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Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) adil, şeffaf, liyakat esaslı, çalışanlara öz yeteneklerini 

sergileme fırsatı sunan ve tüm çalışanların değer üreterek BTÜ’nün gelişimine katkı sağladığı 

bir kurum kültürü ile kurumuna bağlı, mutlu, verimli ve başarılı bir insan kaynağına sahip 

olmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tüm akademik ve idari birimlere stratejik iş ortağı 

bakış açısıyla yaklaşılır; çalışanların kararlara katılımları sağlanır ve memnuniyetleri gözetilir.

Bu çerçevede oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ile üniversitemizin misyon, vizyon ve 

stratejik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak aşağıdaki ilkeler üzerinden hareket 

edilmektedir:

 Nitelikli insan kaynağını üniversitemize kazandırmak ve bağlılıklarını sağlamak. 

Alanında tercih edilen kurum olmak için cazip çalışma koşulları ve imkanlar sunmak.

 Üniversitemizin stratejileri doğrultusunda orta ve uzun vadeli insan kaynakları 

planlamasını yapmak,  belirlenen görevlerin gerekliliklerine uygun insan kaynağının 

yetkinliklerini ve niteliklerini tespit etmek, doğru kişinin doğru birimde ve görevde 

istihdam edilmesini sağlamak.

 Hem akademik hem de idari insan kaynağının atandıkları pozisyonun gerektirdiği 

eğitim ve uyum planlamalarını yapmak ve gerçekleştirmek; yönetici pozisyonunda 

çalışanların kurum kültürüne uygun liderlik becerilerini kazanmalarını desteklemek ve 

çalışanların bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı 

sağlamak.

 Yöneticilerin benimsediği etkili liderlik tarzları vasıtasıyla pozitif bir kurumsal iklim 

oluşturarak sürdürülebilir çalışan bağlılığı sağlamak. Bu amaçla anketler, odak grup 

görüşmeleri ve öneri bildirimlerinin değerlendirilmesini düzenli bir şekilde yürütmek.

 Etik değerlerin yaşatılmasına önem vermek. Üniversitemizin yenilikçilik, 

özgürlükçülük, girişimcilik, çevreye ve topluma duyarlılık, eleştirel düşünce, 

üretkenlik, katılımcılık ve paylaşımcılık değerlerini yansıtan kurum kültürünün tüm 

çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

 Üniversitemizin stratejik hedeflerine ulaşması amacıyla adil, objektif, şeffaf ve yüksek 

performansı destekleyen, personelin kurum stratejik hedeflerine katkısını ve bireysel 



yetkinliklerini merkeze alan, motive edici uygulamaları kapsayan bir performans ve 

ödül yönetimi süreci yürütmek.

 Kurum içi iletişim akışını, çalışanların görüş ve önerilerinin çok yönlü paylaşılmasını 

sağlayacak şekilde kurgulamak ve yürütmek.

 İş yerinde baskıcı ve bezdirici davranışları (mobbing) önlemek üzere gerekli tedbirleri 

almak.

 İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında tüm personelin kendini güvende 

hissedeceği bir çalışma ortamı oluşturmak.




