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ÖZET RAPOR 

 

Bu araştırma 2021 yılı için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik 

personelinin memnuniyetinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda akademik 

personelin genel memnuniyetleri, hizmet ve imkânlardan memnuniyeti, üniversitenin kalite 

anlayışı ve çalışmalarının memnuniyeti, üniversite eğitim öğretim sürecinden memnuniyeti, 

üniversitenin akademik personele desteğinden memnuniyeti gibi birçok alt boyut 

araştırılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre akademik personelin Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’nin eğitim öğretim süreci, araştırma politikası, iç kontrol standartlarına uygun 

eylem planı bulunması, atama ve yükseltme kriterlerinin kurumun hedefleriyle uyumlu 

olması, yönetiminin kurum çalışanları şeffaf ve hesap verebilir olması gibi birçok alandan 

memnun oldukları görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinsiyet Dağılımları 

Araştırmaya katılan akademik personelin cinsiyet dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Cinsiyet dağılımları 

 Frekans Yüzde 

Erkek 955 57,6 

Kadın 703 42,4 

 

Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre araştırmaya katılan akademik personelin %57,6’sının 

erkek, %42,4’ünün kadın olduğu görülmüştür.  

 

 

Şekil 1 Cinsiyet dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek

Kadın



Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Karar Alma Süreçlerine Katılımı 

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri için karar alma süreçlerine katılıyor olmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri için karar alma süreçlerine katılımı 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 136 8,2 

Katılmıyorum 267 16,1 

Kısmen katılıyorum 616 37,15 

Katılıyorum 437 26,36 

Kesinlikle katılıyorum 202 12,18 

 

Tablo 2’de yer alan sonuçlara göre “Öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili karar 

alma süreçlerine katılmaktadır.” ifadesine katılımcıların %12,18’inin kesinlikle katılıyorum, 

%26,36’sının katılıyorum, %37,15’inin kısmen katılıyorum, %16,1’inin katılmıyorum, 

%8,2’sinin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür.  

 

 

Şekil 2 Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri için karar alma süreçlerine katılımı 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Öğrenci Bilgi Sitemindeki Ders İçeriklerinin Sınıf İçi Uygulamalarla Uyumlu Olması 

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri için karar alma süreçlerine katılıyor olmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Öğrenci bilgi sitemindeki ders içeriklerinin sınıf içi uygulamalarla uyumlu 

olması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 51 3,08 

Katılmıyorum 55 3,32 

Kısmen katılıyorum 398 24 

Katılıyorum 806 48,61 

Kesinlikle katılıyorum 348 20,99 

Tablo 3’de yer alan sonuçlara göre “Her seviyedeki öğretim programı için hazırlanmış olan 

ve öğrenci bilgi sisteminde yer alan dersi bilgi paketleri (ders içerikleri vb. gibi), sınıf içi 

uygulamalarla uyumludur.” ifadesine katılımcıların %20,99’unun kesinlikle katılıyorum, 

%48,6’inin katılıyorum, %24’ünün kısmen katılıyorum, %3,32’sinin katılmıyorum, 

%3,08’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür.  

 

 

Şekil 3 Öğrenci bilgi sitemindeki ders içeriklerinin sınıf içi uygulamalarla uyumlu olması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Program Yeterliliklerine Ulaşılmasının İzlenmesi İçin Mekanizmaların Bulunması 

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri için karar alma süreçlerine katılıyor olmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Program yeterliliklerine ulaşılmasının izlenmesi için mekanizmaların 

bulunması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 70 4,22 

Katılmıyorum 138 8,32 

Kısmen katılıyorum 513 30,94 

Katılıyorum 673 40,59 

Kesinlikle katılıyorum 264 15,92 

 

Tablo 4’de yer alan sonuçlara göre “Program yeterliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının 

izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmalar bulunmaktadır.” ifadesine katılımcıların 

%15,92’sinin kesinlikle katılıyorum, %40,59’unun katılıyorum, %30,94’ünün kısmen 

katılıyorum, %8,32’sinin katılmıyorum, %4,22’sinin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği 

görülmüştür.  

