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KATILIMCI SAYISI: 192
İdari Persoenl Memnuniyet Anketi

8

9

10

11

Kesinlikle Katılıyorum

Kurumun amaçlarını biliyor, benimsiyor ve yerine getiriyorum.

Kesinlikle Katılmıyorum

1

2

3

4

5

6

7

Kararsızım

Katılıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Üniversitemiz idari kadrolara atanmada mesleki yeterlilik göz önünde bulundurulmaktadır.

Kesinlikle Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Bağlı bulunduğum yönetici, bir işi iyi yaptığımızda takdir eder.

Kesinlikle Katılmıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Bağlı bulunduğum yöneticinin çalışanlara karşı tutumu ve yaklaşımı olumludur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Bağlı bulunduğum yöneticinin yöneticilik anlayışından memnunum.

Yaptığım iş; aldığım eğitim, yetenek ve becerilerime uygundur.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Bağlı bulunduğum yönetici, işleri organize etmeye ve düzenli bir şekilde yürütmeye çalışır.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Birimimde görev dağılımı adil olarak yapılmaktadır.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Üniversitemiz yöneticileri yeni fikirlere önem verir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Üniversitemiz yöneticileri sorun ve önerilere karşı duyarlıdır.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum.

Üniversitemiz yöneticilerine sorun ve önerileri rahatlıkla iletebiliyorum.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz idari kadrolara atanmada mesleki yeterlilik göz önünde bulundurulmaktadır." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %35,1 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %12,8 olmak üzere

toplamda %47,9 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler idari kadro atamalarınında mesleki yeterliliğin tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde göz önünde bulundurduklarını beyan etmişlerdir. İdari personelin %14,4'lik

kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %18,1'1ik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ile ve %19,7'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler ise toplamda %37,8'lik bir oranı temsil etmektedir. Bu sonuç

azımsanmayacak oranda çalışanın idari personel atamalarında mesleki yeterliliğin gözardı edildiğini düşünmektedir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Bağlı bulunduğum yönetici, işleri organize etmeye ve düzenli bir şekilde yürütmeye çalışır." önermesi aslında yöneticilerin yöneticilik kabiliyetlerini yerine getirmede ne kadar becerikli olduklarını ölçmeye yönelik bir öndermedir. İdari personel bu önermeye

genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %44,5 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %22,5 olmak üzere toplamda %67 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler yöneticilerin yöneticihünerlerini tamamen, "katılıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde olumlu bulduklarını beyan etmişlerdir. İdari personelin %15,2'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %12,6'lık "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin yöneticilerin ilerini

düzenli ve organize bir şekilde yerine getirmede tatmin edici düzeyde olmadığını ve %5,2'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise yöneticilerin yöneticilik vasıflarını yerine getirmediklerini beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Bağlı bulunduğum yönetici, bir işi iyi yaptığımızda takdir eder." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %42,1 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %25,3 olmak üzere toplamda %67,4 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler yöneticilerin görevini iyi bir şekilde sonuçlandıran çalışanlarını takdir etmede tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde olumlu bir davranış sergilediğini beyan etmişlerdir. İdari personelin

%12,1'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %7,4'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin yöneticilerin görevini yerine getiren personele karşı takdir etme davranışını tatmin edici düzeyde olmadığını ve

%13,2'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise yöneticilerin görevlerini yerine getiren çalışanlarına hiçbir şekilde takdir haklarını kullanmadıkarını beyan etmiştir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Birimimde görev dağılımı adil olarak yapılmaktadır." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %43,2 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %20,5 olmak üzere toplamda %63,7 oranında işaretleme

yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler yöneticilerin görev dağılımda tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde adil bir yaklaşım sergilediğini beyan etmişlerdir. İdari personelin %15,3'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu

hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %9,5'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin yöneticilerin görev dağılımındaki adalet konusunda davranış şekillerinin tatmin edici düzeyde olmadığını ve %11,6'lık "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise yöneticilerin

görev dağılımında katiyyen hakkaniyetli bir tutum göstermediklerini beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Bağlı bulunduğum yöneticinin çalışanlara karşı tutumu ve yaklaşımı olumludur." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %42,9 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %30,4 olmak üzere toplamda %72,3

oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler yöneticilerin çalışanlara karşı tutumlarının tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde olumlu olduğunu beyan etmişlerdir. İdari personelin %9,4'lük kısmı "kararsızım" tercihini

işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %8,9'luk "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin yöneticilerin tutum ve yaklaşımlarının tatmin edici düzeyde olmadığını ve %8,4'lük "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise yöneticilerin

