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3.1. Giriş

çok çeşitli çalışan katılımıyla kuruma ilişkin

Çalışmanın bu bölümünde, T.C. Maltepe

genel memnuniyet düzeylerini ortaya koy-

Üniversitesi idari personelinin işe yönelik

mak amaçlanmaktadır. Bu bölümde üniver-

tatmini etkileyen faktörler üzerine yoğun-

sitenin idari personeline uygulanan ölçme

laşılarak, çalışma ortamı, iş koşulları, iş ar-

aracı ve uygulama sürecine ilişkin bilgiler

kadaşları ve yöneticilerle ilişkiler ve işbirli-

ile ankete yanıt veren personelin ölçülen

ği, işte ilerleme ve yükselme fırsatları gibi

özelliklere yönelik görüşleri sayısal verilerle

değişkenler açısından çalışan memnuniyeti

sunulmuştur.

incelenmiştir.
Bilindiği üzere, memnuniyet/tatmin genel

3.2. Yöntem ve Süreç

olarak kişinin yaptığı işe yönelik geliştirdiği

Personelin kuruma ilişkin memnuniyet dü-

tutum ve duygular olup, çalışma yaşamının

zeylerini belirlemek amacıyla kesitsel tara-

kalitesini belirleyen önemli göstergeler-

ma araştırması tasarlanmıştır. Çalışmada,

den biridir. Söz konusu tutum ve duygula-

açık uçlu ve derecelendirme ölçeği içeren

rın gelişmesinde bireyin kişisel özellikleri-

altı bölüm ve 52 maddeden oluşan bir ölç-

nin yanısıra, işe yönelik özellikler de etkili

me aracı kullanılmıştır. Kurum çalışanlarına

faktörlerdir. Bireyin kişisel durumu; kişinin

ait demografik bilgileri toplamaya yönelik

cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, iş tecrübesi

olan ilk bölümde, katılımcıların cinsiyet, un-

gibi özelliklerini yansıtırken, memnuniyeti

van, yaş, hizmet süresi, öğrenim durumu,

belirleyen işe yönelik unsurlar ise çalışanlar

medeni durum gibi kişisel değişkenleri-

arası ilişkiler, işin kişinin yetenekleriyle uyu-

ni içeren 9 madde yer almaktadır. İzleyen

mu, çalışma ortamının fiziksel ve psikolojik

bölümlerde ise çalışan memnuniyetini be-

koşulları ile bu koşulların kişinin beklentile-

lirlemeye yönelik “Destek Hizmetleri ve

rini ne düzeyde karşıladığıdır. Bu koşulların

Çalışma Ortamı” (12 madde), “Yönetim

varlığını ve bunların iş memnuniyeti üzeri-

ve İşleyiş” (16 madde), “Etkili İletişim ve

ne etkisini incelemek, varsa çalışanların iş

İşbirliği” (6 madde), “Birey-İş Uyumu” (4

tatminsizliğine ilişkin faktörleri belirleyerek

madde) ve “Genel Memnuniyet Durumu”

bunları gidermek kaliteli hizmet üretimin-

(5 madde) olmak üzere beş alt boyut yer

de önemli bir konudur. Bunun en önemli

almaktadır. Maddelere verilen yanıtlar “Hiç

sebebi, çalışanın memnuniyet seviyesinin

Memnun Değilim”, “Oldukça Az Memnu-

artmasının motivasyonu ve örgüte bağlılığı

num”, “Kısmen Memnunum”, “Memnu-

artıracağı düşüncesidir.

num” ve “Son Derece Memnunum” olmak

Bu amaçla, T.C. Maltepe Üniversitesi ida-

üzere 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.

ri personel özelinde iş memnuniyetini be-

Genel Memnuniyet boyutundaki maddeler

lirlemeye yönelik tasarlanan bu tarama

ise “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”,

araştırmasında, özellikle yönetim düzeyi-

“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen

ne odaklanan derinlemesine görüşmelerin

Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir.

bulgularını desteklemek ve geniş ölçekte

Ayrıca genel memnuniyet durum dışında-
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ki memnuniyetle ilgili bölümlerin sonunda

3.3.1. İdari Personele İlişkin

katılımcının ilgili konuya yönelik varsa ekle-

Kişisel Bilgiler

mek istediği öneri ve şikayetleri içeren açık

Ankete katılan 125 idari personelin %62’si

uçlu dört soru eklenmiştir.

