

ve deneyimlerini benimle paylaşıyor. * 
 

Rektörümüz önerilerimi dikkate alıyor. *  

Dekanım/Müdürüm önerilerimi dikkate alıyor. *  

Bölüm Başkanım/ SHMYO için Müdür Yardımcılarımız 

önerilerimi dikkate alıyor.  
 

Rektörümüz liderlik niteliklerine sahiptir.  

Dekanım/Müdürüm liderlik niteliklerine sahiptir. *.  

Bölüm Başkanım / SHMYO için Müdür Yardımcılarımız 

liderlik niteliklerine sahiptir. * 
 

Rektörümüz yaratıcılığı ve yeniliği destekliyor. *    

Rektörümüz ekip çalışmalarına katılmam noktasında bana 

destek oluyor. 
 

Dekanım/Müdürüm ekip çalışmalarına katılmam noktasında 

bana destek oluyor. * 
 

Bölüm Başkanım / SHMYO için Müdür Yardımcılarımız ekip 

çalışmalarına katılmam noktasında bana destek oluyor 
 

Üniversitemiz işimi yapabilmem için gerekli olan donanım ve 

kaynağı sağlıyor.  
 

Üniversitemiz kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana 

gerekli olanakları sunuyor. * 
 

Fırsat ve imkanlar adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara 

sunuluyor. * 
 

Birimimizde personel arasında işbirliği gelişmiştir  

İş ve görev tanımlarım açıktır. *  

Yaptığım işle ilgili kararlarda fikrim alınıyor.   

Başarılarım Rektörümüz tarafından takdir ediliyor.   

  



Başarılarım Dekanım/Müdürüm tarafından takdir ediliyor. *  

Başarılarım Bölüm Başkanım / SHMYO için Müdür 

Yardımcılarımız tarafından takdir ediliyor. * 
 

İşimle ilgili hedeflerden haberdar oluyorum.   

Birimimizdeki yetki ve sorumluluklar dengeli dağıtılmıştır.     

İşimle ilgili hedeflerden haberdar oluyorum.    

Birimimizdeki yetki ve sorumluluklar dengeli dağıtılmıştır. *  

Birimimizdeki Akademik personel sayısı yeterlidir. *  

İşimi yapmaktan keyif alıyorum. *  

Performans değerlendirmem objektif şekilde yapılıyor.  

Üniversitemizin sunduğu kurum içi ve kurum dışı eğitim 

imkânlarından faydalanıyorum. 
 

Üniversitemiz katılımcı ve adil şekilde yönetiliyor.  

Rektörümüz tutarlı, adil ve eşitlikçi yönetim sergiliyor. *    

Dekanımın/Müdürümün tutarlı, adil ve eşitlikçi yönetim 

sergiliyor.  
 

Bölüm Başkanım / SHMYO için Müdür Yardımcılarımız 

tutarlı, adil ve eşitlikçi yönetim sergiliyor. * 
 

Üniversitemizin sağladığı tesis ve destek hizmetlerden 

faydalanıyorum. (Yemekhane, Kantin, Temizlik, Güvenlik, 

Kütüphane vb.) * 

 

Üniversitenin sağladığı sağlık hizmetlerinden 

faydalanıyorum. * 
 

İşimi kaybetme endişesi taşımıyorum. *  

Ücret ve ücret dışı ödemeler emeğimi karşılıyor.*    

Çalışma ortamım ergonomi ve donanım açısından 

beklentilerimi karşılıyor. * 
 

Üniversitemiz etik ve toplumsal değerlere bağlı şekilde 

yönetiliyor. *   
 

Üniversitemizdeki kalite geliştirme çalışmalarından 

haberdarım. 
 

Kendimi Üniversitemizin bir parçası olarak görüyorum. *  

Bu Üniversitenin bir çalışanı olmaktan memnunum.   

Yorum/Açıklama   
 

      
 

 