çalışanlara karşı olumsuz tutum ve yaklaşıma sahip olduklarını beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz yöneticileri yeni fikirlere önem verir." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %41,6 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %15,3 olmak üzere toplamda %56,9 oranında işaretleme

yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler yöneticilerin yeni fikirlere ve görüşlere tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde değer verdiklerini beyan etmişlerdir.. İdari personelin %21,6'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu

hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %12,1'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin sorun ve önerilerin iletiminin tatmin edici düzeyde olmadığını ve %9,5'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise yöneticilerin yeni fikir ve görüşlere karşı olumsuz bir

tavır içerisinde olduklarını beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz yöneticileri yeni fikirlere önem verir." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %41,6 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %15,3 olmak üzere toplamda %56,9 oranında işaretleme

yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler yöneticilerin yeni fikirlere ve görüşlere tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde değer verdiklerini beyan etmişlerdir.. İdari personelin %21,6'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu

hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %12,1'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin sorun ve önerilerin iletiminin tatmin edici düzeyde olmadığını ve %9,5'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise yöneticilerin yeni fikir ve görüşlere karşı olumsuz bir

tavır içerisinde olduklarını beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz yöneticileri sorun ve önerilere karşı duyarlıdır." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %46,1 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %15,2 olmak üzere toplamda %61,3 oranında işaretleme

yapılmıştır. Bu sonuç "Üniversitemiz yöneticilerine sorun ve önerileri rahatlıkla iletebiliyorum." önerisinin geri dönüşü olarak gözlemlenmiştir. Buna göre idari personel yöneticilere iletmiş oldukları sorun ve önerilere karşı yöneticilerin gayet duyarlı davrandıklarını belirtmişlerdir. İdari

personelin %17,3'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %11''lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin sorun ve önerilerin iletiminin tatmin edici düzeyde olmadığını ve %10,5'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını 

işaretleyenlerin de sorun ve önerilerin yöneticilere iletiminden sonra geri dönüşün olmadığına dair beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz yöneticilerine sorun ve önerileri rahatlıkla iletebiliyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %40,5 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %22,1 olmak üzere toplamda %62,6 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler yöneticilerine sorun ve önerilerini rahatlıkla iletebildiğini, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde bu konuda iletişim kurabildiklerini beyan etmişlerdir.. İdari personelin %14,2'lik kısmı "kararsızım"

tercihini işaretlemiş olup, herhangi bir sorun ile karşılaşmadıkları için beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %13,2'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin sorun ve önerilerin iletiminin tatmin edici düzeyde olmadığını ve %10'luk "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin de sorun ve önerilerin yöneticilere iletiminde iletişim yönünden sıkıntı yaşadıklarını beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Yaptığım iş; aldığım eğitim, yetenek ve becerilerime uygundur." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %49,7 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %30,7 olmak üzere toplamda %80,4 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyen çalışanlar yaptıkları iş ile eğitim, yetenek ve becerilerinin tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde uyuştuğunu beyan etmişlerdir. İdari personelin %7,4'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş

olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %6,3'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler yaptıkları iş ile eğitim, yetenek ve becerilerinin tatmin edici düzeyde ve %5,8'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise hiçbir şekilde uyumlu olmadığını

beyan etmişleridir. Üniversitemiz sağlık temalı bir üniversite olduğu için bünyesinde iki adet hastane faaliyet göstermekte ve oldukça fazla miktarda sağlık çalışanı hizmet vermektedir. Bu sebeple oldukça yüksek oranda olumlu sonucun çıkmasında bu sağlık çalışanlarının kendi mesleklerini icra