 

 

Şekil 4 Program yeterliliklerine ulaşılmasının izlenmesi için mekanizmaların bulunması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Kurumda Programların Tercih Edilme Oranları İzlenmesi ve İyileştirmelerin Yapılması 

Kurumda programların tercih edilme oranları izlenmesi ve iyileştirmelerin yapılmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Kurumda programların tercih edilme oranları izlenmesi ve iyileştirmelerin 

yapılması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 86 5,19 

Katılmıyorum 151 9,11 

Kısmen katılıyorum 467 28,17 

Katılıyorum 628 37,88 

Kesinlikle katılıyorum 326 19,66 

 

Tablo 5’de yer alan sonuçlara göre “Kurumda programların tercih edilme oranları 

izlenmekte, uygun önlemlerle iyileştirmeler yapılmaktadır.” ifadesine katılımcıların 

%19,66’sının kesinlikle katılıyorum, %37,88’inin katılıyorum, %28,17’sinin kısmen 

katılıyorum, %9,11’inin katılmıyorum, %5,19’unun kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği 

görülmüştür.  

  

 

Şekil 5 Kurumda programların tercih edilme oranları izlenmesi ve iyileştirmelerin yapılması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Akredite Olmak İsteyen Bölümlerin Desteklenmesi 

Akredite olmak isteyen bölümlerin desteklenmesine ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde 

oranları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Akredite olmak isteyen bölümlerin desteklenmesi 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 57 3,44 

Katılmıyorum 88 5,31 

Kısmen katılıyorum 358 21,59 

Katılıyorum 666 40,17 

Kesinlikle katılıyorum 489 29,49 

 

Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre “Akredite olmak isteyen programlar teşvik edilmektedir.” 

ifadesine katılımcıların %29,49’unun kesinlikle katılıyorum, %40,17’sinin katılıyorum, 

%21,59’unun kısmen katılıyorum, %5,31’inin katılmıyorum, %3,44’ünün kesinlikle 

katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür.  

 

 

Şekil 6 Akredite olmak isteyen bölümlerin desteklenmesi 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Farklı Kültürleri Tanıma Fırsatı Veren Seçmeli Ders ve Faaliyetlerin Tanımlanması 

Farklı kültürleri tanıma fırsatı veren seçmeli ders ve faaliyetlerin tanımlanmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Farklı kültürleri tanıma fırsatı veren seçmeli ders ve faaliyetlerin tanımlanması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 104 6,27 

Katılmıyorum 190 11,46 

Kısmen katılıyorum 485 29,25 

Katılıyorum 589 35,52 

Kesinlikle katılıyorum 290 17,49 

 

Tablo 7’de yer alan sonuçlara göre “Farklı kültürleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler ve 

faaliyetler tanımlanmıştır.” ifadesine katılımcıların %17,49’unun kesinlikle katılıyorum, 

%35,52’sinin katılıyorum, %29,25’inin kısmen katılıyorum, %11,46’sının katılmıyorum, 

%6,27’sinin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür.  

 

 

Şekil 7 Farklı kültürleri tanıma fırsatı veren seçmeli ders ve faaliyetlerin tanımlanması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Disiplinler Arası İşbirliğine Fırsat Verebilecek Seçmeli Dersler Tanımlanması 

Disiplinler arası işbirliğine fırsat verebilecek seçmeli dersler tanımlanmasına ilişkin görüşlerin 

frekans ve yüzde oranları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Disiplinler arası işbirliğine fırsat verebilecek seçmeli dersler tanımlanması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 92 5,55 

Katılmıyorum 159 9,59 

Kısmen katılıyorum 470 28,35 

Katılıyorum 613 36,97 

Kesinlikle katılıyorum 324 19,54 

 

Tablo 8’de yer alan sonuçlara göre “Disiplinler arası işbirliğine fırsat verebilecek seçmeli 

dersler tanımlanmıştır.” ifadesine katılımcıların %19,54’ünün kesinlikle katılıyorum, 

%36,97’sinin katılıyorum, %28,35’inin kısmen katılıyorum, %9,59’unun katılmıyorum, 

%5,55’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür.  

