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AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ
Bu anket, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik personelinin kurumsal memnuniyet 
durumunun belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
Değerli mensubumuz; bu anketten elde edilen bilgiler, üniversitemizin kalite çalışmalarına yön 
verecektir. Elde edilen bulgular, belirli bir zaman dilimi içerisinde sizlerle paylaşılacaktır. 
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

Memnuniyet Derecelendirmesi 

1  Hiç Memnun Değilim 
2  Az Memnunum 
3  Memnunum 
4  Oldukça Memnunum 
5  Çok Memnunum 

Kişisel Gizliliğiniz 
Anket sorularında kimliğinizle ilgili hiç bir bilgi talep edilmemektedir. Anket doldurma 
sürecinde kişisel bilgileriniz ile ilgili herhangi bir kayıt tutulmamaktadır. 
* Gerekli
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1- EĞİTİM-ÖĞRETİM

1 2 3 4 5

Bölümümüzde/Programımızda
öğrenci sayısının, kapasiteye
uygunluğu

Bölümümüzde/Programımızda ön
lisans/lisans kayıtlı öğrencilerinin
niteliği

Bölümümüzde/Programımızda ön
lisans/lisans eğitiminin düzeyi

Bölümümüzde/Programımızda kayıtlı
lisansüstü öğrencilerin niteliği

Bölümümüzde/Programımızda kayıtlı
lisansüstü eğitimin düzeyi

Bölümümüzde kayıtlı yabancı
öğrencilerin niteliği

Değişim programlarının
uygulamalarının verdiği memnuniyet

Bölümümüzde/Programımızda ders ve
ders içeriklerinin saptanma ölçütleri

Bölümümüzde/Programımızda ders
yükünün adaletli bir şekilde
dağıtılması

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine harcanan
zaman/ders yükünün uygunluğu

Üniversitemizde, ön lisans/lisans
öğrencilerini yetiştirmek için çaba
harcayan öğretim elemanlarını
belirleme ve ödüllendirme çalışmaları

Üniversitemizde öğrenci işleri
hizmetlerinin yeterliliği

Üniversitemizde öğrenci otomasyon
programının ihtiyaca cevap vermesi

Bölümümüzde/Programımızda
öğrenci sayısının, kapasiteye
uygunluğu

Bölümümüzde/Programımızda ön
lisans/lisans kayıtlı öğrencilerinin
niteliği

Bölümümüzde/Programımızda ön
lisans/lisans eğitiminin düzeyi

Bölümümüzde/Programımızda kayıtlı
lisansüstü öğrencilerin niteliği

Bölümümüzde/Programımızda kayıtlı
lisansüstü eğitimin düzeyi

Bölümümüzde kayıtlı yabancı
öğrencilerin niteliği

Değişim programlarının
uygulamalarının verdiği memnuniyet

Bölümümüzde/Programımızda ders ve
ders içeriklerinin saptanma ölçütleri

Bölümümüzde/Programımızda ders
yükünün adaletli bir şekilde
dağıtılması

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine harcanan
zaman/ders yükünün uygunluğu

Üniversitemizde, ön lisans/lisans
öğrencilerini yetiştirmek için çaba
harcayan öğretim elemanlarını
belirleme ve ödüllendirme çalışmaları

Üniversitemizde öğrenci işleri
hizmetlerinin yeterliliği

Üniversitemizde öğrenci otomasyon
programının ihtiyaca cevap vermesi
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2- ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

1 2 3 4 5

Üniversitemizde araştırma ve yayın
için ayırdığım zamanın yeterliliği

Üniversitemizce desteklenecek
öncelikli araştırma alanlarının (tematik
alanların) belirlenmiş olması

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü tarafında
sağlanan destekler

Üniversitemizde düzenlenen bilimsel
etkinliklerin desteklenmesi

Üniversitemizde öğretim elemanlarının
yabancı dilini geliştirmeye yönelik
çalışmalar desteklenmesi

Üniversitemizde araştırma için
sağlanan kitap, veri tabanları vb.
imkânları

Üniversitemizde araştırma için
kullanılabilecek laboratuvar ve atölye
imkânları

Üniversitemizde araştırma
laboratuvarı teknisyenlerinin
sayısı/niteliğinin yeterliliği

