Başkent Üniversitesi
Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü
ÇALIŞAN ANKETİ
Bu anket, Üniversitemizde yapılacak olan iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında, görüşlerinizi
almak amacı ile uygulanmaktadır. Yanıtlarınız, çalışmalarda önemli ölçüde yol gösterici olacaktır. Bu
nedenle, her bir maddeyi içtenlikle yanıtlamanız büyük önem taşımaktadır. Anket sonuçları, kesinlikle
bireysel değerlendirme amaçlı kullanılmayacaktır.
İlginiz ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Anketi Doldurma Tarihi:…/…./..

BİRİNCİ BÖLÜM
ANKETİ DOLDURANIN
Öğrenim Durumu: ٱİlk

ٱOrta

ٱLise

ٱÜniversite

ٱYüksek Lisans

ٱDoktora

(İlköğretim mezunları “orta” seçeneğini işaretleyeceklerdir)

Cinsiyeti:

ٱErkek

ٱKadın

Bağlı Bulunduğu Üst Birim:

...................................................................………………...................................................................................................................................

(Çalıştığınız birim/bölümün bağlı olduğu Fakülte, Yüksekokul, Merkez, Daire Başkanlığı ve benzerinin adını yazınız)

Kadrosu:

ٱAkademik

ٱİdari

ٱDiğer (Belirtiniz):....................................................................................................................................................

Başkent Üniversitesinde Çalışma Süresi :

..........

Yıl

(Başkent Üniversitesinde çalışma süreniz bir yıldan az ise yukarıya “1 yıl” yazınız)

Başkent Üniversitesinden Önce Başka Bir Kurumda Çalışıp Çalışmadığı:
Toplam Hizmet Süreniz: :

..........

ٱÇalıştı

ٱÇalışmadı

Yıl

(Toplam hizmet süreniz bir yıldan az ise yukarıya “1 yıl” yazınız)

Günlük mesai saatinin süresi normaldir
İş kazalarını önlemek için, yönetim elinden geleni yapıyor
Üniversite yönetimi, iyi bir çalışma ortamı sağlamak için elinden geleni
yapıyor
4. Burada ödenen ücret diğer kurumlara göre daha düşüktür
5. Üniversite yönetimi, ücretlendirme sorunlarını çözmelidir
6. Kurumun, çalışanlara ne tür sosyal yardımlar (barınma, beslenme, ulaşım
vb.) sunduğunu biliyorum
7. Birlikte çalıştığım kişiler, gerektiğinde birbirlerine yardımcı olurlar
8. Bağlı bulunduğum yönetici, çalışanların ihtiyaçlarından çok, kendi başarısını
düşünür
9. Bağlı bulunduğum yönetici, çalışanları sürekli kontrol altında tutar
10. Bağlı bulunduğum yönetici, bir işi iyi yaptığımızda takdir eder
11. Üniversite yönetimi, çalışanların gün içinde uygun aralıklarla
dinlenmelerine önem verir
1.
2.
3.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Emin değilim

Katılmıyorum

Aşağıdaki maddelerden her biri ile ilgili olarak Başkent Üniversitesi için sizce
en uygun olanı ifade eden sütunun altındaki kutucuğun içine çarpı (X) işareti
koyunuz.