 

 

Şekil 8 Disiplinler arası işbirliğine fırsat verebilecek seçmeli dersler tanımlanması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Seçmeli Derslerin Yönetimine İlişkin Uygun Mekanizmaların Kurulması 

Seçmeli derslerin yönetimine ilişkin uygun mekanizmaların kurulmasına ilişkin görüşlerin 

frekans ve yüzde oranları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Seçmeli derslerin yönetimine ilişkin uygun mekanizmaların kurulması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 111 6,69 

Katılmıyorum 284 17,13 

Kısmen katılıyorum 495 29,86 

Katılıyorum 522 31,48 

Kesinlikle katılıyorum 246 14,84 

 

Tablo 9’da yer alan sonuçlara göre “Seçmeli derslerin yönetimine ilişkin olarak uygun 

mekanizmalar kurulmuştur.” ifadesine katılımcıların %14,84’ünün kesinlikle katılıyorum, 

%31,48’inin katılıyorum, %29,86’sının kısmen katılıyorum, %17,13’ünün katılmıyorum, 

%6,69’unun kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür.  

 

 

Şekil 9 Seçmeli derslerin yönetimine ilişkin uygun mekanizmaların kurulması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Nota Katkısı Bulunan Değerlendirme Uygulamalarıyla İlgili Yeterli Dönüt Verilmesi 

Nota katkısı bulunan değerlendirme uygulamalarıyla ilgili yeterli dönüt verilmesine ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Nota katkısı bulunan değerlendirme uygulamalarıyla ilgili yeterli dönüt 

verilmesi 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 55 3,38 

Katılmıyorum 109 5,57 

Kısmen katılıyorum 444 26,78 

Katılıyorum 732 44,15 

Kesinlikle katılıyorum 317 19,12 

 

Tablo 10’da yer alan sonuçlara göre “Ödev, proje, dönem sonu sınavı gibi öğrencinin ilgili 

dersten almış olduğu nota katkısı bulunan değerlendirme uygulamalarıyla ilgili 

notlandırma dışında yeterli dönüt verilmektedir.” ifadesine katılımcıların %19,12’sinin 

kesinlikle katılıyorum, %44,15’inin katılıyorum, %26,78’inin kısmen katılıyorum, 

%5,57’sinin katılmıyorum, %3,38’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür.  

 

 

Şekil 10 Nota katkısı bulunan değerlendirme uygulamalarıyla ilgili yeterli dönüt verilmesi 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Atama ve Yükseltilme Kriterleri, Kurumun Misyon ve Hedefleriyle Uyumlu Olması 

Atama ve yükseltilme kriterleri, kurumun misyon ve hedefleriyle uyumlu olmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. Atama ve yükseltilme kriterleri, kurumun misyon ve hedefleriyle uyumlu 

olması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 134 8,08 

Katılmıyorum 143 8,62 

Kısmen katılıyorum 414 24,97 

Katılıyorum 650 39,2 

Kesinlikle katılıyorum 317 19,12 

 

Tablo 11’de yer alan sonuçlara göre “Atama ve yükseltilme kriterleri, kurumun misyon ve 

hedefleriyle uyumludur.” ifadesine katılımcıların %19,12’sinin kesinlikle katılıyorum, 

%39,2’sinin katılıyorum, %24,97’sinin kısmen katılıyorum, %8,62’sinin katılmıyorum, 

%8,08’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 11 Atama ve yükseltilme kriterleri, kurumun misyon ve hedefleriyle uyumlu olması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Akademik Personelin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İhtiyaçlarının Kurum 

Tarafından Karşılanması 

Akademik personelin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının kurum tarafından 

karşılanmasına ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Akademik personelin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının 

kurum tarafından karşılanması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 172 10,37 

Katılmıyorum 305 18,4 

Kısmen katılıyorum 511 30,82 

Katılıyorum 461 27,8 

Kesinlikle katılıyorum 209 12,61 

Tablo 12’de yer alan sonuçlara göre “Akademik personelin rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır.” 

ifadesine katılımcıların %12,61’inin kesinlikle katılıyorum, %27,8’inin katılıyorum, 