ettikleri diğer idari kısımda çalışanların oranının sağlık çalışanlarına göre daha az sayıda olmasından dolayı "Yaptığım iş; aldığım eğitim, yetenek ve becerilere uygundur" önermesine olumlu yada olumsuz yönde katkısının daha az olduğu gözardı edilmemelidir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Kurumun amaçlarını biliyor, benimsiyor ve yerine getiriyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %48,7 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %42,9 olmak üzere toplamda %91,6 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler kurumun amaçlarını tamamen benimsediğini, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde özümsediğini beyan etmişlerdir. İdari personelin %5,2'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu

hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. "Katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" şıklarına verilen cevap aynı oranda ve %1,6'dır. Bu sonuca göre idari personelin, Üniversitemizin sağlık temalı bir üniversite olması nedeniyle kurumsal amacın hangi doğrultuda olduğunu

kesin bir şekilde ortay koymuştur.
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20

Üniversitemiz kültür, sanat ve diğer sanatsal etkinlik faaliyetleri yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

19

Üniversitemizin idari ve destek personel sayısı yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

18

Çalıştığım ortam teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

17

Üniversitemizde idari personel ve öğrenci arasındaki iletişim güçlüdür.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

16

Üniversitemizde idari ve akademik personel arasındaki iletişim güçlüdür.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

15

Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamıyorum.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

14

13

İzin zamanlarının düzenlenmesinde sorun yaşamıyorum.

Kesinlikle Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Yönetim iş kazalarını önlemek için gereken önemi vermektedir.

Kesinlikle Katılmıyorum

11

12
Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler zamanında haberdar edilmektedir.

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

İdari personel memnuniyet anketinde "Kurumun amaçlarını biliyor, benimsiyor ve yerine getiriyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %48,7 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %42,9 olmak üzere toplamda %91,6 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler kurumun amaçlarını tamamen benimsediğini, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde özümsediğini beyan etmişlerdir. İdari personelin %5,2'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu

hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. "Katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" şıklarına verilen cevap aynı oranda ve %1,6'dır. Bu sonuca göre idari personelin, Üniversitemizin sağlık temalı bir üniversite olması nedeniyle kurumsal amacın hangi doğrultuda olduğunu

kesin bir şekilde ortay koymuştur.

İdari personel memnuniyet anketinde "Özlük haklarım ile ilgili gelişmeler zamanında haberdar edilmektedir." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %36,1 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %15,7 olmak üzere toplamda %41,8 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler özlük haklarına dair gelişmeler hakkında tamamen, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise tatmin edici düzeyde haberdar olduklarını beyan etmişlerdir. İdari personelin %17,3'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, 

bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %15,2'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin özlük haklarından zamnında haberdar edilme konusuda tatmin edici düzeyde bilgi paylaşımı olmadığını ve %15,7'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise

özlük hakları hakkında gelişmelerden kesinlikle haberdar edimediklerini beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "İzin zamanlarının düzenlenmesinde sorun yaşamıyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %46,8 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %25,8 olmak üzere toplamda %72,6 oranında işaretleme

yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler izin zamanlarının düzenlenmesinde asla, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise genel olarak sorun yaşamadıuklarını beyan etmişlerdir. İdari personelin %11,1'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan

vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %8,4'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin bazı zamanlar izin zamanlarının düzenlenmesinde ve %7,9'luk "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise çoğu zaman izin zamanlarının düzenlenmesinde sorun yaşadıklarını beyan etmiştir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Yönetim iş kazalarını önlemek için gereken önemi vermektedir." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %42,3 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %9 olmak üzere toplamda %51,3 oranında işaretleme

yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler iş kazalarını önlemek için gerekli önlemin her zaman verildiğine, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise genel olarak iş kazalarını önelemek için çaba sarfedildiğini beyan etmişlerdir. İdari personelin %14,8'lik kısmı "kararsızım"

tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %15,3'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin iş kazalarının önlenmesi için gerekli önemin gösterilmediğini ve %8,5'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise iş kazalarını önlemek

