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Çalışma ortamının özellikleri çalışanların iş performansını, motivasyonunu ve tatmin düzeyini etkileyebil-
mektedir. Çalışma ortamının hava koşulları, ısı, nem, aydınlanma ve gürültü gibi fiziksel faktörlerinin çalı-
şanlar tarafından nasıl algılandığı önem arz etmektedir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi akademik ve idari personelinin eski ve yeni yerleşkelerini karşılaştırarak değişen çalışma ortamla-
rını nasıl değerlendirdiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu 
kullanılmıştır. Fakültede çalışan 113 akademik ve idari personel çalışmanın evrenini oluşturmuş, evren kolay 
ulaşılabilir olduğundan örneklem seçilmemiş, toplam 90 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonu-
cunda personelin genel olarak yeni yerleşkeyi (Keçiören) eski yerleşkeye (Dikimevi) kıyasla daha yüksek 
puanla değerlendirdiği, iş yerlerinin taşınmasının sosyal aktivitelerini, iş yerine ulaşım hızı ve maliyetlerini 
etkilediği belirlenmiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda, çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik öneri-
ler getirilmiştir.

The characteristics of the working environment can affect the job performance, motivation and satisfaction 
level of the employees. It is important how the physical factors of the working environment such as weather 
conditions, temperature, humidity, lighting and noise are perceived by employees. In this study, it is aimed 
to determine how the academic and administrative staff of Ankara University Faculty of Health Sciences 
evaluate the changing work environments by comparing their old and new campuses. Questionnaire form 
was used as data collection tool in the present study. 113 academic and administrative staff working at the 
faculty constituted the universe of the study, the sample was not selected because the universe is easily 
accessible, and a total of 90 questionnaires were evaluated. As a result of the study, it was determined that 
the staff generally evaluated the new campus (Keçiören) with a higher score compared to the old campus 
(Dikimevi), and the moving of the workplaces affected their social activities, transportation speed and 
costs to the workplace. In line with the study findings, suggestions have been made to improve the working 
environment.
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Güvenli, nitelikli ve verimli hizmetin sunulabilmesi için; çalışanların kapasitele-
rini en üst düzeyde kullanabilecekleri ve üst düzey performans gösterebilecekleri 
bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır (Saygılı ve Çelik, 2011). İş yerindeki masa, 
oda veya çalışma ortamının uygun olması çalışanlar açısından rahatlık ve güven 
sağlayıcı unsurlardır (Aytaç vd., 2001).

Personelin motive edilmesi ve verimlilikte sürekliliğin sağlanması için, çalışma 
ortamının personel tarafından iyi algılanması gerekmektedir (Spreckelmeyer, 
1993). Çalışma ortamının fiziksel faktörlerini oluşturan hava koşulları, ısı, nem, 

aydınlanma ve gürültü gibi unsurların çalışan sağlığının psikolojik ve fizyolojik 
durumu üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir (Üçüncü vd., 2009). Çalışmalar, bu 
faktörlerin tek başına veya birbiri ile kombinasyonunun çalışanların işyerlerine 
yönelik algılamaları üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, 
sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına yönelik düzenlemeler öneren ergonomi 
uygulamaları öne çıkmaktadır.

Çalışanların motivasyon ve tatmin düzeylerinin yüksek tutulması için her iş yeri 
için geçerli standart kurallar olmasa da, iş yerlerinde dikkat edilmesi ve mini-
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mum düzeyde sağlanması gereken birtakım koşullar bulunmaktadır. Bu kuralla-
rın dışında her çalışma ortamının kendine has özelliklerinin incelenmesi, eksik-
liklerinin giderilmek üzere tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Ankara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi personelinin, eski (Dikimevi) ve yeni 
(Keçiören) yerleşkelerini karşılaştırmaları yoluyla fakülte çalışma ortamını nasıl 
değerlendirdiğinin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Çalışma ortamı, örgütte verimi artıran etkenlerden biri olup, bu koşulların iyi-
leştirilmesi çalışanı daha verimli çalışmaya yöneltmektedir. Daha uygun çalışma 
koşullarının yaratılması, sadece ekonomik bir zorunluluk değil çağdaş yönetim 
anlayışı için de gereklidir (Can vd., 2016). Çalışma ortamını etkileyen temel fak-
törler aşağıda sıralanmıştır:

• Fiziksel Faktörler (İşten kaynaklanan): İşyeri yerleşim planı, iş sı-
rasında gereken ekipmanların yerleşimi, uygunsuz duruş gerektiren işler, statik 
duruş gerektiren işler vb.

• Çevresel Faktörler (Çalışma ortamından kaynaklanan): Gürültü, sı-
caklık, nem ve hava akımı, aydınlatma, titreşim, kimyasallar vb.

• Psikolojik Faktörler (Çalışan kaynaklanan): Uyuşmazlıklar, üzün-
tüler, ailevi sorunlar, mesleki sorunlar, kariyer sınırlılıkları, ekonomik sorunlar, 
güvensizlik, işyerinde negatif sosyal iletişim, grup içerisinde çalışma baskısı vb.

Fiziki çalışma ortamı, çalışanın fiziki ve psikolojik sağlığı, iş tatmini, yaratıcılı-
ğı ve konsantrasyonu üzerinde etkilidir. Fiziki çalışma ortamı, bina ve ekipman 
tasarımından, havalandırma, ışıklandırma, gürültü, ısı veya mobilya seçimine 
kadar pek çok faktörü kapsamaktadır (Çelebi, 2018). Kötü hava kalitesi, yeter-
siz havalandırma, nem dengesizliği, uygun olmayan ortam sıcaklığı, gürültü ve 
aydınlatma düzeyi,  uygun olmayan yerleşim düzeyi ve renklendirme çalışan ve-
rimliliğini ve bireylerin sosyal iletişimini olumsuz etkileyebilmektedir (Demirci 
ve Armağan, 2002; Kolb vd., 2012; Özkanlı ve Öncer, 1998).