Üniversitemiz öğretim elemanları
arasındaki proje iş birliği

Üniversitemizde gerçekleştirilen
disiplinler arası çalışmalar

Üniversitemizde Araştırma ve
Uygulama Merkezlerinin altyapı ve
personel imkânları

Üniversitemizde araştırma ve yayın
için ayırdığım zamanın yeterliliği

Üniversitemizce desteklenecek
öncelikli araştırma alanlarının (tematik
alanların) belirlenmiş olması

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü tarafında
sağlanan destekler

Üniversitemizde düzenlenen bilimsel
etkinliklerin desteklenmesi

Üniversitemizde öğretim elemanlarının
yabancı dilini geliştirmeye yönelik
çalışmalar desteklenmesi

Üniversitemizde araştırma için
sağlanan kitap, veri tabanları vb.
imkânları

Üniversitemizde araştırma için
kullanılabilecek laboratuvar ve atölye
imkânları

Üniversitemizde araştırma
laboratuvarı teknisyenlerinin
sayısı/niteliğinin yeterliliği

Üniversitemiz öğretim elemanları
arasındaki proje iş birliği

Üniversitemizde gerçekleştirilen
disiplinler arası çalışmalar

Üniversitemizde Araştırma ve
Uygulama Merkezlerinin altyapı ve
personel imkânları
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3- YÖNETİM

1 2 3 4 5

Birimimizdeki akademik kadro
sayısının yeterliliği

Birimimizdeki akademik personelin
niteliğinin yeterliliği

Birimimizdeki idari ve destek
personelin sayısının yeterliliği

Birimimizdeki idari ve destek
personelinin niteliği

Kurul (Bölüm, ABD Kurulu, Fakülte
Kurulu vb.) kararlarının şeffaf olması

Üniversitemiz Senato ve Yönetim
Kurulu kararlarının şeffaf olması

Kurullar tarafından alınan kararlara
kolaylıkla ulaşılabilmesi

Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin
özgürce açıklanabilmesi

Üniversitemizde, sorunların üst ve alt
kademeler arasında sağlıklı bir şekilde
tartışılması ve geri bildirim
süreçlerinin uygulanması

Üniversitemizde idari görevlere
seçilme/atamada liyakatin esas
alınması

Üniversitemizde akademik kadrolara
atanmada mesleki yeterliliğin göz
önünde bulundurulması

Üniversitemizde akademik
yükseltme/atama ölçütlerinin objektif
uygulanması

Birimimizdeki akademik kadro
sayısının yeterliliği

Birimimizdeki akademik personelin
niteliğinin yeterliliği

Birimimizdeki idari ve destek
personelin sayısının yeterliliği

Birimimizdeki idari ve destek
personelinin niteliği

Kurul (Bölüm, ABD Kurulu, Fakülte
Kurulu vb.) kararlarının şeffaf olması

Üniversitemiz Senato ve Yönetim
Kurulu kararlarının şeffaf olması

Kurullar tarafından alınan kararlara
kolaylıkla ulaşılabilmesi

Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin
özgürce açıklanabilmesi

Üniversitemizde, sorunların üst ve alt
kademeler arasında sağlıklı bir şekilde
tartışılması ve geri bildirim
süreçlerinin uygulanması

Üniversitemizde idari görevlere
seçilme/atamada liyakatin esas
alınması

Üniversitemizde akademik kadrolara
atanmada mesleki yeterliliğin göz
önünde bulundurulması

Üniversitemizde akademik
yükseltme/atama ölçütlerinin objektif
uygulanması
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4- KURUM İÇİ İLETİŞİM

1 2 3 4 5

Bölümümüzde/Programımızda
akademik personel ile öğrenci
arasındaki iletişim

Bölümümüzde/Programımızda idari
personel ile öğrenci arasındaki iletişim

Bölümümüzde/Programımızda
akademik personel ile idari personel
arasındaki iletişim

Bölümümüzde/Programımızda
akademik personelin kendi arasındaki
iletişimi

Bölümümüzde/Programımızda idari
personelin kendi arasındaki iletişimi

Bölümümüzde/Programımızda
akademik personel ile öğrenci
arasındaki iletişim

Bölümümüzde/Programımızda idari
personel ile öğrenci arasındaki iletişim

Bölümümüzde/Programımızda
akademik personel ile idari personel
arasındaki iletişim

