
AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ BULGULAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan akademik 

personelin memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere “Akademik Personel Memnuniyet 

Anketi” uygulanmıştır. Ankette 22 madde bulunmaktadır. Katılımcılardan görüşlerini “Hiç 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” 

ifadelerinden birini seçerek belirtmeleri istenmiştir. Ankete cevap verenlerin %55.2’si kadın, 

%44.8’i erkek akademisyendir.  

 

Akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu %82.8’i üniversitenin sağladığı kütüphane veri tabanı 

hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken %3.4’ü bu görüşe katılmamaktadır. 

Katılımcıların %5.2’si ise “Kararsızım” demiştir.  

 

Akademisyenlerin %44.8’i üniversitenin sunduğu sosyal tesislerden memnun olduğunu, % 31’i 

ise memnun olmadığını ifade etmiştir. Akademisyenlerin %24.1’i “Kararsızım” demiştir. 

 



 

Akademisyenlerin %44.8’i üniversitenin sunduğu kültür ve sanat hizmetlerinden memnun 

olduğunu, %22.4’ü ise memnun olmadığını ifade etmiştir. Akademisyenlerin %32.8’i bu 

konuda kararsız kalmıştır. 

 

Akademisyenlerim çoğunluğu (%70.7’si) üniversitenin sunduğu uzaktan eğitim hizmetlerinden 

memnun olduğunu belirtirken, % 10.3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Akademisyenlerin 

%19’u ise “Kararsızım” demiştir.  

 



 

Akademisyenlerin %29.3’ü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bağlamında verilen 

desteklerden memnun iken %29.3’ü memnun değildir. Akademisyenlerin %41.4 ise bu konuda 

kararsız kalmıştır.  

 

Akademisyenlerin %63.7’si üniversitede yürütülen kalite güvencesi çalışmalarından memnun 

iken %6.9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. Akademisyenlerin %29.3’ü ise “Kararsızım” 

demiştir.  

 



 

Akademisyenlerin %69’u fakültede yürütülen kalite güvencesi çalışmalarından memnun iken 

%6.9’u memnun değildir. Akademisyenlerin %24.1 ise bu konuda kararsız kalmıştır.  

 

Akademisyenlerin %56.9’u üniversite öğrenci işlerinin yeterliğinden memnun iken %15.5’i 

memnun değildir. Akademisyenlerin %27.6’sı ise “Karasızım” demiştir. 



 

Akademisyenlerin %60.3’ü fakülte öğrenci işlerinin yeterliğinden memnun iken %18.9’u 

memnun değildir. Akademisyenlerin %20.7’si ise bu konuda kararsız kalmıştır.  

 

Akademisyenlerin %50’si uygulamalı derslerde laboratuvar olanaklarının yeterliği konusunda 

kararsız kalırken, % 22.4’ü memnun ve %27.5’i memnun değildir.  



 

Akademisyenlerin %56.9’u bilimsel araştırma laboratuvarları olanaklarının yeterliği 

konusunda kararsız kalırken, %22.4’ü memnunum derken %20.7’si memnun olmadığını ifade 

etmiştir.  

 

Akademisyenlerin %63.8’i üniversite yönetiminin akademik çalışmayı teşvik edici bir tavır 

sergilediği görüşünde iken %13.8’i bu görüşe katılmamaktadır. Akademisyenlerin %22.4’ü ise 

“Kararsızım” demiştir. 

 



 

Akademisyenlerin büyük çoğunluğu (%74.1’i) fakülte yönetiminin akademik çalışmayı teşvik 

edici bir tavır sergilediği görüşünde iken %10.4’ü bu görüşe katılmamaktadır. 

Akademisyenlerin %15.5’i ise kararsız kalmıştır.  

 

Akademisyenlerin çoğunluğu (%74.2’si) üniversite yönetiminin iletişime açık bir tavır 

sergilediği görüşünde iken %17.3’ü bu görüşe katılmamaktadır. Akademisyenlerin %8.6’sı ise 

bu konuda kararsız kalmıştır.  



 

Akademisyenlerin çok büyük bir çoğunluğu (%93.1’i) fakülte yönetiminin iletişime açık bir 

tavır sergilediği görüşünde iken %3.4’ü bu görüşe katılmamaktadır. Akademisyenlerin %3.4’ü 

ise “Kararsızım” demiştir.  

 

Akademisyenlerin %67.3’ü “Fakültemde öğretim elemanları arasında iletişim, işbirliği ve 

dayanışma açısından iyi ilişkiler sergilenmektedir.” Görüşüne katılırken %13.7’si bu görüşe 

katılmamaktadır. Akademisyenlerin %19’u ise “Kararsızım” demiştir. 

 



 

Akademisyenlerin büyük çoğunluğu ( 77.5’i) “Fakültemde sorunlara çözüm bulma noktasında 

yapıcı ve demokratik bir yönetim yaklaşımı hakimdir.” görüşüne katıldıklarını, % 10.4’ü ise 

katılmadıklarını ifade etmiştir. Akademisyenlerin %12.1’i ise bu konuda kararsız kalmıştır.  

 

Akademisyenlerin çok büyük bir çoğunluğu (86.2’si) idari işlerin gerçekleştirilmesi yönünden 

üniversite idari personelinden memnun olduğunu, %3.4’ü ise memnun olmadığını ifade 

etmiştir. Akademisyenlerin %10.3’ü bu konuda kararsız kalmıştır.  



 

Akademisyenlerin %50’si araştırmalarını gerçekleştirirken istediği bilgi, araç, gereç, 

laboratuvar ve malzemeye ulaşabildiği görüşünde iken %20.7’si bu görüşe katılmamaktadır. 

Akademisyenlerin %29.3’ü bu konuda kararsız kalmıştır.  

 

Akademisyenlerin %44.8’i ders yükü fazlalığının akademik çalışmalarını ve araştırmalarını 

olumsuz etkilediği görüşünde iken %37.9’u bu görüşte değildir, % 17.2’si ise “Kararsızım” 

demiştir. 



 

Akademisyenlerin çok büyük bir çoğunluğu %91.4’ü “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde olmaktan memnuniyet duymaktayım.” görüşüne katılırken %3.4’ü bu görüşe 

katılmamaktadır, %5.2’si ise “Kararsızım” demiştir. 

 

Akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu (%88’i) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bir 

mensubu olmaktan memnuniyet duyarken %5.1’i bu görüşte değildir. Akademisyenlerin 

%6.9’u bu konuda kararsız kalmıştır.  

 

 