Ergonomi ile ilgili olarak birden farklı tanım bulunmakla beraber, kişilerin verim-
lilik, sağlık ve güvenliklerini ön planda tutacak uygulamalar bütünü olarak ifade 
edilmektedir. Ergonomi, insanların fizyolojik kapasitesini, anatomik özelliklerini 
ve toleranslarını göz önünde bulundurarak endüstriyel çalışma ortamındaki bü-
tün faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, psikososyal ve organik stresler karşısında, 
insan, çevre, makine uyumu ve sistem verimliliği temel yasalarının ortaya koyul-
duğu araştırma ve geliştirme alanıdır (Erkan, 1997). Ergonomi, insan ve çevre 
arasındaki ilişkinin bilimsel araştırmasıdır. Bu çevre insanın sadece içinde bulun-
duğu fiziksel ortamı değil, kullanılan mekanik ve elektronik donanımı, aletleri, 
çalışma yöntemini ve işin organizasyonunu da kapsamaktadır. Ergonomi insan-
ların; sağlık ve güvenlik içinde çalışması, işin insanın antropometrik ölçülerine, 
beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanması, her türlü araç, 
makine ve donanımın insan yeteneklerine uygun biçimde tasarımlanması ve psi-
ko-sosyal açıdan olumlu bir iş ortamının yaratılması için ilgilenir (Özkul, 1996).

Ergonomi, kişilerin hayatlarının insana uygun hale getirilmesini amaçlar. Ergono-
minin temel amaçları; insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yakın çevrenin 
sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi birtakım risklerin ortadan kaldırılması, 
çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fizyolojik özelliklere uygun çalışma düzeni ve 
kullanılan araç gerecin işe ve kullanan kişiye uyumunun sağlanmasıdır (Güler, 
1997). Groover (2014)’a göre ergonominin temel amaçları; çalışanların etkinliği-
ni artırmak, gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak, lüzumsuz aktiviteleri ön-
lemek, kullanıcı ile makine etkileşimini kolaylaştırmak, iş sürecini daha güvenli 
hale getirerek potansiyel iş kazalarının önüne geçmek, çalışanların konfor ve 
memnuniyetlerinin artırılarak bedensel ve zihinsel yorgunluklarını düşürmektir.

3.1. Araştırmanın Amacı ve Türü

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019 yılında Dikimevi yerleş-
kesinden Keçiören yerleşkesine taşınmıştır. Araştırmanın amacı, Ankara Üni-

versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin Dikimevi ile 
Keçiören yerleşkesini karşılaştırması yoluyla fakülte çalışma koşullarını nasıl de-
ğerlendirdiğinin ortaya koyulmasıdır. Araştırma tanımlayıcı araştırma türündedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik 
ve idari personelinden oluşmaktadır. Fakültede çalışan toplam personel sayısı, 
Personel İşleri şefinden elde edilmiş, evrenin 113 personelden oluştuğu belirlen-
miştir. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, evren kolay ulaşılabilir oldu-
ğundan örneklem seçilmemiş, tüm gönüllüler çalışmaya alınmıştır. Bu evrenden 
%95 güven düzeyinde ± %5 göz yumulabilir hata payı ile %70 oranında geri 
dönüş sağlanması gerekmektedir (Rea ve Parker, 2014). Bu doğrultuda toplam 
102 anket dağıtılmış, 90 anket analize uygun bulunmuş, geri dönüş oranı %88,24 
olarak hesaplanmıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formunun oluş-
turulmasında; Saygı (2019)’nın ve Rau vd. (2019)’nin çalışmaları temel alınmış-
tır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır:

• Birinci Bölüm: Tanımlayıcı sorular (cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, görevi/
pozisyonu, meslekte çalışma yılı, fakültede çalışma yılı, iş yeri kaynaklı sağlık 
problemleri)

• İkinci Bölüm: İki yerleşkeyi karşılaştırmaya yönelik sorular (Ulaşım, yemekha-
ne, derslik, öğle arası aktiviteleri, iş arkadaşlarla ilişkiler, iş akışı)

• Üçüncü Bölüm: İki yerleşkeyi derecelendirmeye yönelik ölçek (13 İfade: Ofis 
malzemeleri, aydınlatma düzeyi, ısı, havalandırma, gürültü, acil durum bildiren 
bilgiler, temizlik, iletişim, dinlenme ortamları vb.)

Anketin ikinci bölümündeki soruların oluşturulmasında literatürden (Rau vd., 
2019) yararlanılmış, sonrasında fakülte çalışanlarından görüş alınarak ankete 
eklemelerde bulunulmuştur. Anketin üçüncü bölümünde, personelden iki yer-
leşkeyi 13 ifadeye göre 5’li Likert düzeyinde (1:Hiç Katılmıyorum-5:Tamamen 
Katılıyorum) karşılaştırması istenmiştir. 

Saygı (2019), çalışmasında anketin güvenilirliğini Cronbach’s Alpha katsayısını 
kullanarak 0,81 olarak hesaplamıştır. Bu çalışmada ise personelin her iki yerleşke 
için verdiği yanıtların güvenilirliği değerlendirilmiş, Dikimevi Yerleşkesi ifadele-
ri için 0,863, Keçiören Yerleşkesi ifadeleri için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,803 
olarak bulunmuştur. Bu da sonuçların oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir 
(Tavşancıl, 2006).