kadın (n=78) ve %38’i (n=47) erkek katılım-

Çevrimiçi bir uygulama üzerinden hazırla-

cıdan oluşmaktadır (Şekil 3.1).

nan anket formu 2019 yılı Mart ayında T.C.
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla
tüm idari personele duyurulmuştur. Ankete
katılım gönüllük esasına dayalı olup, ölçme
aracı kişilerin kimliklerini deşifre edebilecek
herhangi bir soru içermemektedir. Sonuçlar
tablo ve grafik araçlar üzerinden frekans ve
yüzde içeren betimsel istatistiksel çözümlemeler yapılarak verilmiştir.
Veri setinde kayıp veri bulunmamaktadır

Şekil 3.1. Cinsiyet Dağılımı

ve sorulardan “Eşiniz T.C. Maltepe Üniver-

Ankete katılan personelin yaş dağılımları

tamamında gözlem sayısı 125 olup katılım-

(%33) ve 29 ve altı (%31) yaş aralıklarında

sitesinde mi Çalışıyor?” dışındaki yanıtların
cıların tümünü yansıtmaktadır. Ölçek için

incelendiğimde en yüksek oranların 30-39
kümelendiği görülmektedir (Tablo 3.1).

yapılan iç tutarlılık analizlerinde Cronbach
Alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla Destek

Hizmetleri ve Çalışma Ortamı boyutunda
0,87, Yönetim ve İşleyiş için 0,95, Etkili İletişim ve İşbirliği boyutunda 0,84, Birey-İş
Uyumu için 0,88 ve Genel Memnuniyet Durumu boyutunda 0,86 olarak bulunmuştur.
3.3. Bulgular
T.C. Maltepe Üniversitesinin tüm idari personeline (250 kişi) uygulanan kuruma ilişkin
personel memnuniyet anketine geri dönüş

Katılımcıların yaklaşık %78’inin üniversite ve

oranı %50 (n=125) olarak hesaplanmıştır.

lisansüstü öğrenim düzeylerine sahip olduk-

Ankete katılan personelin kişisel bilgileri ve

ları ilk ve orta öğretim düzeyinde diplomaya

kuruma ilişkin memnuniyet düzeyleri izle-

sahip olan çalışanların ise ağırlıklı yardımcı

yen başlıklarda detaylandırılmıştır.

hizmetler alanında çalıştığı görülmüştür.
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İdari personelin kurumda yaptığı görevler

sınıfından yöneticilerin (n=20), yardımcı

bakımından dağılımları incelendiğinde (Şe-

hizmetler sınıfından çalışanların (n=19),

kil 3.3), yanıtlayıcılar arasında %57 (n=71)

teknik hizmetler sınıfı (mühendis, mimar,

ile genel idari hizmetler sınıfından memur

kimyager vb., n=10) personelinin ve sağlık

çalışanların çoğunlukta olduğu görülmek-

hizmetleri çalışanlarının (n=5) takip ettiği

tedir. Bunu sırasıyla, genel idari hizmetler

kaydedilmiştir.

Personelin T.C. Maltepe Üniversitesindeki

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Genel

hizmet sürelerine ilişkin dağılımları incelen-

olarak hizmet süreleri incelendiğinde, ku-

diğinde %30’luk oranla kurumda 1 yıldan

rumda 3 yıl ve daha az süredir çalışanların

az bir zamandır çalışanların (n=38) çoğun-

(%53), kurumda daha fazla deneyime sahip

luğu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Öte yan-

olanlarla (4 yıldan fazla, %47) hemen hemen

dan kurumda 10 yıldan daha uzun süredir

eşit dağılımlara sahip oldukları gözlenmiştir

çalışanlar da yine yakın oranla (%28, n=35)

(Şekil 3.4).
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3.3.2. Memnuniyete İlişkin Bulgular
3.3.2.1. Destek Hizmetleri ve Çalışma
Ortamı

Bu bölümde katılımcıların kurumda sunulan
yönetsel, teknik ve sosyal konularla ilgili
destek hizmetleri ile çalışma ortamına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.
İdari personelin toplam hizmet sürelerine
ilişkin dağılım grafiği Şekil 3.5’te sunulmuş-