%30,82’sinin kısmen katılıyorum, %18,4’ünün katılmıyorum, %10,37’sinin kesinlikle 

katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 12 Akademik personelin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının kurum tarafından 

karşılanması 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Hizmet ve Desteklerin Kalitesinin Kurum Tarafından Güvence Altına Alınması 

Hizmet ve desteklerin kalitesinin kurum tarafından güvence altına alınmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13. Hizmet ve desteklerin kalitesinin kurum tarafından güvence altına alınması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 98 5,91 

Katılmıyorum 193 11,64 

Kısmen katılıyorum 484 29,19 

Katılıyorum 622 37,52 

Kesinlikle katılıyorum 261 15,74 

 

Tablo 13’de yer alan sonuçlara göre “Sunulan hizmet ve desteklerin kalitesi, kurum 

tarafından güvence altına alınmıştır.” ifadesine katılımcıların %12,61’inin kesinlikle 

katılıyorum, %27,8’inin katılıyorum, %30,82’sinin kısmen katılıyorum, %18,4’ünün 

katılmıyorum, %10,37’sinin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 13 Hizmet ve desteklerin kalitesinin kurum tarafından güvence altına alınması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Akademik Personelin Sosyal Etkinliklere Teşvik Edilmesi 

Akademik personelin sosyal etkinliklere yeterince teşvik edilmesine ilişkin görüşlerin frekans 

ve yüzde oranları Tablo 14’de verilmiştir. 

Tablo 14. Akademik personelin sosyal etkinliklere teşvik edilmesi 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 197 11,88 

Katılmıyorum 316 19,06 

Kısmen katılıyorum 470 28,35 

Katılıyorum 463 27,93 

Kesinlikle katılıyorum 212 12,79 

 

Tablo 14’de yer alan sonuçlara göre “Sosyal etkinlikler (sportif, sosyal ve kültürel 

faaliyetler) kapsamında, akademik personele yeterli teşvik yapılmaktadır.” ifadesine 

katılımcıların %12,79’unun kesinlikle katılıyorum, %27,93’ünün katılıyorum, %28,35’inin 

kısmen katılıyorum, %19,06’sının katılmıyorum, %11,88’inin kesinlikle katılmıyorum 

yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 14 Akademik personelin sosyal etkinliklere teşvik edilmesi 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Kurumun Araştırma Politikasının Ulusal Düzeydeki Politikalarla Uyumlu Olması 

Kurumun araştırma politikasının ulusal düzeydeki politikalarla uyumlu olmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 15’de verilmiştir. 

Tablo 15. Kurumun araştırma politikasının ulusal düzeydeki politikalarla uyumlu 

olması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 88 5,31 

Katılmıyorum 140 8,44 

Kısmen katılıyorum 517 31,18 

Katılıyorum 626 37,76 

Kesinlikle katılıyorum 287 17,31 

 

Tablo 15’de yer alan sonuçlara göre “Kurumun araştırmada öncelikli alanlarına yönelik 

politikaları, ulusal düzeydeki araştırma politikalarıyla uyumludur.” ifadesine katılımcıların 

%17,31’inin kesinlikle katılıyorum, %37,76’sının katılıyorum, %31,18’inin kısmen 

katılıyorum, %8,44’ünün katılmıyorum, %5,31’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği 

görülmüştür. 

 

 

Şekil 15 Kurumun araştırma politikasının ulusal düzeydeki politikalarla uyumlu olması 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Kurumun İç Kontrol Standartlarına Uyum Kapsamında Eylem Planının Bulunması 

Kurumun araştırma politikasının ulusal düzeydeki politikalarla uyumlu olmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 16’da verilmiştir. 