Veri toplama öncesi Ankara Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığından 
12.11.2019 tarih ve 46732005-044-E-4893 sayılı idari izin alınmıştır. Araştırma-
ya katılan akademik ve idari personele araştırmanın amacı ve veri toplama aracı 
hakkında bilgi verilmiştir.

4.1. Tanımlayıcı Bulgular

Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinin be-
lirlenmesi amaçlanmıştır. Ankete katılan çalışanların %56,7’si kadın, %72,2’si 
akademik personel olup, %73,3’ü yüksek lisans veya doktora ve %14,4’ü lise 
mezunudur (Tablo 1). Demografik sorular arasında, çalışanlara iş yeri kaynaklı 
sağlık sorunu olup olmadığı sorulmuş, çalışanların %94,4’ünün bu soruya “Yok” 
cevabı verdiği belirlenmiştir. İş yeri kaynaklı sağlık sorunu yaşayan personel ya-
şadığı sağlık sorunlarını; strese bağlı kalp rahatsızlığı, psikolojik sorunlar, stres, 
boyun düzleşmesi şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca, çalışanların %87,8’inin çalışma 
alanlarını dekore etme ve değişiklik yapma olanakları olduğunu ifade ettiği be-
lirlenmiştir.

1. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ

2. ERGONOMİ

3. YÖNTEM

4. BULGULAR
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bulgular

Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 36 (𝑋 ̅=36,38±8,623) olarak bulun-
muş, yaşların 25 ile 59 arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 2). Personelin 
ortalama yaklaşık 13 yıl meslekte (𝑋 ̅=12,75±9,603) ve ortalama yaklaşık 9 yıl 
fakültede (𝑋 ̅=8,60±6,495) çalışma deneyimine sahip olduğu belirlenmiştir. Bir-
den fazla kişinin çalıştığı odalarda en fazla 6 çalışanın bir odada çalıştığı belir-
lenmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların Yaş ve Tecrübelerine Ait Bulgular

4.2. İki Yerleşkenin Karşılaştırılmasına Yönelik Bulgular

Anket formunun ikinci bölümünde iki yerleşkenin; ulaşım, yemekhane, derslik, 
öğle arası aktiviteleri, iş arkadaşlarla ilişkiler, iş akışı gibi konular çerçevesinde 
karşılaştırılması istenmiştir. Çalışanların %44,4’ü Keçiören yerleşkesine ula-
şımlarının Dikimevi yerleşkesine kıyasla daha yüksek maliyetli ve daha hızlı 
olduğunu, %41,1’i de daha konforlu olduğunu ifade etmiştir (Tablo 3). Yalnızca 
şahsi aracı olan veya bir başkasının aracı ile iş yerine gelen çalışanlar tarafın-
dan yanıtlanan araç park yeri olanaklarının değerlendirildiği soruda çalışanların 
%53,70’i Keçiören yerleşkesini daha iyi olarak değerlendirmiştir. Araç yaya giriş 
çıkışı olanakları ise Keçiören yerleşkesi için %35,6 oranla daha iyi olarak değer-
lendirilmiştir. 

Çalışanların %45,6’sı Keçiören yerleşkesinin yemekhanesinin Dikimevi yerleş-
kesinin yemekhanesinden daha iyi olduğunu ifade ettiği belirlenmiştir (Tablo 3). 
Yalnızca öğretim elemanları tarafından cevaplanan dersliklerin ergonomik açıdan 
değerlendirildiği soruda Keçiören yerleşkesinin derslikleri (%89,23) ergonomik 
açıdan daha iyi olarak değerlendirilmiştir. Çalışanların %47,8’si Keçiören yerleş-
kesinin taşınmanın öğle arası aktivitelerini olumlu etkilediğini, %44,4’ü etkile-
mediğini, %61,1’i iş arkadaşları arasındaki ilişkiyi etkilemediğini ifade etmiştir. 
İş akışının değerlendirildiği soruda çalışanların %52,2’si iş akışımı etkilemedi 
cevabını vermiştir.

Tablo 3. İki Yerleşkeyi Karşılaştırmaya Yönelik Bulgular

1 Bu soruyu yalnızca şahsi aracı veya bir başkasının aracı ile iş yerine gelen çalışanlar yanıtlamıştır.

2 Bu soruyu yalnızca derslere giren öğretim elemanları yanıtlamıştır.

Yemek, banka, spor vb. ihtiyaç ve sosyal aktiviteleri içeren öğle arası aktivitelerin 
yerleşkelere göre karşılaştırıldığı bir soruda, kadın personelin %49’u ve akade-
mik personelin %49,2’si öğle arası aktivitelerini etkilemediğini, erkek personelin 
%59’u ve idari personelin %68’i ise olumlu etkilediğini ifade etmiştir (Tablo 4). 
Çalışmada kadın personelin %64,7’si, erkek personelin %56,4’ü ve idari persone-
lin %56’sı ile akademik personelin %63,1’i yerleşke değişikliğinin iş arkadaşları 
arasındaki ilişkilerini etkilemediğini ifade etmiştir. İdari personelin %48’i yerleş-
ke değişikliğinin iş akışını olumlu etkilediğini, kadın personelin %56,9’u, idari 
personelin %44’ü ve akademik personelin %55,4’ü etkilemediğini ifade etmiştir 
(Tablo 4).