Hizmetiçi Eğitim

tur. Personelin yaklaşık %38’i 5 yıl ve daha

Katılımcıların, üniversitedeki mesleki ve/

az çalışma deneyimine sahip olduğunu bil-

veya kişisel hizmetiçi eğitimlere katılıma

dirirken, yaklaşık %40’ı 6-15 yıl aralığında

durumlarına ve sunulan hizmete yönelik

toplanmıştır. Katılımcıların %23’ü ise 16 yıl-

memnuniyetlerine ilişkin yanıtları iki ayrı

dan fazla mesleki deneyime sahiptir. Bunla-

grafikte özetlenmiştir. Eğitimlere katılım

ra ilaveten, idari personelin yaklaşık %27’si

durumlarına ilişkin veriler incelendiğinde,

T.C. Maltepe Üniversitesinden önce başka

personelin neredeyse %40’ının (n=48) söz

bir kurumda çalışmadıklarını da bildirmiş-

konusu eğitimlere katılım gösterdikleri ve

lerdir

yaklaşık %15’inin böyle eğitimler hakkında
bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Diğer taraftan, olumsuz yanıt veren personelin yaklaşık %13’ü (n=16) böylesi eğitimlere
fırsat bulamadığı için katılım gösteremediğini vurgularken, %34’ü (n=42) ise çalıştığı
işle ilgili bir hizmetiçi eğitim verilmediğini
katılmama gerekçesi olarak belirtmiştir.

Şekil 3.5. Personelin Toplam Hizmet Sürelerine
Göre Dağılımı

Son olarak personelin medeni durumuna
ilişkin yanıtları incelediğimizde %60’ının
(n=76) evli olduğu ve bunların %20’sinin
(n=21) eşlerinin de T.C. Maltepe Üniversitesinde çalıştıkları görülmektedir.
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Hizmetiçi eğitimlere katılım durumuna iliş-

çalışanlarının ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik

kin personelin idari görevi ile yapılan çap-

analizlerin yapılması eğitimlere katılımı ve

raz tablo analizinde, yönetici konumundaki

kazanılması hedeflenen bilgi ve becerilerin

personelin %50’sinin söz konusu eğitimleri

uygulanmasını teşvik edecek, dolayısıyla

takip ettiği ancak %35’inin konusuyla ilgili

memnuniyeti olumlu yönde etkileyecektir.

bir eğitim olmaması nedeniyle katılım gösteremedikleri görülmektedir. Üniversite ta-

Çalışma Koşulları ve Diğer Destek

rafından sunulan hizmetiçi eğitimlere ilişkin

Hizmetlerinin Varlığı

personelin memnuniyet düzeyleri incelen-

Personelin bulundukları birimlerde işlerini

diğinde de, %41’nin eğitimlerden memnun

yapabilecek gerekli araç ve teknik donanı-

ve %26’sının kısmen memnun olduğu an-

mın varlığına ilişkin memnuniyet düzeyleri

cak %33’ünün eğitim hizmetlerinden mem-

Şekil 3.7’de sunulmuştur. Katılımcıların yak-

nun olmadığı ya da çok az memnun oldu-

laşık %69’u söz konusu ekipmanlara sahip

ğu gözlenmektedir. Bir önceki bölümde

olduklarına işaret eder yönde memnuniyet-

detaylandırıldığı gibi, yöneticilerle yapılan

lerini belirtirken, %18’i oldukça az ve/veya

bire bir görüşmelerde de bazı çalışılanlar

hiç memnun olmadıklarını kaydetmiştir.

hizmetiçi eğitimlerin yeterli çeşitlilikte ol-

Personelin yaklaşık %62’si de sunulan tek-

madığının altını çizmiştir. Gerek eğitimlerin

nik desteğin yeterliliğine ilişkin memnun

kurum içi personele duyurulmasında ge-

olduklarını bildirmiştir.

rekse eğitim konularını belirlemede kurum
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Sunulan teknik destek hizmetlerinden personelin %22’si kısmen memnun iken, %16’sı
bu yönde olumsuz görüş bildirmiştir. Bu
konuda olumsuz yönde görüş bildiren katılımcılardan biri; “Genel olarak bakıldığında
üniversitemden belirli bölümlerdeki teknik

eleman eksiklikleri işlerimizin aksamasına

neden olmaktadır. Gerekli yerlerin tespit
edilerek eleman alınmasına gerek oldu-

ğunu düşünüyorum. (Elektrikçi, Bilgi işlem
teknik destek vb). Binadaki odalarımız ısınmıyor bu da büyük problem doğurmaktadır.” diyerek hem teknik destek hizmetleri-

birçok şikâyetim var. Bu sebepten dolayı
bankoya defalarca cam takılması gerekti-

