
İKÜ İÇ PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ İDARİ PERSONEL SORULARI 

1 Üniversitemizde kurallara uyulması ve bürokrasi konusunda çok titiz davranılır. 

2 Yöneticilerimiz açık ve net bir iletişimi tercih ederler. 

3 Yöneticim, bir karar vermem gerektiğinde mutlaka kendisinden onay almamı ister. 

4 Yöneticim, ona danışmadan karar almama izin vermez. 

5 Üniversitemizde karar alma sürecinde birden fazla alternatif ve seçeneğe bakmak, zaman 

zaman işlerin istenilen sürede bitirilmesini sağlar. 

6 Üniversitemizde tüm kararlar yöneticiler tarafından alınır. 

7 Üniversitemizdeki çalışanların, kendileri ve yaptıkları işle ilgili ya da onları etkileyecek tüm 

kararlara katılması sağlanıyor. 

8 Üniversitemiz profesyonel bir yönetime sahiptir. 

9 Üniversitemiz çalışanlarına gerçekten önem veriyor. 

10 Üniversitemizde iş dağıtımı konusunda zaman zaman yüksek performans gösteren çalışan 

cezalandırılıyor, düşük performans gösteren ödüllendiriliyor. (Örneğin; düşük performanslı 

çalışanın işi yükü daha az / yüksek performanslı çalışanın daha fazla oluyor.) 

11 Yöneticim, kritik konular dışında, yaptığım ve uzman olduğum işlerde, kendi kararlarımı 

almam konusunda yeterli özgürlüğü tanıyor ve bu yönde teşvik ediyor. 

12 Üniversitemizle ya da üniversitemizdeki çalışanlarla ilgili bilinmesinde yararlı olan her şey, 

her zaman üniversitemiz yönetimi tarafından tüm çalışanlara duyurulur. 

13 Üniversitemizde gerçekleşen tüm süreçleri yazılı ve sözlü olarak ilgili birimden öğrenirim. 

14 Üniversitemizde sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde yazılı ve sözlü bilgi akışı net ve 

zamanında gerçekleşir. 

15 Üniversitemizde çalışanlarla yöneticiler arasında zaman zaman yazılı ve sözlü iletişim 

karmaşası yaşanır. 

16 Üniversitemizde iletişimi sağlamak için gerekli teknolojik altyapıdan etkili biçimde 

yararlanılmaktadır. 

17 Üniversitemizde kullanılan prosedürler amaca yönelik, anlaşılır ve uygulanabilirdir. 

18 Prosedürler, benim gereksiz ya da yanlış adım atmamı engelliyor. 

19 Üniversitemizdeki prosedürler, işimizi kolaylaştırıyor. 

20 Yöneticiler çalışanlarla konuşmak, onların sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak için 

mümkün olduğunca zaman ayırıyorlar. 

21 İzleklerin, iş sürecimi uzattığını düşünüyorum. 

22 Üniversitemiz politika ve izlekleri tüm çalışanlara eşit uygulanmaktadır. 



23 Özel günlerimde her zaman üniversitemizin desteğini gördüm. 

24 Risk oluşturabilecek hatalarımıza karşı yöneticilerimiz anında olumlu tepki verir. 

25 Hata yaptığımızda göstermiş olduğumuz başarılar unutulup sadece hataya odaklı eleştiriler 

yapılıyor. 

26 Üniversitemiz yapmış olduğu uygulamalarla ve ihtiyacım olduğunda verdiği destekle 

kendimi değerli hissetmemi sağlıyor. 

27 İş yerimde ödüllerin veya terfilerin, eşitlik ilkesine dayalı ve adil olarak verildiğine 

inanıyorum. 

28 İşimi yapmaktan keyif alıyorum. 

29 İşimde benden tam olarak ne beklendiğini iyi biliyorum. 

30 Görev yaptığım pozisyonla ilgili bana bir gelişim ve ilerleme planı yapılamadı. 

31 Yaptığım iş ile ilgili bilgi ve beceriler üstlerim tarafından bana tam olarak aktarılıp 

açıklanıyor. 

32 İşimi iyi yaptığımı düşünüyorum. 

33 İşim bana sürekli gelişme imkânı sağlıyor. 

34 İşimle ilgili yeni fikirler üretebilme ve bunları uygulama şansı bulabiliyorum. 

35 İş yükümün fazla oluşundan dolayı işimi bazen iyi bir şekilde yapamıyorum. 

36 Çalıştığım yerdeki ergonomik koşullar (sıcak/ soğuk/ gürültü/ kalabalık/ dar alan vb.) işimi 

iyi yapmamı engelliyor. 

37 Üniversite tarafından tahsis edilen ofis, kırtasiye ve teknik malzemeden memnunum. 

38 Çalışma saat ve sürelerinin uygulanışı konusunda problem yaşıyorum. 

39 Yöneticim işimde ilerlemem konusunda bana kişisel olarak yardım ediyor. 

40 Üniversitemiz çalışanlarını geliştirmeye önem verir ve bu yönde çalışanlarına yatırım yapar. 

41 Her yıl düzenli olarak eğitim ihtiyacımız belirlenir, bu doğrultuda mesleki eğitimlerimiz 

gerçekleştirilir. 

42 Aldığım eğitimler, işimi kolaylaştırıyor ve başarıma katkıda bulunuyor. 

43 Yaptığım işi ve kendimi geliştirmek için gereken eğitimleri yeterince alamıyorum. 

44 Üniversitemizde adil bir ücret düzeni vardır. 

45 Yaptığım işe göre aldığım ücret yeterlidir. 

46 Ücret dışında verilen imkânlar yeterlidir. 



47 Kendimi üniversitemizin bir parçası olarak görüyorum. 

48 Tekrar işe girecek olsam yeniden üniversitemizi seçerdim. 

49 Üniversitemizde çalışmayı başkalarına tavsiye ederim. 

50 Kendimi üniversitemizin geleceği açısından güvencede hissediyorum. 

 

 