Tablo 4. Yerleşke Değişimine Yönelik Görüşlerin Cinsiyet ve Göreve Göre Da-
ğılımı

Çalışanlardan Dikimevi ve Keçiören yerleşkelerini genel olarak değer-
lendirmeleri, 1 (kötü) ile 10 (iyi) arasında puanlamaları istenmiştir. Çalışanların 
Keçiören yerleşkesini (𝑋 ̅=7,97±1,539) Dikimevi yerleşkesine (𝑋 ̅=5,34±2,040) 
göre daha yüksek puanla değerlendirdiği saptanmıştır (Tablo 5).

Tanımlayıcı Bilgiler N %

Cinsiyet
Kadın 51 56,7
Erkek 39 43,3

Öğrenim düzeyi

Lise 13 14,4
Ön lisans 5 5,6
Lisans 6 6,7
Lisansüstü 66 73,3

Görev
İdari personel 25 27,8
Akademik personel 65 72,2

İş yeri kaynaklı sağlık sorunu
Var 5 5,6
Yok 85 94,4

Çalışma alanını dekore etme ve değişiklik yapma 
olanağı

Var 79 87,8
Yok 11 12,2

Yaş ve Tecrübe Bilgisi N Mini-
mum

Maksi-
mum 𝑋 ̅ SS

Yaş 90 25 59 36,38 8,623
Meslekte çalışma yılı 90 2 35 12,75 9,603
Fakültede çalışma yılı 90 2 30 8,60 6,495
Ofisi paylaşan kişi sayısı (çalışanın kendisi 
hariç) 90 0 5 3,31 1,612

Keçiören yerleşkesine ulaşımım Dikimevi yerleşkesine ulaşımımdan: N %
Daha düşük maliyetli 19 21,2
Daha yüksek maliyetli 40 44,4
Farklı değil 31 34,4
Keçiören yerleşkesine ulaşımım Dikimevi yerleşkesine ulaşımımdan: N %
Daha hızlı 40 44,4
Daha yavaş 37 41,2
Farklı değil 13 14,4
Keçiören yerleşkesine ulaşımım Dikimevi yerleşkesine ulaşımımdan: N %
Daha konforlu 37 41,1
Daha konforsuz 25 27,8
Farklı değil 28 31,1
Keçiören yerleşkesinin araç park yeri Dikimevi yerleşkesi park yerin-
den:1 N %

Daha iyi (Daha organize ve yeterli) 29 53,70
Daha kötü (Daha yetersiz) 8 14,82
Farklı değil 17 31,48
Keçiören yerleşkesi araç ve yaya giriş çıkışı Dikimevi yerleşkesinden: N %

Daha iyi 32 35,6
Daha kötü 27 30,0
Farklı değil 31 34,4
Keçiören yerleşkesinin yemekhanesi Dikimevi yerleşkesinden: N %
Daha iyi 41 45,6
Daha kötü 14 15,6
Farklı değil 33 36,6
Fikrim yok 2 2,2
Keçiören yerleşkesinin derslikleri ergonomik açıdan Dikimevi 
yerleşkesinden:2 N %

Daha iyi 58 89,23
Daha kötü 1 1,54
Farklı değil 6 9,23
İşyerinin Keçiören yerleşkesine taşınması öğle arası aktivitelerimi 
(yemek, banka, spor vb. ihtiyaç ve sosyal aktiviteler): N %

Olumlu etkiledi 43 47,8
Olumsuz etkiledi 7 7,8
Etkilemedi 40 44,4
İşyerinin Keçiören yerleşkesine taşınması iş arkadaşlarım arasındaki 
ilişkilerimi: N %

Olumlu etkiledi 26 28,9
Olumsuz etkiledi 9 10,0
Etkilemedi 55 61,1
İşyerinin Keçiören yerleşkesine taşınması iş akışımı: N %
Olumlu etkiledi 31 34,4
Olumsuz etkiledi 12 13,4
Etkilemedi 47 52,2

İşyerinin Keçiören 
Yerleşkesine 
Taşınmasının Öğle 
Arası Aktivitelerine 
Etkisi:

Cinsiyet (%) Görev/Pozisyon (%)

Toplam 
(%)Kadın Erkek İdari 

Personel
Akademik 
Personel

Olumlu 39,2 59,0 68,0 40,0 47,8

Olum-
suz 11,8 2,5 0,0 10,8 7,8

Etkilemedi 49,0 38,5 32,0 49,2 44,4

İşyerinin Keçiören 
Yerleşkesine 
Taşınmasının İş 
Arkadaşlarım 
Arasındaki İlişkimi:

Olumlu 23,5 35,9 40,0 24,6 28,9

Olum-
suz 11,8 7,7 4,0 12,3 10,0

Etkilemedi 64,7 56,4 56,0 63,1 61,1

İşyerinin Keçiören 
Yerleşkesine 
Taşınması İş 
Akışımı:

Olumlu 25,5 46,2 48,0 29,2 34,4

Olum-
suz 17,6 7,6 8,0 15,4 13,4

Etkilemedi 56,9 46,2 44,0 55,4 52,2
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Tablo 5. Yerleşkelere Yönelik Genel Değerlendirme 

Bu genel değerlendirme puanlarının ortalamaları ile katılımcıların bazı tanım-
layıcı özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı 
araştırılmıştır. Gerekli varsayımların sağlanması ile veri tür ve yapılarına göre 
ilgili testler yapılmıştır (Tablo 6).

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile cinsiyet arasındaki ilişki ba-
ğımsız gruplarda t testi ile incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sap-
tanmamıştır (t0,05; 88=0,564; p>0,05). Keçiören yerleşkesi genel değerlendirme 
puanı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır 
(t0,05;88=2,921; p<0,05). Erkeklerin (8,48±1,295) Keçiören yerleşkesini kadın-
lara göre (7,56±1,603) daha yüksek puanladığı saptanmıştır.

