EK 9: İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ
T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI:
İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ
Ekim 2011

Maltepe Üniversitesi’nin değerli idari personeli,
Yükseköğretim Kurumu’nca yayınlanan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde üniversitemizde çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır.
Elinizdeki form, anılan bu çalışmaların bir parçasıdır ve üniversitemizin gelişmesine sizlerin de katkıda bulunmanız için hazırlanmıştır. Lütfen hiçbir şekilde, kimliğinizi belirtecek bir
ifade kullanmayınız. Bizim için önemli olan sizlerin görüşlerini anonim olarak öğrenmektir. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimiz ve saygılarımızla.
Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğü

KİŞİSEL BİLGİLER:
Çalıştığınız birim: ………………………………. ( ) Belirtmek istemiyorum.
Cinsiyetiniz: ( ) Kadın ( ) Erkek ( ) Belirtmek istemiyorum.
Yaşınız: ( ) 29 ve altı
( ) 30-39
( ) 40-49
( ) 50-59
( ) 60 ve üzeri
Kaç yıldır Maltepe Üniversitesi’nde çalışıyorsunuz? ……. (Yıl ya da ay olarak ve belirterek yazınız.)
Bu soru kâğıdı, sizlerin aşağıdaki konuları üniversite ortamında ne denli önemsediğinizi ve bunlardan ne denli memnun olduğunuzu ortaya çıkartmak amacı ile hazırlanmıştır. Yani, her
bir konuyu iki yönünü de dikkate alarak yanıtlamanız beklenmektedir. Lütfen ilgili kutulara çarpı işareti koyarak belirtiniz.
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Üniversitemizin misyonu (*)
Üniversitemizin vizyonu (**)
Maltepe Üniversitesi’nin kurumsallaşmış bir üniversite olması
Üniversitemizin amaçları ile personelin gereksinimleri arasındaki dengenin gözetilmesi
Yönetimce (Üniversite, Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Bölüm, ABD) alınan kararlara idari personelin katılımının sağlanması
Üniversitemizde üst ve alt kademeler arasında sorunların tartışılma olanakları, geribildirim süreçlerinin bulunması
Üniversitemizde fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanması
Üniversitemiz (Senatosu ve) Yönetim Kurulu kararlarının saydam, hesap vermeye açık olması
Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ile ilgili ölçütlerin açık olması
Üniversitemizdeki personelin yükseltilmesi ile ilgili ölçütlerin açık olması
Üniversitemizde idari kadrolara atanmada mesleki yeterliliğin göz önünde bulundurulması
Üniversitemizde çalışan idari personelin unvanları ile kadrolarının uyumlu olması
Üniversitemiz idari personelin iş ve görev tanımlarının açıkça yapılması
Üniversitemizde idari elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumluluklarının dengeli olması
Birimimizdeki idari kadro sayısının yeterli olması
Üniversitemizdeki idari ve destek personelin sayısının yeterli olması
Üniversitemizdeki idari ve destek personelin kalitesinin yeterli olması
Maltepe Üniversitesi’nin yenileşme çabalarının olması
Maltepe Üniversitesi’nin gelişme çabalarının olması
Maltepe Üniversitesi’nin yükseköğretim misyonunu başarma düzeyinin yüksek olması
(*) Üniversitemizin misyonu, çağın değişimlerini kavrayan ve çabuk uyum sağlayabilen; yaratıcı düşünülebilen ve değişimi başlatabilen, proaktif; toplumsal sorumluluk bilincine
sahip olarak bilgi ve hizmet projeleri üretebilen; var olan bilgi ve teknolojileri geliştirerek kullanabilen; ülke ve dünyanın geleceği konusunda söz sahibi olabilecek niteliklerle donanmış
mezunlar vermek ve bilimsel araştırmalar yaparak ülkenin ve dünyanın refahını artırmak ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