Hiç
katılmıyorum

İKİNCİ BÖLÜM

12. Bir şikayetim olduğunda, bağlı bulunduğum yöneticiye bunu rahatlıkla
söyleyebilirim
13. Bağlı bulunduğum yönetici, elemanlarının işle ilgili eğitim almalarını sağlar
14. Bağlı bulunduğum yönetici, işimiz için gerekli araç ve gereci sağlar
15. Bağlı bulunduğum yönetici, işleri organize etmeye ve düzenli bir biçimde
yürütmeye çalışır
16. Üniversite yönetimi, birimlerarası işbirliğini geliştirmeye çalışır
17. Üniversite yönetimi, geleceğe dönük planları hakkında çalışanlara bilgi verir
18. Üniversite yönetimi, öneri sunmaları için çalışanları teşvik eder
19. İşimin birden yoğunlaşmasından ve sonra da boş oturmaktan şikayetçiyim
20. Burada değişiklikler çalışanların iyiliği düşünülmeksizin yapılıyor
21. Üniversite yönetimi, kurumdaki diğer birimlere göre bize daha az ilgi
gösteriyor
22. Bazen, yaptığım işin, bu kurumda pek önemsenmediğini düşünüyorum
23. Ne kadar uzun süre çalışırsam, kendimi o kadar bu kuruma ait hissederim
24. Bu kurumun başarılı olması ve geleceği benim için çok önemlidir
25. Bu kurumda, yeteneklerimi kullanma olanağını bulamıyorum
26. Burada, yükselmek isteyenler için çok sayıda iş olanağı vardır
27. İşimin yoğunluğu nedeniyle sık sık kendimi bitkin hissediyorum
28. Benden çok fazla şey yapmamı bekliyorlar
29. Kötü çalışma koşulları, işimi en iyi biçimde yapmamı engelliyor
30. Yaptığım işe göre çalışma koşulları normaldir
31. Bu kurumdaki diğer çalışanlarla kıyaslandığında, aldığım ücret normaldir
32. Bu kurumda sağlanan sosyal yardımlar, diğer kurumlara göre daha iyidir
33. Birlikte çalıştığım kişilerden bazıları, kendisini bu birimin yöneticisi sanıyor
34. Çalıştığım kişiler birbiriyle iyi geçinir
35. Bağlı bulunduğum yönetici, bana karşı daima adil davranır
36. Yönetici, ekip halinde çalışmamızı sağlar
37. Üniversite yönetiminin dürüstlüğüne ve adaletine güvenirim
38. Üniversite yönetimi, çalışanların refahı ile gerçekten ilgilenir
39. Yöneticilerin çoğu çalışanlara dostça davranır
40. Bağlı bulunduğum yönetici, bölümdeki işleri kendi haline bırakmıştır
41. Bağlı bulunduğum yönetici, bizden ne beklediğini açık açık söyler
42. Üniversite yönetiminin verdiği talimatlar yeterince açık değildir
43. Yaptığım işin, kurumdaki diğer işlerle bağlantılarını bilirim
44. Üniversite yönetimi, bilmemiz gereken şeyleri bize açıklamaktan kaçınır
45. Bu kurumda uzun süre çalışmış (kıdemli) olmak önemlidir
46. Burada, geçerli bir neden göstermeksizin işten atılabilirsin
47. İşimi iyi yaptığım sürece, işten atılmayacağımı bilirim
48. İşimi, Bağlı bulunduğum yöneticiye danışmaksızın düzenleme özgürlüğüne
sahibim
49. Bu kurumda herkes kendini yönetici sanıyor.
50. Kendimi gerçekten bu kurumun bir parçası hissediyorum
51. Burada kişiler hakettikleri sürece terfi ederler
52. Şu anda yaptığım işten çok şey öğrenebiliyorum
53. Yaptığım iş çoğu zaman monoton ve sıkıcıdır
54. Yaptığım iş çok stresli
55. Bazı çalışma koşulları rahatsız edici

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Emin değilim

Katılmıyorum

Hiç
katılmıyorum

İkinci bölümün devamı

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Emin değilim

Katılmıyorum

Hiç
katılmıyorum

İkinci bölümün devamı

İşimi yapmak için gerekli araç ve gerece sahibim
Bana ödenen ücret rahat bir yaşam sürmem için yeterlidir
Sosyal yardımların sağlanma biçiminden bir şikayetim yok
Kurumun sosyal yardım olanaklarından bir şikayetim yok
Burada çalışan insanlar birbirlerine dostça davranırlar
Bağlı bulunduğum yönetici, görüşlerimizi almaya çalışır
Bağlı bulunduğum yönetici, bize karşı daha dostça davranmalıdır
Bağlı bulunduğum yönetici, bize verdiği sözleri tutar
Üniversite yönetiminin uyguladığı personel politikası çok iyidir
Üniversite yönetimi, önerilerimizi ve şikayetlerimizi göz ardı eder
Bağlı bulunduğum yönetici, yaptığı iş hakkında çok az bilgiye sahiptir
Bağlı bulunduğum yönetici, işleri iyi organize eder
Bu kurum verimli ve düzenli çalışmaktadır
Üniversite yönetimi, yaptığı işi iyi biliyor
Üniversite yönetiminin çalışanların şikayetlerini değerlendirme biçimi çok
kötü
Burada, ne düşünüyorsan onu rahatça söyleyebilirsin
Bu kurumda, herkes konumunun ne olduğunu iyi bilir
İşten çıkartma gerekli ise, bu adil bir biçimde yapılır
Yaptığım işe göre az ücret alıyorum
Yaptığım iş benim için gerçekten bir anlam ifade ediyor
Bu kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum
Bu anket, çalışanların düşüncelerini üniversite yönetimine iletmek için iyi
bir yoldur

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yukarıda değinilmeyen veya sizin vurgulamak istediğiniz sorunlara ilişkin görüş ve önerilerinizi yazınız. (Aşağıda
ayrılan yer yetmediği takdirde, sayfanın arkasını kullanabilirsiniz)

a)

b)

c)