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile görev/pozisyon arasındaki 
ilişki bağımsız gruplarda t testi ile incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık saptanmamıştır (t0,05; 88=1,110; p>0,05). Keçiören yerleşkesi genel 
değerlendirme puanı ile görev/pozisyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık saptanmıştır (t0,05; 88=2,660; p<0,05). İdari personelin (8,64±1,350) 
Keçiören yerleşkesini akademik personele göre (7,70±1,538) daha yüksek pu-
anladığı saptanmıştır.

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile meslekte çalışma yılı arasında-
ki ilişki Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonucuna göre; en 
az iki farklı meslekte çalışma yılı kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olduğu saptanmıştır (F=8,800; p<0,05). Farklılığın hangi kategori-
lerden kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla Bonferroni çoklu karşılaştırma 
yöntemi kullanılmış, 0-11 yıl ile 12-23 yıl, 12-23 yıl ile 24-35 yıl mesleki dene-
yimi olan çalışanlar arasında farklılık belirlenmiştir. 12-23 yıl mesleki deneyimi 
olan çalışanların (7,42±1,311) 0-11 mesleki deneyimi olanlara (5,14±1,942) ve 
12-23 yıl mesleki deneyimi olan çalışanların (7,42±1,311) 24-35 mesleki dene-
yimi olanlara (4,70±1,976) göre değerlendirme puanlarının daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Keçiören yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile meslekte çalışma 
yılı arasındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonu-
cuna göre; en az iki farklı meslekte çalışma yılı kategorileri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (F=1,542; p>0,05).

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile fakültede çalışma yılı arasın-
daki ilişki bağımsız gruplarda t testi ile incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık saptanmamıştır (t0,05; 88=0,608; p>0,05). Keçiören yerleşkesi genel 
değerlendirme puanı ile fakültede çalışma yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık saptanmıştır (t0,05; 88=3,746; p<0,05). Fakültede çalışma yılı 18-35 
olan çalışanların (9,18±1,046) Keçiören yerleşkesini 0-17 olanlara (7,70±1,505) 
göre daha yüksek puanladığı saptanmıştır.

Dikimevi yerleşkesi genel değerlendirme puanı ile ofisi paylaşan kişi sayısı ara-
sındaki ilişki Tek Yönlü ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonucuna 
göre; ofisi paylaşan kişi sayısı kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olmadığı saptanmıştır (F=0,726; p>0,487). Keçiören yerleşkesi ge-
nel değerlendirme puanı ile ofisi paylaşan kişi sayısı arasındaki ilişki Tek Yönlü 
ANOVA ile incelenmiştir. ANOVA analizi sonucuna göre; ofisi paylaşan kişi sa-
yısı kategorileri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır 
(F=4,698; p<0,05). Farklılığın hangi kategorilerden kaynaklandığının belirlen-
mesi amacıyla Bonferroni çoklu karşılaştırma yöntemi kullanılmış, ofisini 2-3 
kişi ile 4-5 kişi arasında paylaşan çalışanlar arasında farklılık belirlenmiştir. Ofisi-
ni 2-3 kişi ile paylaşan çalışanların (5,53±1,852), 4-5 kişi ile paylaşan çalışanlara 
(5,11±2,159) göre değerlendirme puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Tablo 6. Bazı Tanımlayıcı Özelliklere Göre Genel Değerlendirme Puanları

4.3. Ölçeğe İlişkin Bulgular

Anketin üçüncü bölümünde, çalışanlardan farklı yerleşkelerin çalışma ortamının 
ergonomikliğini değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları istenmiştir. Tablo 7 ve 
Tablo 8’de çalışanların bu ifadeler için verdiği yanıtlar detaylı olarak incelenmiş-
tir. Dikimevi ve Keçiören yerleşkesi arasındaki ortalama farklılıklarının istatistik-
sel olarak anlamlı olup olmadığının test edilmesi amacı ile gerekli varsayımların 
yerine getirilmesiyle Bağımlı Örneklem t Testi kullanılmıştır (Tablo 9). Beşinci 
ifade hariç olmak üzere incelenen her bir ifadede ortaya çıkan farklılığın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.

“Kullanılan masa, sandalye çalışanların vücut ölçüleriyle doğru orantılıdır” ifa-
desine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların %35,6’sının katılmadığı, %36,6’sının 
katıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışanların %83,3’ünün katıldığı belirlenmiş-
tir. Çalışanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönün-
deki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=7,931; p<0,001).

“Ofiste kullanılan araç-gereç rahatça ulaşılabilir konumdadır” ifadesine Diki-
mevi yerleşkesi için çalışanların %32,2’sinin katılmadığı, %36,6’sının katıldığı; 
Keçiören yerleşkesi için çalışanların %3,3’ünün katılmadığı, %81,1’inin katıldığı 
saptanmıştır. Çalışanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılma-
ları yönündeki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=8,422; p<0,001).

“Ofiste kullanılan aydınlatma düzeyi yeterlidir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi 
için çalışanların %31,1’i katılmadığını, %45,6’sı katıldığını; Keçiören yerleşkesi 
için çalışanların %6,7’si katılmadığını; %83,3’ü katıldığını ifade etmiştir. Çalı-
şanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönündeki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (t=6,609; p<0,001).

“Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların 
%16,7’sinin katılmadığı, %55,6’sının katıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışan-
ların %12,2’sinin katılmadığı, %61,2’sinin katıldığı belirlenmiştir. Çalışanların 
bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönündeki fark istatis-
tiksel olarak anlamlı değildir (t=0,704; p=0,483).

