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ÖĞRETİM ELEMANLARI MEMNUNİYET  

Tablo 1. Öğretim Elemanları Memnuniyet Anket Sonuçları (n=22) 

İFADELER PUAN (1-5) 

Üniversite Yönetimi yasal mevzuattaki değişiklikleri takip eder ve uygular 4,62 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterleri açıktır. 4,4 

Üniversite yönetimi çalışanları kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları 
hakkında bilgilendirir. 

4,4 

Araştırmalar için sağlanan elektronik veri tabanları yeterlidir. 4,28 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme kriterlerinin objektif 
olarak uygulanmaktadır 

4,25 

Üniversitenin  performans göstergeleri çalışanlarla paylaşılmaktadır 4,23 

Üniversite yönetimi teknolojik yeniliklerin kullanımı konusunda çalışanları teşvik eder.  4,14 

Üniversitenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri çalışanlara 
duyurulmaktadır 

4,13 

Çalışanlara haklarını (izin vb.) Kullanma fırsatları sunulmaktadır 4,12 

Üniversite Yönetimi çalışanların sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır. 4,06 

Üniversitemizde iş ve görev tanımları açıktır 4,05 

6,25
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Üniversite yönetimi teknolojik yenilikleri izleyerek kuruma kazandırır  4,05 

Üniversite yönetimi çalışanların başarılarını takdir eder.  4 

Üniversite yönetimi karar alırken çalışanların görüşlerini dikkate alır 3,92 

Üniversitede çalışanların güvenliği sağlanmaktadır 3,87 

Bölüm başkanlığı çalışanların başarılarını takdir eder.  3,78 

Fakülte yönetimi çalışanları kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları 
hakkında bilgilendirir. 

3,75 

Araştırma projeleri (AB, Tübitak, DPT vb.) Yazımı ve başvurusu  konusunda gerekli 
destek sağlanır 

3,73 

Bölüm başkanlığı çalışanları kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları 
hakkında bilgilendirir. 

3,66 

Araştırma projeleri (AB, Tübitak, DPT vb.) Yazımı ve başvuru prosedürü konusunda 
gerekli bilgilendirmeler yapılır 

3,66 

Bölüm başkanlığı yasal mevzuattaki değişiklikleri takip eder ve uygular 3,62 

Bölüm başkanlığı karar alırken çalışanların görüşlerini dikkate alır 3,57 

Fakültemizde çalışanların güvenliği sağlanmaktadır 3,53 

Fakültenin performans göstergeleri çalışanlarla paylaşılmaktadır 3,52 

Fakültenin ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri çalışanlara 
duyurulmaktadır 

3,5 

Fakülte Yönetimi yasal mevzuattaki değişiklikleri takip eder ve uygular 3,5 

Fakülte Yönetimi çalışanların sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır. 3,5 

Bölüm başkanlığında çalışanların sorun ve önerilerini iletebileceği kanallar etkin 
çalışmaktadır. 

3,5 

Bölüm Başkanlığı çalışanların sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır. 3,5 

Çalışanlar yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için teşvik edilir 3,46 

Araştırma ve yayın yapmayı teşvik edici ve destekleyici bir tutum gösterilmektedir 3,46 

Üniversitemizde tüm bürokratik işlemler kısa sürede bitirilir. 3,43 



Bölüm başkanlığı çalışanların sorunlarının çözümü için çaba gösterir. 3,43 

Bölümümüzde iş ve görev tanımları açıktır 3,4 

Fakülte yönetimi teknolojik yeniliklerin kullanımı konusunda çalışanları teşvik eder.  3,37 

Çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlanır 3,37 

Bölüm başkanlığı teknolojik gelişmeleri izleyerek kuruma kazandırır 3,37 

Fakülte yönetimi çalışanların başarılarını takdir eder.  3,33 

Bölüm başkanlığı teknolojik yeniliklerin kullanımı konusunda çalışanları teşvik eder.  3,31 

Çalışanlarla ilgili bilgiler çalışanlara zamanında iletilmektedir 3,29 

Hemşirelik bölümünde çalışanların güvenliği sağlanmaktadır 3,28 

Fakültemizde çalışanların sorun ve önerilerini iletebileceği kanallar etkin çalışmaktadır. 3,28 

Çalışanlar yurt dışı eğitim alma ve araştırmalar yapma konusunda teşvik edilir 3,26 

Çalışanlar birbirlerini yaptıkları çalışmalarda desteklemektedir. 3,26 

Üniversitemizde çalışanların sorun ve önerilerini iletebileceği kanallar etkin 
çalışmaktadır. 

3,25 

Hemşirelik bölümünün ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri 
çalışanlara duyurulmaktadır 

3,25 

Fakülte yönetimi karar alırken çalışanların görüşlerini dikkate alır 3,25 

Çalışanların kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır 3,23 

Çalışanlar birbirlerini yaptıkları faaliyetlerde desteklemektedir. 3,23 

Çalışanlar  yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için teşvik edilir 3,21 

Kararlar alınırken çalışanların hakları gözetilmektedir. 3,2 

Çalışanlar yurt dışı eğitim alma  ve araştırmalar yapma konusunda desteklenir 3,2 

Fakültemizde iş ve görev tanımları açıktır. 3,18 

Fakülte yönetimi çalışanların sorunlarının çözümü için çaba gösterir. 3,18 

Çalışanların bireysel başarıları kutlanır 3,17 



Hemşirelik bölümünün ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejileri 
çalışanlara duyurulmaktadır 

3,16 

Fakülte yönetimi teknolojik yenilikleri izleyerek kuruma kazandırır 3,14 

Çalışanlar birbirlerinin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır. 3,12 

Çalışanların sevinç/mutlulukları paylaşılır 3,11 

Çalışanlara yabancı dil sınavları için yeterli destek sağlanır 3,07 

Çalışanlar birbirlerini yaptıkları/yerine getirdikleri görevlerde desteklemektedir 3,07 

Çalışanların birbirlerine karşı tutum ve davranışları olumludur 3,06 

Hemşirelik bölümünün performans göstergeleri çalışanlarla paylaşılmaktadır 3 

Çalışanlara hüzünlü/zor günlerinde destek olunur 3 

Bölümümüzde tüm bürokratik işlemler kısa sürede bitirilir 2,93 

Çalışanlara yurt içi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi destek sağlanır 2,92 

Çalışanlara  yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi destek sağlanır 2,92 

Fakültemizde tüm bürokratik işlemler kısa sürede bitirilir. 2,86 

Çalışanlara yabancı dil öğrenimi için yeterli destek sağlanır 2,86 

  

 

 