(**) Üniversitemizin vizyonu, “Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yapısıyla bir dünya üniversitesi olmaktır.
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Üniversitemizde idari personele kendini geliştirme olanaklarının sağlanması
Üniversitemizde idari personelin üstleri (amirleri) ile ilişkilerinin iyi düzeyde olması
Üniversitemizdeki idari personelle öğretim elemanlarının arasındaki işbirliğinin iyi düzeyde olması
Üniversitemizdeki idari personelle öğrencilerin arasındaki iletişim düzeyinin iyi düzeyde olması
Üniversitemizdeki idari personelin kendi arasındaki işbirliği düzeyinin iyi olması
ALTYAPI HİZMETLERİ
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Hastanede kaliteli sağlık hizmeti verilmesi
Dinlenme tesislerinin olması
Spor tesislerinin olması
Kültür ve sanat hizmetlerinin olması
Güvenlik hizmetlerinin nitelikli olması
Her idari personele bir telefon verilmesi
Her idari personele bir bilgisayar verilmesi
Yazıcıların sayısının yeterli olması
Internet hizmetlerinin yeterli olması
Bilgi-işlem merkezinden verilen hizmetlerin yeterli olması
Hukuk destek hizmetlerinin iyi olması
Kütüphane hizmetlerinin yeterli olması
Dokümantasyon hizmetlerinin yeterli olması
İdari personel odalarının nicelik açısından yeterli olması (oda başına düşen personel açısından)
İdari personel odalarının ısınma/aydınlatma açısından yeterli olması
Yapım-onarım hizmetlerinin yeterli olması
Personel yemekhanesinin yemeklerinin kalite açısından yeterli olması
Personel yemekhanesinin yemeklerinin miktar olarak yeterli olması
Kantin hizmetlerinin satılan malların çeşitliliği açısından yeterli olması
Konukevi hizmetlerinin tüm akademik personele açık olması
Fakülte/yüksekokul/enstitüdeki sekreterlik hizmetlerinin yeterli olması
Üniversite genelinde temizlik hizmetlerinin yeterli olması
İdari personel için yeterli otopark alanının bulunması
İdari personel için fotokopi hizmetlerinin yeterli olması
Marmara Eğitim Köyü’ne ulaşım
Dragos Yerleşkesi’ne ulaşım
As Günay servislerinin zamanında kalkması
As Günay servislerinde çalışanların güler yüzle ve iyi hizmet vermesi
MALİ OLANAKLAR
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Maaşların benim için yeterli olması
Üniversitenin sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere alınacak indirimin yüksek olması
Üniversitenin sağladığı üniversite öncesi eğitim hizmetlerinden, personelin çocuklarının da yararlanması için alınacak indirimin
yüksek olması
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Yüksek Öğretim Kurumu ile ilişkilerin yeterli olması
Mezunlarla ilişkilerin yeterli olması
Türkiye’deki diğer üniversiteler ile olan ilişkilerin yeterli olması
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan ilişkilerin yeterli olması
Maltepe Üniversitesi’nin Türkiye’deki diğer Üniversiteler içinde saygın bir konumda olması
Maltepe Üniversitesinin dünyadaki diğer Üniversiteler içinde saygın bir konumda olması
Maltepe Üniversitesi’nin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmalarını nitelikli biçimde sürdürmesi
İŞ DOYUMU
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Yaptığım çalışmalar sonucunda, gerçek bir iş başarma duygusuna ulaşmam
İşimi iyi yapmamın benim için övünç kaynağı olması
İşimi severek yapmış olmam
İşimin, en iyi yapabileceğim şeyleri yapma fırsatı vermesi
İşimin, yaptıklarımın maddi ve manevi karşılığını almaya olanak tanıması

Üniversitemiz, çalıştığınız birim ya da yaptığınız işle ilgili olarak bizimle paylaşmak istediğiniz sorun(lar) veya bizim aklımıza gelme yen başka konular varsa, lütfen bu sayfanın arkasına
ayrıntılı olarak yazınız.