üzere alınan önlemlerin kesilikle yetersiz bir seviyede olduğunu beyan etmiştir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Birim içi ve birimler arası bilgi alışverişi yaparken sorun yaşamıyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %40,3 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %14,7 olmak üzere toplamda %55 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler birim içi birimler arası iletişimde asla, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda ciddi bir sorunla karşılaşmadığını beyan etmişlerdir. İdari personelin %20,4'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu

hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %17,3'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerinbirim içi ve birimler arası bilgi alış verişinde genel itibariyle sorunlarla karşılaştığını ve %7,3'lük "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda iletişim yönünün kötü

bir durumda olduğunu beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemizde idari ve akademik personel arasındaki iletişim güçlüdür." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %35,8 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %13,7 olmak üzere toplamda %49,5 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler idari ve akademik personel arasında iletişim güçlü yönde olduğunu, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda ciddi bir sorunla karşılaşmadığını beyan etmişlerdir. İdari personelin %21,6'lık kısmı "kararsızım"

tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %17,4'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler akademik ve idari personel arasında güçlü bir iletişim bağının olmadığını ve %11,6'lık "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda 

iletişim yönünün kötü bir durumda olduğunu beyan etmişlerdir. Üniversitelerde eğitim birimlerinde görev yapan idari personelin idari birimlerde görev yapan personel göre akademik personel ile iletişimin daha güçlü olduğu gözardı edilmemelidir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemizde idari personel ve öğrenci arasındaki iletişim güçlüdür." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %41,8 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %10,1 olmak üzere toplamda %51,9 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler idari personel ile öğrenciler arasında iletişim güçlü yönde olduğunu, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda ciddi bir sorunla karşılaşmadığını beyan etmişlerdir. İdari personelin %33,3'lük kısmı "kararsızım"

tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %7,9'luk "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler akademik ve idari personel arasında güçlü bir iletişim bağının olmadığını ve %6,9'luk "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda

iletişim yönünün kötü bir durumda olduğunu beyan etmişlerdir. 

İdari personel memnuniyet anketinde "Çalıştığım ortam teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından yeterlidir." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %40,3 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %9,9 olmak üzere toplamda %50,2 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyen idari personel çalıştığı ortamda teknik araç-gereç bakımından herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda ciddi bir sorunla karşılaşmadığını beyan etmişlerdir. İdari personelin %15,2'lik

kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %22'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler bazı teknik araç-gereç ve büro ortamı bakımından sıkıntılarla karşılaştığını ve %12,6'lık "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin ise bu konuda imkanların oldukça yeteriz olduğunu beyan etmişlerdir. 

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemizin idari ve destek personel sayısı yeterlidir." önermesine idari personel genel olarak olumsuz kanaat getirmiş ve "katılmıyorum" şıkkına %24,7 ve "kesinlikle katılmıyorum" şıklarına da %26,3 olmak üzere toplamda %51 oranında işaretleme

yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyenler idari ve destek personel sayısının kesinlikle yetersiz bir seviyede, "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konudaki sıkıntının bilincinde fakat zamanla çözüme kavuşacağı yönünde bir düşünceye sahiptir. İdari personelin %17,9''luk

kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %28,4'lük "katılıyorum" şıkkını işaretleyenler genel itibariyle personel sayısının yeterli olduğunu ve %2,6'lık "kesinlikle katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda

Üniversitenin herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya olmadığını beyan etmişlerdir. 