“Ofiste havalandırma düzeyi yeterlidir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalı-
şanların %35,5’inin katılmadığı, %36,8inin kararsız kaldığı ve %27,7’sinin ka-
tıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışanların %6,6’sının katılmadığı, %69’unun 
katıldığı tespit edilmiştir. Çalışanların bu ifadeye Keçiören yerleşkesi için daha 
fazla katılmaları yönündeki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=6,860; p<0,001).

“Çalışma ortamı yeterince temizdir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalışan-
ların %45,6’sının katılmadığı; %26,6’sının katıldığı; Keçiören yerleşkesi için 
çalışanların %47,8’inin katıldığı, %37,8’inin katılmadığı belirlenmiştir. Çalışan-
ların bu ifadede Dikimevi yerleşkesi için katılmamaları ile Keçiören Yerleşkesi 
için kararsız kalmaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=2,953; 
p<0,001).

Değerlendirme N Minimum Maksi-
mum 𝑋 ̅ SS

Dikimevi Yerleşkesi Genel Değerlendirme 
Puanı 90 1 9 5,34 2,040

Keçiören Yerleşkesi Genel Değerlendirme 
Puanı 90 3 10 7,97 1,539

Değişkenler

𝑋 ̅±SS

Dikimevi Yerleşkesi Genel Değerlen-
dirme Puanı

Keçiören Yerleşkesi Genel Değer-
lendirme Puanı

p 𝑋 ̅±SS P

Cinsiyet
Kadın 5,45±2,071

0,574
7,56±1,603

0,004*
Erkek 5,20±2,015 8,48±1,295

Görev/Po-
zisyon

İdari Personel 4,96±2,009

0,270

8,64±1,350

0,009*

Aka-
de-
mik 
Per-
so-
nel

5,49±2,047 7,70±1,538

Mes-
lekte 
Ça-
lışma 
Yılı

0-11 5,14±1,942

0,000* 
F=8,800

7,65±1,433 0,333

F= 1,542

12-23 7,42±1,311 8,58±1,928

24-35 4,70±1,976 8,50±1,395

Fakül-
tede 
Çalışma 
Yılı

0-17 5,40±1,964

0,545

7,70±1,505

0,000*
18-35 5,06±2,407 9,18±1,046

Ofisi 
Paylaşan 
Kişi 
Sayısı

0-1 5,77±2,048 0,487

F=0,726

5,77±2,048

0,012* 
F=4,698

2-3 5,53±1,852 5,53±1,852

4-5 5,11±2,159 5,11±2,159
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“Çalışma ortamı dışındaki ortak kullanım alanları (tuvalet, yemekhane, toplantı 
salonu vb.) yeterince temizdir” ifadesine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların 
%52,2’sinin katılmadığı, %20’sinin katıldığı saptanmıştır. Keçiören yerleşkesi 
için çalışanların %41,1’inin katıldığı, %30’unun katılmadığı belirlenmiştir. Ça-
lışanların bu ifadeye Dikimevi yerleşkesi için daha fazla katılmaları yönündeki 
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=4,178; p<0,001).

“Kişisel eşyalarımı koyabileceğim kendime özel dolabım/alanım yeterlidir” ifa-
desine Dikimevi yerleşkesi için çalışanların %51,1’inin katılmadığı, %25,6’sının 
katıldığı; Keçiören yerleşkesi için çalışanların %71,1’inin katıldığı, %10’unun 
katılmadığı belirlenmiştir. Çalışanların bu ifadeye her iki yerleşke için kararsız 
kalmakla birlikte Keçiören yerleşkesi için Dikimevi yerleşkesine kıyasla daha 
fazla katılmaları yönündeki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=8,944; 
p<0,001).

Tablo 7. Ölçek İfadelerine Yönelik Bulgular (Dikimevi Yerleşkesi)

Tablo 8. Ölçek İfadelerine Yönelik Bulgular (Keçiören Yerleşkesi)

Tablo 9. Ölçek İfadelerine Yönelik Bulgular (İki Yerleşkenin Karşılaştırması)

Personelin çalışma koşullarının değerlendirildiği benzer çalışmalar taranmış, az 
sayıda benzer çalışma bulunduğundan bu bölümde çalışma bulguları, literatür 
bilgileri ve bazı araştırma bulguları kapsamında değerlendirilmiştir.

Çalışma ortamının sıcaklığı, havalandırması ve nem düzeyi çalışanların verimli-
liğini ve memnuniyetini etkileyebilmektedir (Yılan, 2013). Bu çalışmada çalışan-
ların yeni yerleşkenin aydınlatma ve havalandırma gibi birtakım fiziksel çalışma 
koşullarını daha iyi olarak değerlendirmiş, sonuç olarak genel değerlendirmede 
de yeni yerleşkeye daha yüksek puan vermiştir.

Çalışanların işlerine kolayca odaklanabilmeleri ve verimli bir şekilde çalışabil-
meleri için çalışma ortamındaki gürültü düzeyi önem arz etmektedir (Cordero 
vd., 2019). Bu çalışmada çalışanların yeni yerleşkenin gürültü düzeyini daha 
olumlu olarak değerlendirdiği, sonuç olarak genel değerlendirmede de yeni yer-
leşkeye daha yüksek puan verdiği belirlenmiştir.

Çalışan, kendi çalışma ortamını düzenleme olanağına sahip olduğunda, çiçek ye-
tiştirebildiğinde ve kişisel eşyaları ile dekore edebildiğinde kendisini daha huzur-
lu hissetmekte ve bu durum iş arkadaşları ve müşterileriyle iletişimine yansımak-
tadır (Koçer vd., 2016). Bu çalışmada, çalışanların yeni yerleşkeye daha yüksek 
puan verme nedenlerinde çalışma alanlarını dekore edebiliyor olmalarının etkili 
olduğu söylenebilir.