Bölümümüzde/Programımızda
akademik personelin kendi arasındaki
iletişimi

Bölümümüzde/Programımızda idari
personelin kendi arasındaki iletişimi
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1 2 3 4 5

Derslik/atölye/laboratuvarların fiziksel
koşullarının yeterliliği

Ofis/büro/odaların fiziksel koşullarının
yeterliliği

Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı
vb. araç-gereçlerin yeterliliği

Bina yapım-onarım hizmetlerinin
yeterliliği

Kongre ve toplantı
salonları/mekânlarının yeterliliği

Kütüphane ve dokümantasyon
hizmetlerinin yeterliliği

Bilgi-işlem ve internet hizmetlerinin
yeterliliği

Spor tesislerinin yeterliliği

Kantin/kafeterya hizmetlerinin
yeterliliği

Yemekhane hizmetlerinin yeterliliği

Kültür ve sanat hizmetlerinin yeterliliği

Güvenlik hizmetlerinin yeterliliği

Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği

Temizlik hizmetlerinin yeterliliği

Otopark alanlarının yeterliliği

Derslik/atölye/laboratuvarların fiziksel
koşullarının yeterliliği

Ofis/büro/odaların fiziksel koşullarının
yeterliliği

Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı
vb. araç-gereçlerin yeterliliği

Bina yapım-onarım hizmetlerinin
yeterliliği

Kongre ve toplantı
salonları/mekânlarının yeterliliği

Kütüphane ve dokümantasyon
hizmetlerinin yeterliliği

Bilgi-işlem ve internet hizmetlerinin
yeterliliği

Spor tesislerinin yeterliliği

Kantin/kafeterya hizmetlerinin
yeterliliği

Yemekhane hizmetlerinin yeterliliği

Kültür ve sanat hizmetlerinin yeterliliği

Güvenlik hizmetlerinin yeterliliği

Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği

Temizlik hizmetlerinin yeterliliği

Otopark alanlarının yeterliliği

5- ALTYAPI
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6- ÇEVRESEL İLİŞKİLER

1 2 3 4 5

Üniversitemizin, dünyadaki diğer
üniversiteler arasındaki konumu

Üniversitemizin, Türkiye’deki diğer
üniversiteler arasındaki konumu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile
ilişkilerin yeterliliği

Üniversitemizin, bölge üniversiteleri
arasındaki konumu

Kamu kurum ve kuruluşları ile olan
ilişkilerin düzeyi

Özel sektör ile olan ilişkilerin düzeyi

Sivil toplum kuruluşları ile olan
ilişkilerin düzeyi

Üniversitemiz mezunları ile olan
ilişkilerin düzeyi

Üniversitemizin, dünyadaki diğer
üniversiteler arasındaki konumu

Üniversitemizin, Türkiye’deki diğer
üniversiteler arasındaki konumu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile
ilişkilerin yeterliliği

Üniversitemizin, bölge üniversiteleri
arasındaki konumu

Kamu kurum ve kuruluşları ile olan
ilişkilerin düzeyi

Özel sektör ile olan ilişkilerin düzeyi

Sivil toplum kuruluşları ile olan
ilişkilerin düzeyi

Üniversitemiz mezunları ile olan
ilişkilerin düzeyi
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7- İŞ DOYUMU

1 2 3 4 5

Mesleğimin, bana en iyi yapabileceğim
şeyleri yapma fırsatı vermesi

Yaptığım çalışmaların, önemli bir iş
başarma duygusuna ulaşmamı
sağlaması

Yaptığım iyi çalışmalarımın amirlerim
tarafından takdir edilmesi

Mesleğimin, maddi ve manevi
beklentilerimi karşılaması

Mesleğimin, bana en iyi yapabileceğim
şeyleri yapma fırsatı vermesi

Yaptığım çalışmaların, önemli bir iş
başarma duygusuna ulaşmamı
sağlaması

Yaptığım iyi çalışmalarımın amirlerim
tarafından takdir edilmesi

Mesleğimin, maddi ve manevi
beklentilerimi karşılaması

8- GENEL MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ

1 2 3 4 5

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
mensubu olmanın verdiği memnuniyet
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
mensubu olmanın verdiği memnuniyet

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



