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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

Giriş 
 
Bu araştırma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda görevli  akademik 

ve idari personel esas alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında ve 24/11/2021 – 30/11/2019 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiş olup çalışmaya 5 akademik personel ve 4 de idari personel katılmıştır. Bu 

araştırma sonucunda başta eğitim öğretim alanında olmak üzere birçok alanda Adalet Meslek Yüksekokulu 

tarafından sunulan hizmetler karşısında ilgili personellerin memnuniyetine ilişkin sonuçların ortaya 

konulması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için Adalet Meslek 

Yüksekokulu’nda halihazırda görevli olan personel baz alınarak akademik personellere 29, idari 

personellere ise toplamda 26 sorudan oluşan bir anket ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında 

uygulanan anketten elde edilen veriler aşağıda çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. 

 

1. Demografik Dağılım 

 

1.1.Ankete Katılan Akademik personelin unvan ve yaşa göre dağılımı;  

Anket çalışmasına katılan 5 akademik personelin tamamı öğretim görevlisi olup bunların 3 tanesi 

(%60) 41-50 yaş aralığında iken 1’er tanesi (%20) ise 18-30 ve 31-40 yaş aralığındadır. 
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1.1.Ankete Katılan İdari Personelin yaşa göre dağılımı;  

Anket çalışmasına katılan 4 idari personelin tamamı ankete katılmış olup 18-30, 31-40, 41-50 ve 51-

60 yaş aralığında olacak şekilde eşit dağılımda yaşlara sahip olduğu gözlemlenmiştir. (her bir yaş aralığı 

için %25 oranında dağılım)   
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1.3. Akademik ve İdari Personelin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Üniversitenin 

Akademik Biri Olan Adalet Meslek Yüksekokulu’ndaki Hizmet Süresine Göre Dağılımı; 

1.3.a Akademik Personelin Hizmet Süresi Dağılımı 

Öğretim elemanlarının üniversitemiz bünyesindeki toplam hizmet süresine göre dağılımında 1 

personelin 10 yıl ve üstünde, 2 personelin 7-10 yıl aralığında, 1 personelin 4-7 yıl aralığında ve 1 personelin 

de 1-4 yıl aralığında bir süreyle üniversitemizde hizmet verdiği belirlenmiştir.  Ayrıca aynı personellerin 

Adalet Meslek Yüksekokulu’ndaki hizmet süresine göre dağılımına da bakıldığında 3 personelin 7 yıl ve 

üstünde; diğer iki personelin de her birinin 5-7 yıl ve 2-5 yıl aralığında süreyle birimimizde hizmet verdiği 

gözlemlenmiştir. (Adalet Meslek Yüksekokulumuz 5 Nisan 2012 tarihinde kurulmuş olup 2013/2014 

Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini Adalet Programına alarak öğretim hayatına geçmiştir.) 
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1.3.b İdari Personelin Hizmet Süresi Dağılımı 

İdari personellerin üniversitemiz bünyesindeki toplam hizmet süresine göre dağılımında 1 personelin 

10 yıl ve üstünde, 1 personelin 7-10 yıl aralığında, diğer 2 personelin de  1-4 yıl aralığında bir süreyle 

üniversitemizde hizmet verdiği belirlenmiştir.  Ayrıca aynı personellerin Adalet Meslek 

Yüksekokulu’ndaki hizmet süresine göre dağılımına da bakıldığında 2 personelin her birinin 7 yıl ve 

üstünde süreyle; diğer iki personelin de her birinin 1-3 yıl aralığında süreyle birimimizde hizmet verdiği 

gözlemlenmiştir. (Adalet Meslek Yüksekokulumuz 5 Nisan 2012 tarihinde kurulmuş olup 2013/2014 

Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini Adalet Programına alarak öğretim hayatına geçmiştir.) 
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2. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Yürütülen İş ve İşlemlerden Memnuniyet; 

 

2.1.Adalet Meslek Yüksekokulu Mensubu Olmaktan Genel Memnuniyet 

 