Çalışanların, çalışma koşullarına yönelik algılamaları cinsiyet, deneyim ve un-
vana/pozisyon gibi birtakım özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir 
(Spreckelmeyer, 1993). Bu çalışmada iki yerleşkeyi karşılaştırmaya yönelik bazı 
ifadelerde idari personelin bazı ifadelerde akademik personelin daha olumlu de-
ğerlendirmelerde bulunduğu belirlenmiştir. Örneğin çalışmada, idari personel 
iş yerinin taşınmasının öğle arası aktivitelerini olumlu yönde etkilediğini ifade 
ederken, akademik personel iş yerinin taşınmasının bir etkisinin olmadığını ifade 
etmiştir.

İş yerinin taşınması ulaşım maliyetlerinin ve hızını olumlu veya olumsuz etkile-
yebilmektedir (Rau vd., 2019). Bu çalışmada da çalışanların iş yerinin taşınması 
sonucunda ulaşımın hızı ve maliyeti yönünden olumlu ve olumsuz etkilendiği 
belirlenmiştir.

İş yerinin taşınması çalışanların sosyal aktiviteleri üzerinde de etkili olabilmek-
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N % N % N % N % N %
1. Kullanılan masa, sandalye 
çalışanların vücut ölçüleriyle doğru 
orantılıdır.

14 15,6 18 20,0 25 27,8 20 22,2 13 14,4

2. Ofiste kullanılan araç-gereç 
rahatça ulaşılabilir konumdadır. 4 4,4 25 27,8 28 31,1 20 22,2 13 14,4

3. Ofiste gün ışığında aydınlatma 
kullanılmaktadır. 10 11,1 25 27,8 24 26,7 21 23,3 10 11,1

4. Ofiste kullanılan aydınlatma 
düzeyi yeterlidir. 9 10,0 19 21,1 21 23,3 24 26,7 17 18,9

5. Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir. 6 6,7 9 10,0 25 27,8 27 30,0 23 25,6
6. Ofiste havalandırma düzeyi 
yeterlidir. 13 14,4 19 21,1 33 36,8 13 14,4 12 13,3

7. Ofiste iş akışını engelleyen 
gürültülü bir ortam yoktur. 20 22,2 18 20,0 25 27,8 16 17,8 11 12,2

8. İkaz ve alarm gibi acil tehlike 
bildiren bilgiler göz önünde 
bulunmaktadır.

4 4,4 18 20,0 29 32,3 30 33,3 9 10,0

9. Ofiste bireyler arası iletişim iyi 
şekilde sağlanmaktadır. 6 6,7 17 18,9 30 33,3 24 26,7 13 14,4

10. Çalışma ortamı yeterince 
temizdir. 16 17,8 25 27,8 25 27,8 17 18,9 7 7,7

11. Çalışma ortamı dışındaki ortak 
kullanım alanları (tuvalet, yemek-
hane, toplantı salonu vb.) yeterince 
temizdir.

18 20,0 29 32,2 25 27,8 15 16,7 3 3,3

12. Kişisel eşyalarımı koyabilece-
ğim kendime özel dolabım/alanım 
yeterlidir.

27 30,0 19 21,1 21 23,3 16 17,8 7 7,8

13. Kurumumuzda dinlenme 
ortamları yeterlidir. 21 23,3 26 28,9 27 30,0 10 11,1 6 6,7
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N % N % N % N % N %
1. Kullanılan masa, sandalye ça-
lışanların vücut ölçüleriyle doğru 
orantılıdır.

0 0,0 4 4,4 11 12,2 47 52,2 28 31,1

2. Ofiste kullanılan araç-gereç 
rahatça ulaşılabilir konumdadır. 0 0,0 3 3,3 14 15,6 42 46,7 31 34,4

3. Ofiste gün ışığında aydınlatma 
kullanılmaktadır. 8 8,9 6 6,7 11 12,2 29 32,2 36 40,0

4. Ofiste kullanılan aydınlatma 
düzeyi yeterlidir. 1 1,1 5 5,6 9 10,0 35 38,9 40 44,4

5. Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir. 4 4,4 7 7,8 24 26,7 32 35,6 23 25,6
6. Ofiste havalandırma düzeyi 
yeterlidir. 4 4,4 2 2,2 22 24,4 30 33,4 32 35,6

7. Ofiste iş akışını engelleyen 
gürültülü bir ortam yoktur. 3 3,3 5 5,6 12 13,3 41 45,6 29 32,2

8. İkaz ve alarm gibi acil tehlike 
bildiren bilgiler göz önünde 
bulunmaktadır.

2 2,2 9 10,0 27 30,0 33 36,7 19 21,1

9. Ofiste bireyler arası iletişim iyi 
şekilde sağlanmaktadır. 3 3,3 5 5,6 12 13,3 38 42,2 32 35,6

10. Çalışma ortamı yeterince 
temizdir. 13 14,4 21 23,4 13 14,4 25 27,8 18 20,0

11. Çalışma ortamı dışındaki ortak 
kullanım alanları (tuvalet, yemek-
hane, toplantı salonu vb.) yeterince 
temizdir.