Tablo 16. Kurumun iç kontrol standartlarına uyum kapsamında eylem planının 

bulunması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 76 4,58 

Katılmıyorum 127 7,66 

Kısmen katılıyorum 461 27,8 

Katılıyorum 690 41,62 

Kesinlikle katılıyorum 304 18,34 

 

Tablo 16’da yer alan sonuçlara göre “Kurumun iç kontrol standartlarına uyum kapsamında bir 

eylem planı bulunmaktadır.” ifadesine katılımcıların %18,34’ünün kesinlikle katılıyorum, 

%41,62’sinin katılıyorum, %27,8’inin kısmen katılıyorum, %7,66’sının katılmıyorum, 

%4,58’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 16 Kurumun iç kontrol standartlarına uyum kapsamında eylem planının bulunması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Yönetimin Kurum Çalışanlarına Yönelik Hesap Verebilmesi 

Yönetimin kurum çalışanlarına yönelik hesap verebilmesine ilişkin görüşlerin frekans ve 

yüzde oranları Tablo 17’de verilmiştir. 

Tablo 17. Yönetimin kurum çalışanlarına yönelik hesap verebilmesi 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 162 9,77 

Katılmıyorum 141 8,5 

Kısmen katılıyorum 448 27,02 

Katılıyorum 610 36,79 

Kesinlikle katılıyorum 297 17,91 

 

Tablo 17’de yer alan sonuçlara göre “Yönetim, kurum çalışanlarına yönelik olarak hesap 

verebilir.” ifadesine katılımcıların %17,91’inin kesinlikle katılıyorum, %36,79’unun 

katılıyorum, %27,02’sinin kısmen katılıyorum, %8,5’inin katılmıyorum, %9,77’sinin 

kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 17 Yönetimin kurum çalışanlarına yönelik hesap verebilmesi 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Yönetimin Kurum Çalışanlarına Karşı Şeffaf Olması 

Yönetimin kurum çalışanlarına karşı şeffaf olmasına ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde 

oranları Tablo 18’de verilmiştir. 

Tablo 18. Yönetimin kurum çalışanlarına karşı şeffaf olması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 161 9,71 

Katılmıyorum 153 9,23 

Kısmen katılıyorum 436 26,3 

Katılıyorum 597 36,01 

Kesinlikle katılıyorum 311 18,76 

 

Tablo 18’de yer alan sonuçlara göre “Yönetim, kurum çalışanlarına yönelik olarak 

şeffaftır.” ifadesine katılımcıların %18,76’sının kesinlikle katılıyorum, %36,01’inin 

katılıyorum, %26,3’ünün kısmen katılıyorum, %9,23’ünün katılmıyorum, %9,71’inin 

kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 188 Yönetimin kurum çalışanlarına karşı şeffaf olması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Mezunların İstihdamının Takip Edilmesi 

Mezunların istihdamının takip edilmesine ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 

19’da verilmiştir. 

Tablo 19. Mezunların istihdamının takip edilmesi 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 111 6,69 

Katılmıyorum 219 13,21 

Kısmen katılıyorum 587 35,4 

Katılıyorum 534 32,21 

Kesinlikle katılıyorum 207 12,48 

 

Tablo 19’da yer alan sonuçlara göre “Mezun izleme sistemi ile mezunların istihdamları 

düzenli olarak takip edilmektedir.” ifadesine katılımcıların %12,48’inin kesinlikle 

katılıyorum, %32,21’inin katılıyorum, %35,4’ünün kısmen katılıyorum, %13,21’inin 

katılmıyorum, %6,69’unun kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 19 Mezunların istihdamının takip edilmesi 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Ulusal veya Uluslararası Öğretim Elemanı Hareketliliğinin Desteklenmesi 

Ulusal veya uluslararası öğretim elemanı hareketliliğinin desteklenmesine ilişkin görüşlerin 

frekans ve yüzde oranları Tablo 20’de verilmiştir. 

Tablo 20. Ulusal veya uluslararası öğretim elemanı hareketliliğinin desteklenmesi 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 103 6,21 

Katılmıyorum 146 8,81 

Kısmen katılıyorum 447 26,96 

Katılıyorum 642 38,72 

Kesinlikle katılıyorum 320 19,3 

 

Tablo 20’de yer alan sonuçlara göre “Ulusal veya Uluslararası öğretim elemanı hareketliliği 

desteklenmektedir.” ifadesine katılımcıların %19,3’ünün kesinlikle katılıyorum, %38,72’sinin 

katılıyorum, %26,96’sının kısmen katılıyorum, %8,81’inin katılmıyorum, %6,21’inin 

kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 20 Ulusal veya uluslararası öğretim elemanı hareketliliğinin desteklenmesi 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Kurum İçindeki Çalışmalar Hakkında Yöneticilerin Düzenli Bilgilendirme Yapması 

Kurum içindeki çalışmalar hakkında yöneticilerin düzenli bilgilendirme yapmasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 21’de verilmiştir. 