Katılımcıların öğretim elemanları grubuna yöneltilen ve Adalet Meslek Yüksekokulu’nun bir 

mensubu olmaktan memnuniyetlerine ilişkin ve genel memnuniyetin ortaya konulması amacıyla sorulan 

soruya karşılık 3 personel çok memnun olduğunu, 2 personel de memnun olduğunu ortaya koyarken aynı 

soruya idari personelin tamamını oluşturan 4 kişinin her biri çok memnun olduğunu ortaya koymuştur.    
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2.2.Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Fırsatların Adaletli Olmasından, Dağıtımından Memnuniyet 

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda fırsatların gerek öğretim elemanları gerekse idari personel açısından 
adaletli sunumu  konusunda memnuniyet açısından sorulan soru karşısında katılımcı 5 öğretim elemanının 
tamamının ilgili durumdan çok memnun olduğunu, idari personelin de 3 tanesinin çok memnun olduğunu 
1 tanesinin de memnun olduğunu  görmekteyiz. 
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2.3.Adalet Meslek Yükseokolu’nda İdari Görevlere Seçilme/Atama/Görevlendirme Ölçütlerinden 

Memnuniyet  

 

Adalet Meslek Yükseokolu’nda idari görevlere seçilme/atama/görevlendirme ölçütleri konusunda 
verilen yanıtlarıa karşılık katılımcılardan öğretim elemanlarının tamamının memnun olduğu, idari 
personelin tamamının ise çok memnun olduğu yönünde cevap veriğini görmekteyiz.  
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2.4.Adalet Meslek Yüksekokulunda Gerçekleştirilen İşlerde Yetki ve Sorumlulukların Dengeli 

Dağıtılmasından Memnuniyet 

Adalet Meslek Yüksekokulunda Gerçekleştirilen İşlerde Yetki ve Sorumlulukların Dengeli 
Dağıtılması konusunda öğretim elemanlarının 4’ünün memnun olduğu 1’inin ise ilgili soru karşssında 
kararsız olduğu; idari personellerden 2‘sinin çok memnun diğer 2’sinin ise memnun olduğu belirlenmiştir. 
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2.5.Adalet Meslek Yüksekokulundaki Yöneticilerin İdari Personel Tarafından İletilen Şikâyetlerin 

Dikkate Almasından Memnuniyet  

Adalet Meslek Yüksekokulu yönetimine iletilen şikayetlerin dikkate alınması konusunda memnuniyet 

için sorulan soruya karşılık verilen cevaplardan öğretim elemanlarının tamamının ilgili durumdan memnun 

olduğu; idari personellerin ise 2’sinin çok memnun, diğer 2‘sinin ise memnun olduğu ortaya çıkmıştır.  
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2.6.Adalet Meslek Yüksekokulundaki Yöneticilerin Başarılarımı Takdir Etmesinden Memnuniyet 

Adalet Meslek Yüksekokulundaki yöneticilerin ortaya konulan başarıları takdir etmesi konusunda 
ilgili durumdan öğretim elemanlarının 4’ünün memnun olduğu, 1’inin ilgili konu hakkında kararsız 
olduğu belirlenirken idari personellerden 2’sinin çok memnun olduğu, 1’inin memnun ve 1’inin de 
kararsız olduğu sonucuna varılmıştır. 
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2.7.Adalet Meslek Yüksekokulumuz Çalışanlarının Aralarındaki İletişim ve İşbirliğinden 

Memnuniyet 

2.7.a Öğretim Elemanlarının Kendi Aralarındaki ve Kendileriyle İdari Personel Arasındaki 

İletişim ve İşbirliğinden Memnuniyet 

Öğretim elemanları, kendi aralarındaki iletişim ve işbirliğinden 1’i çok memnn, 4’ü memnunken idari 

personeller ile aralarındaki ilgili durumdan ise 2’sinin çok memnun 3’ünün de memnun olduğu 

belirlenmiştir.  
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2.7.b. İdari Personellerin Kendi Aralarındaki ve Kendileriyle İdari Personel Arasındaki İletişim 

ve İşbirliğinden Memnuniyet 

İdari personellerin, gerek kendi aralarındaki gerekse öğretim elemanları ile aralarındaki iletişim ve 

işbirliğinden tamamının (4’ünün de) çok memnun olduğu belirlenmiştir.  
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2.8. Mesleki Yeterliliğimi Geliştirme Konusunda Karşılaşılan Sorunların Çözümü Konusunda 