11 12,2 16 17,8 26 28,9 25 27,8 12 13,3

12. Kişisel eşyalarımı koyabilece-
ğim kendime özel dolabım/alanım 
yeterlidir.

5 5,6 4 4,4 17 18,9 37 41,1 27 30,0

13. Kurumumuzda dinlenme 
ortamları yeterlidir. 17 18,9 15 16,7 21 23,3 20 22,2 17 18,9

İfade
𝑋 ̅

Fark
Dikimevi 

Yerleşkesi
Keçiören 

Yerleşkesi

1. Kullanılan masa, sandalye 
çalışanların vücut ölçüleriyle 
doğru orantılıdır.

3,00 4,10 -1,10*

2. Ofiste kullanılan araç-gereç rahatça 
ulaşılabilir konumdadır. 3,14 4,12 -0,98*

3. Ofiste gün ışığında aydınlatma 
kullanılmaktadır. 2,96 3,88 -0,92*

4. Ofiste kullanılan aydınlatma düzeyi 
yeterlidir. 3,23 4,20 -0,97*

5. Ofislerin ısıtma düzeyi yeterlidir. 3,58 3,70 -0,12

6. Ofiste havalandırma düzeyi yeterlidir. 2,91 3,93 -1,02*

7. Ofiste iş akışını engelleyen gürültülü 
bir ortam yoktur. 2,78 3,98 -1,20*

8. İkaz ve alarm gibi acil 
tehlike bildiren bilgiler 
göz önünde bulunmak-
tadır.

3,25 3,64 -0,39*

9. Ofiste bireyler arası iletişim iyi 
şekilde sağlanmaktadır. 3,24 4,01 -0,77*

10. Çalışma ortamı yeterince temizdir. 2,70 3,16 -0,46*

11. Çalışma ortamı dışındaki ortak 
kullanım alanları (tuvalet, yemekhane, 
toplantı salonu vb.) yeterince temizdir.

2,51 3,12 -0,61*

12. Kişisel eşyalarımı koyabileceğim 
kendime özel dolabım/alanım yeterlidir. 2,52 3,86 -1,34*

13. Kurumumuzda dinlenme ortamları 
yeterlidir. 2,49 3,06 -0,57*
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tedir (Rau vd., 2019). Bu çalışmada çalışanların çoğu iş yerinin taşınmasının iş 
arkadaşları ile arasındaki ilişkiyi etkilemediğini ancak öğle arası aktivitelerinin 
etkilendiğini ifade etmiştir.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi idari ve akademik personeli 
üzerinde yapılan çalışmada; ulaşımın konforu ve hızı, araç ve yaya giriş çıkı-
şı, yemekhane, akademik personel için dersliklerin ergonomik koşulları, sosyal 
aktiviteler ve iş akışı açısından, yapılan yerleşke değişikliğinin olumlu olduğu 
belirlenmiştir. Ulaşımın maliyeti açısından ise yapılan yerleşke değişikliğinin 
olumsuz olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Anket formu kapsamında ileti-
len sorulara alınan yanıtlar ve genel değerlendirme puanları değerlendirildiğinde 
çalışanların yeni yerleşkeyi daha olumlu değerlendirdiği belirlenmiştir. 

Çalışmada akademik personelin “Kullanılan masa, sandalye çalışanların vücut 
ölçüleriyle doğru orantılıdır”, “Ofiste iş akışını engelleyen gürültülü bir ortam 
yoktur” ve “Kişisel eşyalarımı koyabileceğim kendime özel dolabım/alanım ye-
terlidir.” ifadelerine katılımlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu aka-
demik personelin, yeni yerleşkenin çalışma koşullarını daha ergonomik olarak 
değerlendirdiklerini göstermektedir.

Dikimevi yerleşkesinin çalışma ortamlarının ve ortak alanların temizliği konu-
sunda ortalamalarının Keçiören yerleşkesi ortalamasından düşük olduğu ve Ke-
çiören ortalamasına göre çalışanların bu ifadeler için kararsız kaldığı belirlen-
miştir. Taşınma süreçleri nedeni ile temizlik faaliyetlerinin bir süre aksamasının, 
çalışanların bu ifadeye katılım oranlarını düşürdüğü düşünülmektedir. Katılımcı-
ların anketi doldururken vurguladığı ifadeler bu çıkarımların yapılmasında etkili 
olmuştur. Fakülte personelinin yeni yerleşkeye yönelik görüşlerinin iyileştiril-
mesi adına çalışma ortamlarının ve ortak alanların temizliğine daha fazla dikkat 
edilmesi gerekmektedir.

Çalışmada, fakültede çalışma yılı 18-35 yıl olan personelin tamamının Keçiö-
ren yerleşkesinin dersliklerini ergonomik açıdan daha iyi olarak değerlendirdiği 
belirlenmiştir. Diğer çalışanlara göre eski yerleşkede daha uzun çalışma deneyi-
mine sahip personelin görüşleri çalışma ortamının iyileştirilmesi adına oldukça 
önemlidir. 

Yerleşkelerin genel değerlendirme puanları incelendiğinde yeni yerleşkede ki-
şinin kendine özel alanının yeterli olduğu, iş akışını engelleyen bir gürültünün 
olmadığı ve kullanılan ofis mobilyalarının vücut ölçüleri ile doğru orantılı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bunun yanında, puanlamalar sonucunda dinlenme alanları-
nın yeterliliği, çalışma ortamı ve çalışma ortamı dışındaki ortak alanların temizli-
ğine ilişkin iyileştirmeler gerektiği düşünülmektedir. 

Çalışanların kendilerini yabancı bir ortamda hissetmemeleri için onlara kendi 
çalışma alanlarını organize etme, kişiselleştirme olanağı sunulmalıdır. Çalışanla-
rın özelliklerinin ve beklentilerinin belirlenip gereken iyileştirmelerin yapılması 
önerilmektedir. 
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