Tablo 21. Kurum içindeki çalışmalar hakkında yöneticilerin düzenli bilgilendirme 

yapması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 112 6,76 

Katılmıyorum 149 8,99 

Kısmen katılıyorum 398 24 

Katılıyorum 642 38,72 

Kesinlikle katılıyorum 357 21,53 

 

Tablo 21’de yer alan sonuçlara göre “Kurum içindeki gelişmeler ve çalışmalar hakkında 

yöneticiler, belli aralıklarla bilgilendirme yapmaktadır.” ifadesine katılımcıların 

%21,53’ünün kesinlikle katılıyorum, %38,72’sinin katılıyorum, %24’ünün kısmen 

katılıyorum, %8,99’unun katılmıyorum, %6,76’sının kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği 

görülmüştür. 

 

Şekil 21 Kurum içindeki çalışmalar hakkında yöneticilerin düzenli bilgilendirme yapması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Kütüphane Hizmetlerinin Yeterliliği 

Akademik çalışmalara destek amaçlı kütüphane hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerin 

frekans ve yüzde oranları Tablo 22’de verilmiştir. 

Tablo 22. Kütüphane hizmetlerinin yeterliliği 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 76 4,58 

Katılmıyorum 71 4,28 

Kısmen katılıyorum 389 23,46 

Katılıyorum 665 40,11 

Kesinlikle katılıyorum 457 27,56 

 

Tablo 22’de yer alan sonuçlara göre “Akademik çalışmalara destek amaçlı kütüphane 

hizmetleri (basılı yayın, veritabanı, e-dergi, e-kitap, vd) yeterlidir.” ifadesine katılımcıların 

%27,56’sının kesinlikle katılıyorum, %40,11’inin katılıyorum, %23,46’sının kısmen 

katılıyorum, %4,28’inin katılmıyorum, %4,58’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği 

görülmüştür. 

 

 

Şekil 22 Kütüphane hizmetlerinin yeterliliği 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Öğretim Elemanlarına Proje Desteği Sağlanması 

Öğretim elemanlarına proje desteği sağlanmasına ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde oranları 

Tablo 23’de verilmiştir. 

Tablo 23. Öğretim elemanlarına proje desteği sağlanması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 94 5,67 

Katılmıyorum 120 7,24 

Kısmen katılıyorum 473 25,53 

Katılıyorum 654 39,45 

Kesinlikle katılıyorum 317 19,12 

 

Tablo 23’de yer alan sonuçlara göre “Öğretim elemanlarına araştırmaları için proje desteği 

sağlanmaktadır.” ifadesine katılımcıların %19,12’sinin kesinlikle katılıyorum, %39,45’inin 

katılıyorum, %25,53’ünün kısmen katılıyorum, %7,24’ünün katılmıyorum, %5,67’sinin 

kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 23 Öğretim elemanlarına proje desteği sağlanması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Öğretim Elemanlarına Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Sağlanması 

Öğretim elemanlarına bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanmasına ilişkin görüşlerin 

frekans ve yüzde oranları Tablo 24’de verilmiştir. 

Tablo 24. Öğretim elemanlarına proje desteği sağlanması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 194 11,7 

Katılmıyorum 244 14,72 

Kısmen katılıyorum 471 28,41 

Katılıyorum 493 29,73 

Kesinlikle katılıyorum 256 15,44 

 

Tablo 24’de yer alan sonuçlara göre “Öğretim elemanlarına bilimsel etkinliklere katılım 

desteği sağlanmaktadır.” ifadesine katılımcıların %15,44’ünün kesinlikle katılıyorum, 

%29,73’ünün katılıyorum, %28,41’inin kısmen katılıyorum, %14,72’sinin katılmıyorum, 

%11,7’sinin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 24 Öğretim elemanlarına proje desteği sağlanması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Akademik Personelin Teşvik Edilmesi Konusunda Yönetimin Destek Sağlaması 

Akademik personelin teşvik edilmesi konusunda yönetimin destek sağlamasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 25’de verilmiştir. 

