
 

 

 

 

 

AKADEMİK PERSONEL PUKÖ ÇEVRİMİ 

1. Planlama: Akademik personel memnuniyet anketinin belirlenen faaliyet planına göre yapılması 

Uygulama: Akademik personel memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi 

Kontrol: Yöneticilerin akademik personel üzerinde motivasyon artırıcı etkisi % 59 oranında 

memnuniyet ile karşılandığı gözlenmiştir. Memnuniyet oranları % 70 üzerine çıkarılması için çalışmalar 

başlatılmıştır. 

Önlem: Üst yönetim ile kahvaltı buluşmaları, oda ziyaretleri, sportif sosyal aktiviteler vb. çalışmalar 

yapılarak personel motivasyonu artırılması ile önlemler alınması kararlaştırılmıştır. 

İDARİ PERSONEL PUKÖ ÇEVRİMİ 

1. Planlama: İdari personel memnuniyet anketinin belirlenen faaliyet planına göre yapılması 

Uygulama: İdari personel memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi 

Kontrol: Yöneticilerin akademik personel üzerinde motivasyon artırıcı etkisi % 48 oranında 

memnuniyet ile karşılandığı gözlenmiştir. Memnuniyet oranları % 70 üzerine çıkarılması için çalışmalar 

başlatılmıştır. 

Önlem: Üst yönetim ile kahvaltı buluşmaları, oda ziyaretleri, sportif sosyal aktiviteler vb. çalışmalar 

yapılarak personel motivasyonu artırılması ile önlemler alınması kararlaştırılmıştır. 

2. Planlama: İdari personel memnuniyet anketinin belirlenen faaliyet planına göre yapılması 

Uygulama: İdari personel memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi 

Kontrol: Performans Değerlendirmesinin Objektif Yapılması % 54 oranında memnuniyet ile karşılandığı 

gözlenmiştir. Memnuniyet oranları % 70 üzerine çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

Önlem: Performans Değerlendirmesinin Objektif Yapılması için Personel Daire Başkanlığı tarafından 

İdari personel Performans değerlendirme yönergesi hazırlanarak işleme konulması kararlaştırılmıştır. 

ÖGRENCİ PUKÖ ÇEVRİMİ 

1. Planlama: Öğrenci memnuniyet anketinin belirlenen faaliyet planına göre yapılması 

Uygulama: Öğrenci memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi 

Kontrol: Üniversitede Düzenlenen Sosyal Etkinlikler % 41 oranında memnuniyet ile karşılandığı 

gözlenmiştir. Memnuniyet oranları % 70 üzerine çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

Önlem: Üst yönetim ile kahvaltı buluşmaları, sportif sosyal aktiviteler vb. çalışmalar yapılarak 

öğrencilerin motivasyonu artırılması ile önlemler alınması kararlaştırılmıştır. Salgın döneminde 

düşüşlerin önüne geçilmesi adına önümüzdeki yıllarda sosyal aktivitelere ağırlık verilecektir. 

2. Planlama: Öğrenci memnuniyet anketinin belirlenen faaliyet planına göre yapılması 

Uygulama: Öğrenci memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi 



 

 

 

 

 

 

 

Kontrol: Kampüsteki Yeşillendirme Çalışmaları etkisi % 51 oranında memnuniyet ile karşılandığı 

gözlenmiştir. Memnuniyet oranları % 70 üzerine çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

Önlem: Kampüsteki yeşillendirme çalışmalarının aynı özveri ile devam etmesi kararlaştırılmıştır. 

3. Planlama: Öğrenci memnuniyet anketinin belirlenen faaliyet planına göre yapılması 

Uygulama: Uluslararası öğrenci memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi 

Kontrol: Yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu % 54 oranında memnuniyet ile karşılandığı gözlenmiştir. 

Memnuniyet oranları % 70 üzerine çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

Önlem: Akademik personel, ulusal ve uluslararası öğrenciler ile kaynaştırma faaliyetlerin artırılması ile 

ilgili önlemler alınması kararlaştırılmıştır. 

4. Planlama: Öğrenci memnuniyet anketinin belirlenen faaliyet planına göre yapılması 

Uygulama: Uluslararası öğrenci memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi 

Kontrol: Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt sırasında gerçekleştirilen iş ve işlemlerde % 54 oranında 

memnuniyet ile karşılandığı gözlenmiştir. Memnuniyet oranları % 70 üzerine çıkarılması için çalışmalar 

başlatılmıştır. 

Önlem: Uluslararası öğrencilerin kayıtlarını sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi için animasyonlar ile 

yapılacak işlemlerin kolaylaştırılması ve online başvuru ile ilgili aksaklıkların giderilmesi 

kararlaştırılmıştır.  

 

 

 

 


