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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 



ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 
 

5’li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; 

◦ Kesinlikle Katılıyorum,  

◦ Katılıyorum,  

◦ Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum,  

◦ Katılmıyorum,  

◦ Kesinlikle Katılmıyorum 

cevaplarından birisinin seçilmesi istenmiştir. 

-Anket UBYS üzerinden tüm Akademik Personele gönderilmiştir. Ankete 87 
Akademik Personel katılıp,  72’i anketi tamamlamıştır. 

-113 Akademik Personel  ise ankete katılmak istememiştir. 



Ankete Katılan Akademik Personel Sayısı   72 

Yalova Üniversitesi Personeli Olmaktan Dolayı Memnuniyet Dereceniz  3,33 

Akademik Personel Genel Memnuniyet Düzeyi 2,94 

2,67 

2,89 

3,14 

2,65 

2,81 

3,48 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

EĞİTİMLER VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER

AKADEMİK FAALİYETLER

FİZİKSEL KOŞULLAR VE SOSYO-KÜLTÜREL
ALT YAPI

İŞ DOYUMU



2,48 

2,28 

2,41 

2,51 

2,86 

3,41 

2,75 

3,1 

2,14 

2,48 

3,17 

2,39 

Yönetimce alınan kararlara akademik personelin katılımı
sağlanmaktadır.

Üniversitemizde yaşanan sorunları tartışma olanakları ve
geribildirim süreçleri yeterlidir.

Üniversitemizde sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve
demokratik bir yönetim yaklaşımı benimsenmektedir

Akademisyenlerin seçilme/atanma/yükselmesinde objektif
kriterler kullanılmaktadır

Birimimizdeki akademik personel sayısı yeterlidir

Akademik personelin unvanları ile kadroları uyumludur

Birim içi ve birimler arası iletişim olanakları yeterlidir

Üniversitemiz akademik personelinin iş ve görev tanımları
açıkça yapılmıştır.

Yalova Üniversitesi kurumsallaşma çalışmaları yeterlidir.

Üniversitemizde akademik çalışmayı teşvik edici bir anlayış
egemendir.

Üniversitemizin amaç ve hedefleri hakkında yeterli bilgiye
sahibim.

Üniversitemizde tanıtım ve iletişim hizmetleri yeterlidir.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 



ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

2,31 

2,82 

3,25 

3,18 

Birimde görevli personel arasında işbirliği ve
dayanışmayı arttırmak amacıyla faaliyetler

düzenlenir.

Birimde akademik konularda planlama
yapılırken ve kararlar alınırken herkesin

katılımı sağlanmaktadır.

Birim yöneticilerinin genel tutum ve
yaklaşımları olumludur.

Karşılaştığım sorunları üst makamlara kolaylıkla
iletebilirim.



EĞİTİMLER VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER 

2,94 

2,96 

3,69 

2,91 

3,35 

3,42 

2,70 

Üniversitemiz akademik personelinin
üstleriyle/amirleriyle ilişkileri yeterlidir.

Üniversitemizde akademik personel- idari personel
arasındaki iletişim yeterlidir.

Üniversitemizde akademik personel–öğrenci iletişimi 
yeterlidir. 

Üniversitemizin akademik personeli arasındaki işbirliği
yeterlidir.

Özlük işlemlerime ilişkin konularla ilgili birimlerle
kolaylıkla iletişim kurabilmekteyim.

İdari işlerimi (ek ders formu teslimi, evrak alımı ve
teslimi, pasaport çıkartma, hasta sevk kağıdı, özlük işleri

gibi) zamanında gerçekleştirebiliyorum.

Öğretim elemanlarına kendilerini geliştirme olanakları
sunulmaktadır.



AKADEMİK FAALİYETLER 
(Ana Başlıklar İtibarıyla) 

 

2,93 

2,59 

2,47 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİ

İKİLİ İLİŞKİLER VE KONUM



EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

2,80 

3,13 

3,25 

2,97 

3,26 

2,94 

2,17 

Bir başka birimle disiplinler arası çalışma yapma
olanağım bulunmaktadır.

Öğrencilere yönelik eğitim danışmanlığı ve rehberlik
hizmetleri yeterli oranda sunulmaktadır.

Eğitim programlarımız ve ders içeriklerimiz çağın
gereklerine uygun ve zaman içerisinde ihtiyaca göre

güncellenmektedir.

Uygulamalı derslerde laboratuvar olanakları yeterlidir.

Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan
zaman/ders yükü uygundur.

Üniversitemizde öğrenci işleri hizmetleri yeterlidir.

Üniversitemizde düzenlenen bilimsel
etkinlikler(Konferans ve Sempozyumlar) yeterlidir.



ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİ 

2,16 

2,11 

2,65 

3,16 

2,83 

2,56 

2,22 

2,38 

2,70 

2,72 

2,70 

2,69 

3,06 

2,22 

2,62 

2,60 

Üniversitemiz bilimsel yayın sayısı yeterlidir.

Üniversitemiz bilimsel araştırma sayısı yeterlidir.

Üniversitemizde yapılan akademik çalışmalardan yeterince haberdar
olmaktayım.

Araştırma destekleri (TÜBİTAK, SANTEZ, AB, BAP vb) hakkında yeterli
bilgi sahibiyim.

Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman
ayırabiliyorum.

Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanları
belirlenmiştir.

Üniversitemizde araştırma için yeterli parasal destek sağlanmaktadır.

Üniversitemizde araştırma yapanları ödüllendirici sistemler
bulunmaktadır.

Üniversitemizde araştırma için internetten sağlanan veri tabanları
yeterlidir.

Üniversitemizde araştırma laboratuvarları yeterlidir.

Üniversitemizde araştırma için kitap alımı ve dergi abonelikleri
yeterlidir.

Üniversitesitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri yeterince
desteklenmektedir.

BAP değerlendirme ölçütleri objektiftir.

Üniversitemizde yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için
yeterli parasal destek sağlanmaktadır.

Birimimizde yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım
desteklenmektedir.

Üniversitemizde projeler kapsamında sunulan destek hizmetleri
yeterlidir.



İKİLİ İLİŞKİLER VE KONUM 

2,45 

2,77 

2,52 

2,29 

2,33 

Diğer üniversiteler ile olan ilişkiler yeterlidir.

Sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkiler yeterlidir.

Sanayi ile olan ilişkiler yeterlidir.

Yalova Üniversitesi Türkiye’deki diğer 
Üniversiteler içinde önemli bir konumdadır. 

Yalova Üniversitesi’nin yükseköğretim  misyonunu 
başarma düzeyi yeterlidir. 



FİZİKİ KOŞULLAR VE SOSYO-KÜLTÜREL 

3,26 

2,98 

2,80 

3,10 

2,78 

3,26 

2,87 

2,58 

2,88 

2,23 

2,61 

2,03 

3,25 

Sağlık hizmetleri yeterlidir.

Güvenlik hizmetleri yeterlidir.

Bilgisayar, yazıcı vb. araç-gereçler yeterlidir.

Internet hizmetleri yeterlidir.

Bilgi-işlem hizmetleri yeterlidir.

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yeterlidir.

Ofis/büro/odaların fiziksel koşulları yeterlidir.

Yapım-onarım hizmetleri yeterlidir.

Dersliklerin fiziki niteliği yeterlidir.

Kongre-toplantı salonları/mekanları yeterlidir.

Yemekhane hizmetleri yeterlidir.

Kültür ve sanat hizmetleri yeterlidir.

Temizlik hizmetleri yeterlidir.



İŞ DOYUMU 

3,07 

4,23 

4,38 

3,52 

2,80 

2,71 

3,66 

Üniversitemizde yaptığım çalışmalar sonucunda, gerçek
bir iş başarma duygusuna ulaşabiliyorum.

İşimi iyi yaptığımda benim için övünç kaynağı olmaktadır.

İşimi severek yapmaktayım.

İşimi yapabilmem için gerekli olan bilgi, donanım ve
kaynağa ulaşabiliyorum.

Üniversitenin kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana
sunduğu olanaklar yeterlidir.

Başarılarım yöneticiler tarafından takdir edilir.

Başarılarım iş arkadaşlarım tarafından takdir edilir.



EN YÜKSEK MEMNUNİYET DÜZEYİNE SAHİP 10 İFADE 

4,38 

4,23 

3,69 

3,66 

3,52 

3,42 

3,41 

3,35 

3,26 

3,26 

İşimi severek yapmaktayım.

İşimi iyi yaptığımda benim için övünç kaynağı olmaktadır.

Üniversitemizde akademik personel–öğrenci iletişimi 
yeterlidir. 

Başarılarım iş arkadaşlarım tarafından takdir edilir.

İşimi yapabilmem için gerekli olan bilgi, donanım ve
kaynağa ulaşabiliyorum.

İdari işlerimi (ek ders formu teslimi, evrak alımı ve
teslimi, pasaport çıkartma, hasta sevk kağıdı, özlük işleri…

Akademik personelin unvanları ile kadroları uyumludur.

Özlük işlemlerime ilişkin konularla ilgili birimlerle
kolaylıkla iletişim kurabilmekteyim.

Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan
zaman/ders yükü uygundur.

Sağlık hizmetleri yeterlidir.



EN DÜŞÜK MEMNUNİYET DÜZEYİNE SAHİP 10 İFADE 

2,03 

2,11 

2,14 

2,16 

2,17 

2,22 

2,22 

2,28 

2,29 

2,31 

Kültür ve sanat hizmetleri yeterlidir.

Üniversitemiz bilimsel araştırma sayısı yeterlidir.

Yalova Üniversitesi kurumsallaşma çalışmaları yeterlidir.

Üniversitemiz bilimsel yayın sayısı yeterlidir.

Üniversitemizde düzenlenen bilimsel
etkinlikler(Konferans ve Sempozyumlar) yeterlidir.

Üniversitemizde araştırma için yeterli parasal destek
sağlanmaktadır.

Üniversitemizde yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere
katılım için yeterli parasal destek sağlanmaktadır.

Üniversitemizde yaşanan sorunları tartışma olanakları
ve geribildirim süreçleri yeterlidir.

Yalova Üniversitesi Türkiye’deki diğer Üniversiteler 
içinde önemli bir konumdadır. 

Birimde görevli personel arasında işbirliği ve
dayanışmayı arttırmak amacıyla faaliyetler düzenlenir.