Tablo 25. Akademik personelin teşvik edilmesi konusunda yönetimin destek sağlaması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 141 8,5 

Katılmıyorum 196 11,82 

Kısmen katılıyorum 488 29,43 

Katılıyorum 538 32,45 

Kesinlikle katılıyorum 295 17,79 

 

Tablo 25’de yer alan sonuçlara göre “Akademik personelin teşvik edilmesi kapsamında 

üniversite yönetimi yeterli desteği sağlamaktadır.” ifadesine katılımcıların %17,79’unun 

kesinlikle katılıyorum, %32,45’inin katılıyorum, %29,43’ünün kısmen katılıyorum, 

%11,82’sinin katılmıyorum, %8,5’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 25 Akademik personelin teşvik edilmesi konusunda yönetimin destek sağlaması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Bologna Eğitim Sistemi’nin Uygulanmasının Üniversitenin Tanınırlığını Sağlaması 

Bologna Eğitim Sistemi’nin uygulanmasının üniversitenin tanınırlığını sağlamasına ilişkin 

görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 26’da verilmiştir. 

Tablo 26. Bologna Eğitim Sistemi’nin uygulanmasının üniversitenin tanınırlığını 

sağlaması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 68 4,1 

Katılmıyorum 108 6,51 

Kısmen katılıyorum 453 27,32 

Katılıyorum 646 38,96 

Kesinlikle katılıyorum 383 23,1 

 

Tablo 26’da yer alan sonuçlara göre “Bologna Eğitim Sistemi uygulanması üniversitemizin 

tanınırlığını sağlamaktadır.” ifadesine katılımcıların %17,79’unun kesinlikle katılıyorum, 

%32,45’inin katılıyorum, %29,43’ünün kısmen katılıyorum, %11,82’sinin katılmıyorum, 

%8,5’inin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 26 Bologna Eğitim Sistemi’nin uygulanmasının üniversitenin tanınırlığını sağlaması 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Kalite Güvencesi Kapsamında Akredite Çalışmalarının Faydalı Bulunması 

Kalite güvencesi kapsamında akredite çalışmalarının faydalı bulunmasına ilişkin görüşlerin 

frekans ve yüzde oranları Tablo 27’de verilmiştir. 

Tablo 27. Kalite güvencesi kapsamında akredite çalışmalarının faydalı bulunması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 78 4,7 

Katılmıyorum 97 5,85 

Kısmen katılıyorum 413 24,91 

Katılıyorum 639 38,54 

Kesinlikle katılıyorum 431 26 

 

Tablo 27’de yer alan sonuçlara göre “Kalite Güvencesi kapsamında Akredite olma 

yönündeki çalışmalar faydalı olmaktadır.” ifadesine katılımcıların %26’sının kesinlikle 

katılıyorum, %38,54’ünün katılıyorum, %24,91’inin kısmen katılıyorum, %5,85’inin 

katılmıyorum, %4,7’sinin kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 27 Kalite güvencesi kapsamında akredite çalışmalarının faydalı bulunması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Sağlık Hizmetlerine Ulaşım İmkanlarının Yeterliliği 

Sağlık hizmetlerine ulaşım imkanlarının yeterliliğine ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde 

oranları Tablo 28’de verilmiştir. 

Tablo 28. Sağlık hizmetlerine ulaşım imkanlarının yeterliliği 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 114 6,88 

Katılmıyorum 150 9,05 

Kısmen katılıyorum 457 27,56 

Katılıyorum 616 37,15 

Kesinlikle katılıyorum 321 19,36 

 

Tablo 28’de yer alan sonuçlara göre “Sağlık hizmetlerine ulaşım imkânları yeterlidir.” 

ifadesine katılımcıların %19,36’sının kesinlikle katılıyorum, %37,15’inin katılıyorum, 

%27,56’sının kısmen katılıyorum, %9,05’inin katılmıyorum, %6,88’inin kesinlikle 

katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 28 Sağlık hizmetlerine ulaşım imkanlarının yeterliliği 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet 

Sağlık hizmetlerinden memnuniyete ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 29’da 

verilmiştir. 