ğini dile getirdiğimiz halde yapılmıyor. Bu
durumu çalışan motivasyonu olarak ya da
dışardan gelen herhangi bir tehdide kar-

şı tedbir amaçlı olarak düşünebilirsiniz.
Bu konu inşallah çözüme kavuşur. Banko
güvenli ve korunaklı bir hale gelir.”. Ben-

zer şekilde “Öğrenci işleri Daire Başkanlığı
biriminin verimli olarak işlemesi, güvenliği
sağlanması ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi açısından bankonun cam vb. bir mad-

de ile kaplanmasını talep ediyorum, arz

nin yetersizliğine, personel sayısına hem de

ederim.” diyen katılımcı kurumdaki temizlik

çalışma ortamının fiziksel koşullarına dikkat

hizmetleri ve çalışma ortamının fiziksel du-

çekmektedir.

rumu konularına dikkat çekmiştir.

Öte yandan kurumdaki yapım-onarım hiz-

Bireysel görüşmelerin aksine fakülte/yük-

metlerine (%29), çalışma ortamlarının fizik-

sekokul/enstitü gibi birimlerde sekreterlik

sel koşullarına (% 28), çalışma odalarının

hizmetlerinin yeterliliği konusunda genel

sayısına (%25), temizlik hizmetlerine (%24)

kanı olumlu (%70) olarak görülmektedir. Ça-

ve güvenlik tedbirlerine (%21) ilişkin mem-

lışanların yarıdan fazlası kurumdaki çalışma

nuniyetsizlik düzeyi diğer hususlara göre

saatleri (%55) ve yemekhane, kütüphane,

daha yüksek bulunmuştur. Temizlik hizmet-

sosyal etkinlikler, sağlık hizmetleri vb. sos-

lerinden memnuniyetsizliğini belirten bir

yal hizmetler (%57) konularında memnun

katılımcı; “Hizmetli personelin yetersiz ol-

olduklarını belirtmiştir(Şekil 3.7). Bu konuda

duğu düşüncesindeyim.

açık uçlu soruya yanıt veren bazı çalışanlar
çalışma saatlerinin akademik takvime göre

Hatta öğrenci işleri biriminde görevli birkaç

tekrar düzenlenmesine yönelik görüş bildi-

katılımcı çalışma ortamlarının fiziksel koşul-

rirken, bazıları servis güzergahının çeşitlen-

larına ilişkin öneri ve şikayetlerini şöyle dile

dirilmesini ve sağlık hizmetlerinin iyileştiril-

getirmiştir: “Çalışma ortamımın verimliliği,

mesini talep etmişlerdir.Ayrıca kütüphanede

güvenliği ve sessizliği açısından bankomuza cam kaplanmasını arz ediyorum” diye
not ederken bir diğeri “Bulunduğum çalış-

ma ortamında ısı, koku, sözlü ya da fiziksel
şiddete maruz kalma, ofis içi eşyaların gü-

venliği (kaybolma, çalıntı, kayıp) açısından
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3.3.2.2. Yönetim ve İşleyiş
Çalışanların yaklaşık %65’i yaptıkları iş ve görev tanımlarının açık olduğuna, çalıştığı birimdeki personelin niteliğine (%64) ve yetki ve sorumluluklarının dengeli dağıtıldığına (%53)
yönelik memnun olduklarını belirtmişlerdir (Şekil 3.8). Öte yandan bireysel görüşmelerde
de kaydedildiği gibi anketi yanıtlayan personelin nerdeyse yarısı, çalıştığı birimdeki personel sayısının yeterli olduğunu bildirirken bir diğer yarısı kısmen veya düşük derecede
memnuniyetlerini dile getirmiştir. Benzer şekilde yetki ve sorumlulukların dengeli dağıtılması konusunda da yanıtlayıcıların farklı yönde görüşler bildirdiği görülmektedir.

