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Sayın Katılımcı;
Bu anketin hazırlanma amacı; çalışma ortamı, iletişim ve doyum ile memnuniyet
konularında birim çalışanlarımızın görüşlerinin ve önerilerinin değerlendirilebilmesidir. Olumlu
bulunan noktaların korunup güçlendirilmesi, tespit edilen olumsuzlukların ise giderilmesine
yönelik çözüm planlamalarının oluşturulabilmesi için, vereceğiniz yanıtlar anketimizin hedefine
ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Maddelerdeki ifadelere katılma düzeyinizi "Kesinlikle Katılmıyorum (1)" "Katılmıyorum
(2)", "Kısmen Katılıyorum (3)", "Katılıyorum (4)", "Kesinlikle Katılıyorum (5)" seçeneklerinden
birini (X) işaretleyerek belirtiniz.

1

Çalışma ortamının teknik araç, gereç ve büro ortamı
yönünden yeterliği sağlanmaktadır.

2

Birimin güvenliği yeterli düzeyde sağlanmaktadır.

3

Çalışma ortamının iklimlendirme (ısıtma-soğutma)
sistemleri olması gerektiği gibidir.

4

Çalışma ortamının havalandırma düzeneği yeterlidir.

5

Mutfakta hijyene özen gösterilmektedir.
Tuvaletlerin temizliği olması gerektiği düzeyde
sağlanmaktadır.

6
7

Çalışma ortamının aydınlatma tekniği uygundur.

8

Çalışma ortamının temizliği, olması gerektiği düzeyde
sağlanmaktadır.

9

Çalışanlara uygun fiziki dinlenme olanakları sağlanır.
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Birimin, iş ve işlemlerine ilişkin duyurular çalışanlara
iletilmektedir.
Çalışanlar, gereksinimlerini ve beklentilerini amirine
rahatlıkla iletebilmektedir.
Çalışanlar arası sosyal iletişim, saygıya dayalıdır.
Çalışanlar iş ortamı dışında da arkadaşlık ilişkilerini
sürdürebilmektedir.
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İzin haklarımı planlayabildiğim için mutluyum.
Mesai sonrası evime huzurla gidiyorum.
Yaptığım işlerden dolayı yöneticilerimden takdir
görmekten memnunum.
İşimi nasıl yapacağım ile ilgili bana alan tanınmasından
memnunum.
Karar süreçlerinde bana söz hakkı verilmesinden dolayı
memnunum.
İstersem kariyer gelişim ve mesleki gelişim fırsatlarına
olanak sağlanacağını hissettiğim için memnunum.
Çalışanlar arası iş yükünün dengeli dağıtılmasından
memnunum.
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