Tablo 29. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 151 9,11 

Katılmıyorum 164 9,89 

Kısmen katılıyorum 465 28,05 

Katılıyorum 570 34,38 

Kesinlikle katılıyorum 308 18,58 

 

Tablo 29’da yer alan sonuçlara göre “Hastanemizin sağlık hizmetlerinden memnuniyet 

duyarım.” ifadesine katılımcıların %19,36’sının kesinlikle katılıyorum, %37,15’inin 

katılıyorum, %27,56’sının kısmen katılıyorum, %9,05’inin katılmıyorum, %6,88’inin 

kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 29 Sağlık hizmetlerinden memnuniyet 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



ÇOMÜ’lü Olmaktan Memnuniyet 

ÇOMÜ’lü olmaktan memnuniyete ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 30’da 

verilmiştir. 

Tablo 30. ÇOMÜ’lü olmaktan memnuniyet 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 59 3,56 

Katılmıyorum 52 3,14 

Kısmen katılıyorum 291 17,55 

Katılıyorum 615 37,09 

Kesinlikle katılıyorum 641 38,66 

 

Tablo 30’da yer alan sonuçlara göre “ÇOMÜ’lü olmaktan memnuniyet duyarım.” ifadesine 

katılımcıların %38,66’sının kesinlikle katılıyorum, %37,09’unun katılıyorum, %17,55’inin 

kısmen katılıyorum, %3,14’ünün katılmıyorum, %3,56’sının kesinlikle katılmıyorum yanıtını 

verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 30 ÇOMÜ’lü olmaktan memnuniyet 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



ÇOMÜ’nün Kalitesinin Artıyor Olması 

ÇOMÜ’nün kalitesinin artıyor olmasına ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde oranları Tablo 

31’de verilmiştir. 

Tablo 31. ÇOMÜ’nün kalitesinin artıyor olması 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 95 5,73 

Katılmıyorum 107 6,45 

Kısmen katılıyorum 362 21,83 

Katılıyorum 565 34,08 

Kesinlikle katılıyorum 529 31,91 

 

Tablo 31’de yer alan sonuçlara göre “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin kalitesi 

artmaktadır.” ifadesine katılımcıların %31,91’inin kesinlikle katılıyorum, %34,08’inin 

katılıyorum, %21,83’ünün kısmen katılıyorum, %6,45’inin katılmıyorum, %5,73’ünün 

kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 31 ÇOMÜ’nün kalitesinin artıyor olması 

 

 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum



ÇOMÜ’nün İmkan ve Hizmetlerinden Memnuniyet 

ÇOMÜ’nün imkan ve hizmetlerinden memnuniyete ilişkin görüşlerin frekans ve yüzde 

oranları Tablo 32’de verilmiştir. 

Tablo 32. ÇOMÜ’nün imkan ve hizmetlerinden memnuniyet 

 Frekans Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 88 5,31 

Katılmıyorum 115 6,94 

Kısmen katılıyorum 432 26,06 

Katılıyorum 576 34,74 

Kesinlikle katılıyorum 447 26,96 

 

Tablo 31’de yer alan sonuçlara göre “ÇOMÜ’nün imkan ve hizmetlerinden memnuniyet 

duyarım.” ifadesine katılımcıların %26,96’sının kesinlikle katılıyorum, %34,74’ünün 

katılıyorum, %26,06’sının kısmen katılıyorum, %6,94’ünün katılmıyorum, %5,31’inin 

kesinlikle katılmıyorum yanıtını verdiği görülmüştür. 

 

 

Şekil 32 ÇOMÜ’nün imkan ve hizmetlerinden memnuniyet 

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum

Katılıyorum Kesinlikle
katılıyorum