İşe katılım, sorumluluk alma ve özlük hak-

lımcıların yarısı kararsız ve olumsuz yönde

larına yönelik konular hakkında katılımcılar

memnuniyetlerini dile getirmiştir. Birimde

bireysel görüşmelere paralel şekilde yanıt-

kararlar alınırken herkesin katılımının sağ-

lar vermiştir (Şekil 3.9). Örneğin, “sadece

lanması konusunda ise personelin yaklaşık

işimin gerektirdiği faaliyetlerle ilgilenme”

%60’ının memnun olduğu görülmektedir.

konusunda yanıtların olumlu (%46) ve

Katılımcıların yine yarıdan fazlası (%67) iş-

olumsuz (%24) kadar kararsız (%30) boyutta

lerini yaparken gerektiğinde inisiyatif kul-

da kümelendiği gözlenmektedir.

lanabilmekten memnun olduklarını söyler-

Benzer şekilde, çalışanların “fırsatların her-

ken, %25 oranındaki katılımcı konu ile ilgili

kes için eşit olması” hususunda da fark-

kısmen memnun olduğunu kaydetmiştir. İş

lı görüş bildirdikleri görülmektedir. Yine

performanslarıyla ilgili geri bildirim alma

görüşmelerde gözlemlenen “özlük hakları

konusunda da olumsuz (%28) ve kararsız

ile ilgili gelişmelerden haberdar edilme”

(%16) yönde memnuniyet bildirenler tüm

(%47) ve “terfilerde mesleki yeterliliklerin

katılımcıların neredeyse yarıya yakınına kar-

dikkate alınması” konularında (%57) katı-

şılık gelmektedir.
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Çalışanların büyük çoğunluğu (%68) ku-

cilerin görev ve sorumluluklarını yerine ge-

rumlarının yeniliklere ve değişime açık ol-

tirme (%69), davranış ve yaklaşımları (%66)

duğundan oldukça memnun olduklarını

ile personeli motive etme ve destekleme

kaydederken, yöneticilerine ilişkin de ben-

(%62) hususlarında anketi yanıtlayan perso-

zer yönde

nel memnun ve hatta son derece memnun

olumlu görüşler bildirilmiştir

(Şekil 3.10). Örneğin, birimlerindeki yöneti-
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3.3.2.3. Etkili İletişim ve İşbirliği
Bireysel görüşmelerdeki sonuçlara benzer şekilde ankete yanıt veren çalışanların birim
içi diğer çalışanlarla bilgi alışverişi (%82) ve iletişim (%90) konularında memnun oldukları
gözlenmektedir (Şekil 3.11). Yine görüşmelere paralel olarak, birim içinin tersine birimler
arası bilgi akışı ve etkileşimde (%62) memnuniyet düzeyinin gözle görülür oranda azaldığı
da dikkat çekmektedir.

Çalışanlar yöneticilere erişebilme konu-

amaçlarla düzenlenen örneğin yemekler,

sunda yüksek oranlarda (%82) memnuni-

kutlamalar, cenaze töreni gibi planlı faali-

yetlerini vurgularken, “e-posta, duyuru,

yetlerin varlığından memnuniyet düzeyleri

toplantılar, halkla ilişkiler, web sayfası” gibi

katılımcılar arasında çeşitlilik göstermiştir.

kurumdaki haberleşme araçlarının yeterli-

Katılımcıların yaklaşık %60’ı memnuniyet-

liğinden de çoğunlukla memnun oldukla-

lerini kaydederken, %15’i kısmen memnun

rını (%79) belirtmiştir. Öte yandan kurum

ve %25’i memnun olmadıkları yönünde gö-

içinde birliği ve beraberliği sağlamak gibi

rüş bildirmiştir.
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3.3.2.4. Birey-İş Uyumu
Ankete katılım gösteren idari personelin büyük çoğunluğu (%77) kendi bilgi ve yetenekleriyle uyumlu bir işte olduklarından memnun ve hatta son derece memnun olduklarını kaydetmiştir. Katılımcıların sadece %10’unun böylesi bir işte çalışmaktan memnun olmadıkları, %12’sinin de memnuniyetleri konusunda kararsız kaldıkları gözlenmektedir (şekil 3.12).

Katılımcıların yarıdan fazlası yaptıkları işin onlara bağımsız çalışma fırsatı sunmasından
(%65), potansiyellerini ve yaratıcılıklarını kullanma durumundan (%66) ve iş güvencesinin
koşullarından (%67) memnun ve son derece memnun olduklarını belirtmiştir.

