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GİRİŞ 

     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde görev alan 

sürekli işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması amacıyla 

fakültede 20.12.2022 – 28.12.2022 tarihleri arasında ‘Sürekli İşçi Görüş Anketi’ uygulanmıştır. 

Anket, katılımcıların kişisel bilgileri (doğum yılı, cinsiyet, görev yaptığı birim, hizmet süresi), 

çalıştığı birimin aldığı eğitim ile ilişkisi, çalışma ortamı ve koşullarında yapılacak 

düzenlemeler, yöneticiler ile kurulan ilişki düzeyi, çalışma koşulları için gerekli olan teçhizattın 

sağlanması, çalışma ortamındaki güvenlikleri ve maruz kaldıkları şiddet durumlarının 

belirlenmesi gibi konuları kapsamaktadır. Çoktan seçmeli olacak şekilde 23 sorudan oluşan 

anketi katılımcılar “Evet, Kısmen ve Hayır” seçenekleri altında cevaplandırmıştır. 

DEĞERLENDİRME 

     Anketin birinci kısmında katılımcıların cinsiyeti, yaş aralıkları ve hizmet sürelerini 

öğrenmek amacıyla sorular yöneltilmiştir. Buna göre ankete katılan kadın ve erkek işçilerin 

oranı eşittir. Katılımcıların %25’i 20-30, %25’i 31-40 ve %50’si 41-50 yaş aralığındadır. 

Hizmet süreleri incelendiğinde 1-3 yıl arası %25, 7-9 yıl arası %50 ve 10 yıl ve üzeri 

çalışanların oranı ise %25’tir. İkinci kısımda ise katılımcılara Tablo 1’de yer alan sorular 

yöneltilmiştir. 

Tablo 1. 

Soru 

Cevaplar 

Evet Kısmen  Hayır 

1. Aldığım eğitime uygun bir bölümde 

çalışıyorum. 
%25 %0 %75 

2. Çalışma ortamı ve koşulları ile ilgili yapılacak 

düzenlemelerde görüşüme başvurulur. 
%0 %100 %0 

3. Çalışma ortamım rahat çalışabileceğim 

biçimde düzenlenmiştir. 
%25 %75 %0 

4. Çalıştığım bölümde çalışan güvenliği ile ilgili 

tedbirler alınmıştır. 
%75 %25 %0 

5. Çalıştığım ortamda kendimi güvende 

hissederim. 
%75 %25 %0 

6. Yönetim çalışan güvenliği konusunda 

iyileştirme faaliyetleri yapmaktadır. 
%25 %75 %0 



7. Yönetim, çalışan güvenliği ile ilgili 

uygunsuzlukların giderilmesi için çalışanlar ile iş 

birliği yapmaktadır. 

%50 %50 %0 

8. Yöneticilere sorun, görüş ve önerilerimi iletme 

imkânı bulurum. 
%50 %50 %0 

9. Görev alanım ile ilgili görüş ve önerilerim 

dikkate alınır. 
%75 %25 %0 

10. İhtiyacım olduğunda izin alabilirim. %100 %0 %0 

11. Performansım hakkında geri bildirim alırım. %50 %50 %0 

12. İşimi en iyi yapabilmem için gerekli malzeme 

ve cihaz temin edilir. 
%75 %25 %0 

13. İşimde kendimi geliştirebilmem için eğitim 

fırsatları sunulur. 
%25 %25 %50 

14. Çalıştığım ortamda kendimi değerli 

hissederim. 
%75 %25 %0 

15. Yönetim, çalışanların motivasyonu konusunda 

duyarlıdır. 
%25 %50 %25 

16. Son bir yıl içinde fiziksel şiddete maruz 

kalmadım. 
%50 %0 %50 

17. Son bir yıl içinde sözel şiddete maruz 

kalmadım. 
%50 %0 %50 

18. Son bir yıl içinde yönetici kaynaklı psikolojik 

şiddete (mobbing) maruz kalmadım. 
%25 %0 %75 

19. Son bir yıl içinde personel kaynaklı psikolojik 

şiddete (mobbing) maruz kalmadım. 
%25 %0 %75 

20. Çalıştığım kuruluşu arkadaşlarıma çalışma 

ortamı olarak tavsiye ederim. 
100 %0 %0 

 

     Sürekli işçi görüş anketi değerlendirmesi için ikinci kısımda sorulan sorular aşağıda verilen 

5 başlık altında toplanmıştır. 

1. Fikirlere önem verilmesi (1., 2., 7., 8., 9., 12., 14. ve 15. sorular) 

2. Fiziksel ve sözel şiddete maruz kalmamak (15., 16., 17., 18. ve 19. sorular)  

3. Kendini güvende hissetmek (4., 5., 7., 10. ve 14. sorular) 

4. Sorunları dile getirebilmek (3., 6. ve 11. sorular) 

5. Kendini geliştirebilmek (13. ve 20. sorular)  

 

 



BULGULAR 

     Yapılan anket fikirlere önem verilmesi, fiziksel ve sözel şiddete maruz kalma, kendini 

güvende hissetme, sorunları dile getirebilme ve kendini geliştirilebilmek olmak üzere 5 başlık 

altında incelenmiştir. Buna göre bu başlıklarla ilişkili olan anket maddeleri birleştirilerek 

ortalamaları alınmış ve katılımcı memnuniyet sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. Sonuçlar 

değerlendirilirken evet ve kısmen cevapları olumlu, hayır cevabı ise olumsuz olarak dikkate 

alınmıştır.  

 

Şekil 1. Anket Sonuçları 

     Anket sonuçları 2021 yılı anket sonuçları ile karşılaştırıldığında Fikirlere Önem Verilmesi, 

Kendini Geliştirebilmek ve Kendini Güvende Hissetmek başlıklarında iyileştirmelerin yapıldığı 

görülmektedir. Sorunlarını Dile Getirebilmek başlığı 2021 yılı ile aynı oranda kalmıştır. Ancak 

Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalmamak maddesinde büyük bir düşüş gözlemlenmiştir. 

ÖNERİLER 

   Elde edilen sonuçların ardından aşağıdaki öneriler yapılmıştır. 

• Kendini Geliştirebilmek ve Kendini Güvende Hissetmek maddeleri için kurum 

tarafından uygulanan stratejilerin iyileştirilerek devam ettirilmesi daha yüksek 

oranlarda istenilen sonucun alınmasına katkı sağlayacaktır. 

• Her ne kadar Fikirlere Önem Verilmesi maddesi bir önceki yıla göre yüzde olarak 

geliştirilse de istenilen seviyenin uzağındadır. Kurumda çalışanlarla birlikte belirli 

aralıklarla toplantılar yapılabilir, çalışanların görüşleri alınarak çalışma verimlerinin 

artırılması sağlanabilir. 
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• Sonuçlar çalışanların Fiziksel veya Sözel Şiddete maruz kaldığına yönelik çıkmıştır. Bu 

durum çalışanın işinden soğumasına ve veriminin düşmesine sebep olur. Bu tür 

durumlara maruz kalan kişilerde psikolojik ve psikomatik hastalıklar da başlayabilir. Bu 

konu özelinde amirlerin çalışanlar ile iletişim kurarken sağduyulu olması ve huzurlu bir 

iş ortamı yaratmak için çabalamaları gerekmektedir. 


