
Fakültemizin İdari Personel Değerlendirmeleri 

Fakültemizde toplam 23 idari personel görev yapmaktadır. Bunlardan 20’si idari personel 

memnuniyet anketine yanıt vermiştir. İdari personel memnuniyet anketine yanıt veren 

personellerin 6’sı kadın, 14’ü erkek personeldir. Personelimizin 14’ü 10 yılı aşkın süredir 

fakültemizde görev yaparken, 4’ü 5-10 yıl arası, 2’si de 5 yıldan kısa süredir görevlerini 

sürdürmektedir. Aşağıdaki grafikte idari personelimizin hizmet sürelerine ait grafik yer almaktadır.  

 

Fakültemizdeki idari personelin alınan kararlara katılımları konusunda olumlu yanıtlar 

vermişlerdir. İdari personelin %75’i fakültemizde alınan kararlara katıldıklarını ifade ederken, 

%10’unu kararsız olduklarını ifade etmiş, geriye kalan bölümü ise alınan kararlara katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. Aşağıda idari personelin alınan kararlara katılımları konusunda göstermiş oldukları 

görüşlerini ifade eden grafik yer almaktadır.  

 

 

İdari personelimizin karşılaşıkları sorunları üst makamlara iletebilmek konusunda görüş 

bildirdikleri soruya verdikleri yanıtlar aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Buna göre idari personelin 

%75’i karşılaştıkları sorunları üst makamlara kolaylıkla ilettikllerini ifade ederken, geriye kalan 

personeller sorunlarını iletemediklerini ifade etmiştir.  Verilen yanıtlara göre idari personelimizin 

büyük çoğunluğunun karşılaştıkları sorunları yöneticilerine rahatlıkla ifade edebildikleri 

görülmüştür.  



 

Fakültemizde idari personelin özlük haklarının korunacağı konusunda yönetime güvenlerine 

yönelik görüşlerinin alındığı soruda, verilen yanıtlar aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre, 

Personelimizin %75’inin özlük haklarının yönetim tarafından korunacağı konusunda olumlu görüş 

belirtirken, %10’nunun bu konuda kararsız olduğu görülmüştür. İdari personelin %15’i ise özlük 

haklarının korunması konusunda yönetime güvemedikleri görülmektedir.  

 

İdari personelin görevlere seçilme/atanma ölçütlerine yönelik görüş bildikleri soruda verdikleri 

yanıtların dağılımları aşağıda Grafik 1’de verilmiştir. Buna göre idari personelin %75’inin atama 

konusunda yönetimden memnunum oldukları görülmektedir. Ayrıca, fakülte yönetiminin, 

belirlediği prensip ve kuralların uygulanması tutarlılık gösterip göstermediğinin sorulduğu soruya 

verdikleri yanıtlar Grafik 2’de yer almaktadır. Buna göre idari personelin %75’i yönetimin kararlar 

konusunda tutarlı davrandığını ifade etmiştir. Geri kalan idari personel ise bu konuda kararsız 

olduklarını belirtmişlerdir.    
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İdari personelin idari birim yöneticilerinin genel tutum ve yaklaşımlarından memnuniyet durumları 

incelendiğinde %70’nin yöneticilerin genel tutum ve yaklaşımlarından memnun olduğu 

görülmektedir.  

 

 

 

İdari personelin % 60’ı görev yaptıkları birimlerde yetki ve sorumlulukların adaletli dağıtıldığını 

düşünmektedir. %20’lik bir kısım ise bu konuda kararsız kalmıştır.  

 

 

 

 

İdari personelin %75’i fakültemizde çatışmalardan uzak, huzurlu bir çalışma ortamının hakim 

olduğunu düşünmektedir. Sadece %5’lik bir kısım bu görüşe katışmamıştır.  

 

 



 

İdari personelin %75’i fakültede idari personelin iş görev tanımının açık ve net olduğunu 

belirtmiştir.  

 

 

Benzeri şekilde, idari personelin büyük bir çoğunluğu fakülte personelinin işini yapabilmesi için 

gereken araç-gereç eksiksiz sağlandığını ifade etmişlerdir.  

 

 

İdari personelin büyük bir oranı çalıştığı birimde idari personel sayısının yeterli olduğunu 

düşümmekte ve bu durumdan memnun oldukları görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 



İdari personelin %70’i fakültede personelin beceri ve yeteneklerine uygun görevlendirmeler 

yapıldığını düşünmektedir. Bu bilgilere dayanarak İdari personelin büyük bir çoğunluğunun kendi 

yetenek ve becerilerine uygun pozisyonlarda görevlendirildiklerini düşündükleri çıkarılabilir.  

 

 

 

İdari personelin %85’i mesleki bilgi ve becerisine uygun bir konumda çalıştıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu sonuçlardan idari personelin büyük bir oraının mesleki ve becerilerine uygun 

konumlarda çalıştıkları sonucu çıkarılabilir.  

 

 

İdari personelin %70’i fakültemizde idare personele yapacağı işle ilgili yeterli eğitimin verildiğini 

düşünmektedir. Bu verilere dayanılarak, verilen eğitimlerin memnuniyet verici derecede oldukları 

söylenebilir.  

 

 

 

 



İdari personelin %70’i yönetim ve personelin uyum içinde çalışmakta olduğu görüşündedir. Bu 

verilere dayanılarak çalışma ortamındaki uyum oranın oldukça tatmin edici seviyede olduğu 

söylenebilir.    

 

 

 

İdari personelin %85’i fakültemizde akademik–idari personel arasında etkili bir iletişim olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bu sonuçlardan, akademik-idari personel arasındaki iletişim seviyesinin oldukça 

yüksek ve memnun edici seviyelerde olduğu çıkarımı yapılabilir.   

 

 

 

İdari personelin %80’i fakültede kendilerini değerli hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu 

sonuçlardan idari personelin kendilerine verilen değerden büüyn bir oranda memnuniyet 

duydukları görülmektedir.  

 

 