3.3.2.5. Genel Memnuniyet Durumu
Anketin son bölümünde katılımcılara yaptıkları işe ve kuruma ilişkin genel memnuni-

duğunun birer göstergesidir. Benzer yönde, personelin büyük bir kısmı (%78) T.C.
Maltepe Üniversitesinde çalışmayı tanıdık-

yetleri sorulmuştur. Bireysel görüşmelerden

larına memnuniyetle tavsiye edeceklerini

de çözümlendiği gibi çalışanların büyük

bildirmiştir. Diğer taraftan, personelin ya-

çoğunluğu (%85) kendilerini bu kurumun

rıdan fazlası (%59) mevcut işine başlarken

bir parçası olarak görmekten memnun olduklarını ve yine %84 gibi büyük bir bö-

lümü böyle bir kurumda çalışmanın gurur

beklediği her şeyi elde etmekten memnun
olduğunu, %22’lik bir bölümü ise iş tatmini boyutunda kararsızlığını ve %19’u da bu

verici olduğunu belirtmiştir. Bu oranlar aynı

işin beklentilerini karşılamadığı yönünde

zamanda çalışan bağlılığını ve çalışanların

memnuniyetsizliğini bildirmiştir.

kuruma aidiyetlerinin ne derece yüksek ol-
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T.C. Maltepe Üniversitesinin idari personeline yönelik memnuniyet anketine katılım gösteren 125 çalışanın kuruma yönelik 10’lu derecelendirme ölçeğinde yanıtladıkları genel
memnuniyet puanları ise Şekil 3.13’te sunulmuştur. Çalışanların genel memnuniyet düzeylerinin oldukça yüksek olduğu ve sadece %5’inin 5’in altında bir memnuniyet puanı
verdikleri görülmektedir.

Özetlemek gerekirse, mevcut araştırmaya

ve sorumluluk alanları, işle ilgili geri bildirim

katılım gösteren T.C. Maltepe Üniversite-

alma, özlük hakları ve çalışanın beklentisi-

si çalışanlarının iş memnuniyeti ve kuruma

ni karşılama vb.), sunulan verilerin ışığında

duyulan aidiyet duygusu oldukça yüksek

gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa perso-

düzeylerdedir. Bunların yanı sıra başta söz

nelin beklentilerini karşılar biçimde düzen-

ettiğimiz gibi işe duyulan memnuniyet işin

lemeler yapılmalıdır. Bu doğrultuda, birim-

özellikleri ile çalışanların beklenti ve istek-

lerdeki çalışan ihtiyaçlarının analiz edilmesi,

lerinin kesiştiği noktada gerçekleşmektedir.

işiyle ilgili geri bildirim verilmesi ve görev

O nedenle, bölümde dikkat çekilen bazı

tanımlarının ve sorumluluklarının yeniden

hususlar (hizmetiçi eğitim, çalışma koşulla-

düzenlenmesi ile işin daha cazip hale geti-

rı, iletişim ve bilgi alışverişi, görev tanımları

rilerek iş memnuniyetin artması sağlanabilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
elirsizlik düzeyi yüksek bir çevrede ve

tarihleri arasında T.C. Maltepe Üniversite-

yoğun rekabet halinde faaliyet gös-

sinde çalışan idari personele yönelik olarak

teren günümüz örgütleri, en değer-

gerçekleştirilen norm kadrolama projesine

li varlıkları olan insan kaynakları üzerinde

ilişkin yapılmış nicel ve nitel araştırmaların

giderek daha fazla durmaktadır. Örgütlere

bulguları değerlendirilerek, söz konusu bu

aradıkları rekabet üstünlüğünü sağlamada,

bulgulara ilişkin muhtemel tespitler ile so-

çalışanların yaptıkları işleri analiz etme; in-

nuç ve önerilere yer verilmiştir.

san kaynakları planlaması yapma; örgütte
çalışacak kişileri örgüte çekme ve işe alma;

İdari birimler bazında yapılan norm kadro

çalışanları eğitme ve geliştirme, çalışanların

analizi sonucunda ihtiyaç duyulan asgari

kariyer, performans ve ücretlerinin yöneti-

personel sayısı 108 olarak hesaplanmıştır.

mi gibi faaliyetler insan kaynakları yönetimi

Aşağıdaki tablo birim bazındaki personel

sürecinin altında yer almaktadır. İnsan kay-

ihtiyacını göstermektedir. Bu durumda T.C.

nakları yönetimi sürecinin önemli bir bile-

Maltepe Üniversitesinin mevcut personele

şeni, norm kadro çalışmasıdır.

ilaveten 26 kişiyi daha istihdam etmesi ge-

İşbu raporda da Ocak-Şubat-Mart 2019

rekmektedir.
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