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz kültür, sanat ve diğer sanatsal etkinlik faaliyetleri yeterlidir." önermesine idari personel genel olarak olumsuz kanaat getirmiş ve "katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" şıklarının ikisinde de %22,8 olmak üzere toplamda %45,6

oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler kültür, sanat ve diğer sanatsal etkinliklerin kesinlikle yetersiz bir seviyede, "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda yetersizliklerin farkında ama zamanla iyileştirmelerin olacağı yönünde bir düşünceye

sahiptir. İdari personelin %27''lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %22,2'lik "katılıyorum" şıkkını işaretleyenler genel itibariyle bu etkinliklerin yeterli olduğunu ve %5,3'lük "kesinlikle katılıyorum" şıkkını

işaretleyenlerin ise kesinlikle kültür ve sanat etkinliklerinden menun olduklarını beyan etmişlerdir. 
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Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

23
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İdari personel memnuniyet anketinde "Yaptığım iş nedeniyle kendimi değerli hissediyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %41,8 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %26,5 olmak üzere toplamda %68,3 oranında işaretleme

yapılmıştır. İdari personeller genel itibari ile çalıştıkları işlerde kendilerini değerli hissettiklerini ifade etmişlerdir. İdari personelin %13,8'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %8,5'lik "katılmıyorum" şıkkını

işaretleyen idari personelin kısmen, %9,5'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise kesinlikle değerli hissetmediklerini anlaşılmıştır.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz performansından genel olarak memnunum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %41,3 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %12,2 olmak üzere toplamda %53,5 oranında işaretleme

yapılmıştır. İdari personeller genel itibari ileÜniversitemiz performansından memnun olduklarını ifade etmişlerdir. İdari personelin %24,9'luk kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %8,5'lik "katılmıyorum" şıkkını

işaretleyen idari personelin kısmen, %13,2'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise kesinlikle üniversitemizin performansından menun olmadıklarını beyan etmişlerdir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Kendimi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesinin bir bireyi olarak görüyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %43,5 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %29,3 olmak üzere

toplamda %72,8 oranında işaretleme yapılmıştır. İdari personeller genel itibari ile Üniversitemize karşı güçlü bir aidiyet duygusu beslemektedir. İdari personelin %14,7'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir.

%5,2'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyen ve %7,3'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise Üniversitemnize karşı aidiyet duygusu beslemedikleri ortaya çıkmıştır. Bu sonuçla Üniversitemizde görev yapan idari personellerin büyük çoğunluğu bazı ciddi aksaklıklarla

karşılaşmalarına rağmen Üniversitemize karşı güçlü aidiyet duygusu beslemekte ve kendisini bu üniversitenin bir birayi olarak görmektedir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemizin temizlik hizmetleri sağlığa uygunluk açısından yeterlidir.." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %37,7 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %9,4 olmak üzere toplamda %47,1 oranında

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyen idari personel sunulan temizlik hizmetinin yeterli seviyede olduğunu, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda ciddi bir sorunla karşılaşmadığını beyan etmişlerdir. İdari personelin %26,2'lik kısmı "kararsızım"

tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %11'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyen idari personelin sunulan temizlik hizmetinden pek hoşnut olmadığını ve %15,7'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise temizlik hizmetinin

kesinlikle yetersiz seviyede olduğunu beyn etmişlerdir. Pandemi süreci ile birlikte hijyenik duyarlılık üst seviyeye çıkmıştır. İdari personellerin çalıştığı birimler açısından rektörlük birimlerinde yapılan temizlik hizmeti yeterli seviyede gözükürken, tıp fakültesi ve hastanelerde sunulan temizlik

hizmeti yeterli seviyede gözükmemektedir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz yemekhane ortamından ve yemeklerinden memnunum." önermesine idari personel genel olarak olumsuz kanaat getirmiş ve "katılmıyorum" şıkkına %13,8 ve "kesinlikle katılmıyorum" şıkkına ise  %33,9 olmak üzere toplamda %47,7 oranında  

işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler yemekhane ortam ve yemeklerinin kesinlikle yetersiz bir seviyede, "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda yetersizliklerin farkında ama zamanla iyileştirmelerin olacağı yönünde bir düşünceye sahiptir. İdari

personelin %20,1''lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %22,2'lik "katılıyorum" şıkkını işaretleyenler genel itibariyle bu etkinliklerin yeterli olduğunu ama daha iyi yönde gelişmesinin gerektiğini ve %10,1'lik

"kesinlikle katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise kesinlikle yemekhane ortam ve yemeklerinden memnun olduklarını beyan etmişlerdir. 