Adalet Meslek Yüksekokulu Yöneticilerinin Desteğinden ve Kolaylıklar Sunmasından Memnuniyet 

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda görevli öğretim elemanlarının mesleki yeterliliklerini 

geliştirmeleri konusunda karşılaşılan sorunların çözümü konusunda Adalet Meslek Yüksekokulu 

yöneticilerinin ilgili sorunlar karşısında desteğinden ve sorunların çözümü konusunda kolaylıklar 

sunmasından öğretim elemanlarının tamamı (5’i de) memnunken, idari personellerin de kendileri açısından 

ve ilgili konu hakkında 2’sinin çok memnun olduğu, diğer 2’sinin de memnun olduğu belirlenmiştir.  
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2.9. Akademik Araştırma ve Mesleki Yeterliliğimi Geliştirme Konusunda Akademik Yayınlara 

Rahatlıkla Ulaşabilmekten Memnuniyet 

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda görevli öğretim elemanları, akademik araştırma ve mesleki 

yeterliliklerini geliştirebilme adına akademik yayınlara rahatlıkla ulaşabilme konusunda Üniversitenin 

sunmuş olduğu imkanlar açısından 3’ünün memnun olduğu, 2’sinin ise memnun olmadığı belirlenmiştir.  

 
                                                 Grafik 25 

 

3, Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Görevli Öğretim Elemanı, İdari Personel ve Destek Personeli 

Sayılarından Memnuniyet 

3.a. Öğretim Elemanlarının İlgili Konudaki Memnuniyeti 

Öğretim elemanları, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndaki akademik kadro sayısının yeterliliği 

konusunda 2’si memnun olmadığını, 3’ü ise kararsız olduğunu ortaya koymuştur.  
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İdari personel sayısı konusunda öğretim elemanlarının 4’ü memnunken 1’i ise kararsız olup destek 

personel sayısı konusunda ise tamamı (5’i de) memnun olduğunu ortaya koymuştur.  

 

 
                                                 Grafik 27 

 

3.b. İdari Personelin İlgili Konudaki Memnuniyeti 

Adalet Meslek Yüksekokulunda görevli idari personellerin 3’ü idari personel sayısından çok memnun 

olduğunu, 2’si memnun olduğunu belirtirken destek personel sayısı açısından ise 2’si çok memnun 

olduğunu, 1’i memnun ve diğer 1’i ise kararsız olduğunu ortaya koymuştur.  

 

 

 
  



Sonuç 

 

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda görevli olan öğretim elemanlarına ve idari personellere yönelik 

olarak 2021/2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında gerçekleştirilen Memnuniyet Anketlerine öğretim 

elemanlarından 5 ve idari personellerden 4 olmak üzere toplam 9 kişi katılmış olup her iki meslek grubuna 

da ayrı ayrı anket soruları hazırlanmış ve birlikte değerlendirilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulumuzda 

görevli her iki meslek gurubunda yer alan personellerin birimimizce verilen hizmetlerden, gerçekleştirilen 

iş ve işlemlerden,  yönetim ile personel veya personellerin kendi aralarındaki iletişimden, iş yükünün fırsat 

eşitliği gözetilerek ve objektif şekilde gerçekleştirilmesinden, personellere gerekli imkanların 

sunulmasından ve karşılaşılan zorlukların aşılması konusunda kolaylıkların sunulmasından genel olarak 

memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde özellikle öğretim elemanlarının 

Adalet Meslek Yüksekokulunda akademik kadro sayısının yeterli olmadığı konusunda verdikleri yanıtların 

%40’ınıilgili sayıdan memnun olmadıkları geriye kalan %60’lık kısmının ise kararsız kaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır..  

Ek.1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2021/2022 Eğitim-Öğretim 

Yılı Güz Dönemi Akademik Personel Memnuniyet Anketi ve İdari Personel Memnuniyet Anketi  

Memnuniyet Anketi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