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) hizmetlerinden memnunum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %42,6 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %11,1 olmak üzere

toplamda %43,7 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılıyorum" şıkkını işaretleyen idari personel hastane hizmetlerinden kesinlikle memnun olduğunu, "katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda ciddi bir sorunla karşılaşmadığını beyan etmişlerdir. İdari personelin %24,2'lik

kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %10,5'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenler bazı sıkıntılarla karşılaştığını ve %11,6'lık "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu hizmetlerin oldukça yeteriz

olduğunu beyan etmişlerdir. Hastane hizmetinden memnun olmayan kesimin memnuniyetsizliğinini hastane randevu sisteminden meydana gelen aksaklıklardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Diş Hastanesi) hizmetlerinden memnunum." önermesine idari personel genel olarak olumsuz yönde kanaat getirmiş ve "katılmıyorum" şıkkına %15,9 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına

da %20,6 olmak üzere toplamda %36,5 oranında işaretleme yapılmıştır. "Kesinlikle Katılmıyorum" şıkkını işaretleyen idari personel diş hastanesi hizmetlerinden kesinlikle memnun olmadığını "katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu konuda sorunların olduğunu fakat çeşitli

düzenlemelerle iyileştirmelerin olabileceğini beyan etmişlerdir. İdari personelin %35,4'lük kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %21,7'lik "katılıyorum" şıkkını işaretleyenler sunulan hizmetten menun kaldıklarını

fakat aksaklıklarında göz ardı edilemeyeceğini ve %6,3'lük "kesinlikle katılıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise bu hizmetlerin oldukça yeterli olduğunu beyan etmişlerdir. Diş hastanesi hizmetininde de aynı önceki önermede olduğu gibi memnun olmayan kesimin memnuniyetsizliğinini hastane

randevu sisteminden meydana gelen aksaklıklardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

İdari personel memnuniyet anketinde "İşimi severek yapıyorum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %40 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %43,7 olmak üzere toplamda %83,7 oranında işaretleme yapılmıştır. İdari personelin %26,2'lik

kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %5,3'lük "katılmıyorum" şıkkını işaretleyen idari personelin yerine görev ile barışık olmadığı ve %2,1'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise kesiinlikle bu

görevde çalışmak istemedikleri gözlemlenmiştir. Bu önermenin sonucunda daha öncede bahsettildiği gibi hastanelerde çalışan idari personellerin kendi mesleklerini icra etmesinden ve burlarda görev yapan personelin sayısının diğer personele göre oldukça fazla olmasından dolayı yüksek oranda

olumlu bir sonuç ortaya çıkmıştır.

İdari personel memnuniyet anketinde "Huzurlu bir çalışma ortamım var." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %44 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %27,2 olmak üzere toplamda %71,2 oranında işaretleme yapılmıştır. İdari personeller

genel itibari ile çalıştıkları ortamdan menun olduklarını ifade etmişlerdir. İdari personelin %18,8'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %5,2'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyen idari personelin bulundukları

ortamdan hoşnut olmadıklarını ve %4,7'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise kesinlikle huzurlu bir ortamda çalımadıkları gözlemlenmiştir.

İdari personel memnuniyet anketinde "Birimimde çalışmaktan memnunum." önermesine idari personel genel olarak olumlu kanaat getirmiş ve "katılıyorum" şıkkına %46,1 ve "kesinlikle katılıyorum" şıklarına da %37,2 olmak üzere toplamda %83,3 oranında işaretleme yapılmıştır. İdari

personeller genel itibari ile çalıştıkları birimden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. İdari personelin %11'lik kısmı "kararsızım" tercihini işaretlemiş olup, bu konu hakkında beyan vermekten kaçındıkları tahmin edilmektedir. %3,7'lik "katılmıyorum" şıkkını işaretleyen idari personelin

bulundukları birimden hoşnut olmadıklarını ve %2,1'lik "kesinlikle katılmıyorum" şıkkını işaretleyenlerin ise kesinlikle birimlerinde çalışmak istemediklerini beyan etmişlerdir.




