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UHİGÇSD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) der-gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir.

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com adresinden edinilebilir.

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser 
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2016/73226). Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan 
makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalış-manın yazarlarına eserleri hak-
kında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5. Dergimiz basılı ve e-dergi olarak yayınlanmaktadır. Issn Print: 2548-0758 numarası ile 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.
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6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynakçada gösteri-
mi, kay-nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Ergonomi ve Sporda Ergonominin Kulanım ve 
Öneminin İncelenmesi, UHİGÇSD  “Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı 
Dergisi”, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel 
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi ça-
lışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen 
internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numara-
landırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT UHİGÇSD JOURNAL

1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.isguvenligivecalisansag-
ligidergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
up-loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April / August and December” All readers can download the articles from the journal’s 
web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is 
cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706)and trademark patent (2016/73226). Articles published provi-
de their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their 
articles with quality, trademark, patent and doi information.

5. Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Culture and Tourism Ministry with the number Issn Print: 
2548-0758
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6. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the re-
ference part YILMAZ, M., (2015). Analysis Of Ergonomics And The Use And Importance 
Ergonomics In Sports, UHİGÇSD “International Refereed Journal of Occupational Health 
and Safety”, Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our 
journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an ob-
ligation to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet 
link in the references and below the page by giving numbers.

7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Bilim İnsanları,

Dergimizin bu sayısında beş çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 2016 yılının ilk sayısını sizlerle 
buluşturmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Dergimizin sizlerle buluşmasında her türlü katkı ve desteği 
esirgemeyen başta editörler kurulu olmak üzere bilim ve hakem kurullarımıza teşekkür ediyorum. Dergimize katki 
saglayan tum bilim insanlarina da tesekkurlerimi sunuyorum. Dergimizi hep birlikte alaninda ulkemizi uluslararasi 
bilim cevrelerinde en iyi sekilde temsil eden prestijli bir hakemli dergi yapma hedefindeyiz. Ayrıca 2016 yılında 
ülkemizde yaşanan bazı olumsuz olaylar ile dergimizde de uluslararası yayın kriterlerine uyum nedeniyle istenen 
bazı güncellemeler sonucu bu sayımızda oluşan gecikmeden dolayı siz okur ve yazarlarımızın affına sığınıyoruz. 
Yılda üç sayı şeklinde çıkarmış olduğumuz dergimizin bir sonraki sayısı Nisan 2017 tarihinde sistemdeki yerini 
alacaktır. Sayımızda bulunan çalışmaların hakem değerlendirme sürecine katkı sağlayan tüm hakem kurulu 
üyelerine yürekten teşekkür ediyor esenlik ve mutluluklar diliyorum.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın 
yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak 
bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul 
etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar 
m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a 
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RELATIONSHIP BETWEEN NOISY ENVIRONMENT AND 
PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS IN EMPLOYEES WITH TINNITUS 1

TİNNİTUS BULGUSU OLAN ÇALIŞANLARDA GÜRÜLTÜLÜ ORTAM 
VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ahmet Hamdi KEPEKÇİ1, Ulaş ÇINAR2

1 Yeni Yuzyıl University, Health Occupation High-School Audiometry, Istanbul / Turkey
2 Yeni Yuzyıl University, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul / Turkey

Öz: “Tinnitus” bulgusu, bireyin yaşam konforunu et-
kileyen, verimsiz iş hayatına neden olan ve kişide psi-
kolojik sorunların oluşumuna neden olan önemli bir 
sağlık problemidir. Bu çalışmada; gürültülü ortamın 
tinnitus’lu çalışanlarda oluşturduğu psikolojik semp-
tomların belirlenmesi amacıyla; 27’si tinnitus’lu 181 
çalışanı olan bir fabrikada bütün çalışanlara SCL-90-R 
testi uygulanarak hastalardaki tinnitus ilişkili psikolo-
jik semptomlar belirlenmiştir. Hastalar ve çalışanlarda-
ki semptom dağılımı verileri, Mann-Whitney metodu 
ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İlk etapta, 
Tinnitus’lu çalışanlar ile Tinnitus problemi bulunma-
yan çalışanların psikolojik semptomları karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmiş ve Tinnitus’lu çalışanlarda So-
matization, Anxiety, Depression, Pararanoid, Hostility, 
Phobic Anxiety ve Genel Semptom İndeksi değerle-
rinin artış gösterdiği gözlemlenmiştir. İkinci etapta; 
gürültülü ortamın Tinnitus’lu çalışanların psikolojik 
semptomlarına olan etkisini belirlemek amacı ile 9’u 
gürültülü ortamda, 18’i gürültüsüz ortamda çalışan top-
lam 27 Tinnitus’lu çalışanın test sonuçları üzerinde ek 
istatistiksel hesaplamalar yapılmıştır ve gürültülü or-
tamda çalışan Tinnitus’luların; Somatization, Anxiety 
ve Hostility görülme sıklığında anlamlı bir artış olduğu 
gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gürültü, Kulak Çınlaması, SCL-
90-R

Abstract:  “Tinnitus” is an important health problem 
that affects patient comfort, leads to unproductive 
working life and causes psychological problems. In 
this explorative study, in order to specify the psycho-
logical symptoms due to tinnitus in employees working 
in a noisy environment, the SCL-90-R test was applied 
to all employees working in a factory with 181 em-
ployees, 27 of whom with tinnitus, and psychological 
symptoms related to tinnitus in the patients were deter-
mined. Symptom distribution data of patients and em-
ployees were statistically evaluated by the Mann-Whit-
ney method. At the first step, psychological symptoms 
of the employees with and without a tinnitus problem 
were evaluated comparatively and Somatization, Anx-
iety, Depression, Paranoid, Hostility, Phobic Anxiety 
and General Symptom Index values were found to in-
crease in employees with tinnitus. At the second step, 
in order to determine the effect of the noisy environ-
ment on the psychological symptoms of employees 
with tinnitus, additional statistical calculations have 
been made on the test results of total 27 employees with 
tinnitus, 9 of whom working in a noisy environment 
and 18 in a noiseless environment, and somatization, 
anxiety and hostility have been observed to increase in 
frequency in employees with tinnitus working in the 
noisy environment.

Key Words: Noise Pollution, Tinnitus, SCL-90-R
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INTRODUCTION

Noise is generally defined as unpleasant, un-
wanted and disturbing sound. The sound is a 
physical and measurable concept, while noise 
is a subjective concept that can vary according 
to person perception. Noise is the most impor-
tant physical pollutants that can cause serious 
and permanent damage in case of exposure. 
With today’s increasing population, develo-
ping technology and industrialization, noise 
is becoming a growing problem (Fernández et 
al., 2009).

The acceptance of any voice as noise varies 
according to the person and the person’s own 
psychological state. For example, a kind of 
music that is dulcet and relaxing for some pe-
ople can be a cause of a boring, repulsive and 
disturbing noise for others. Likewise, the noi-
se from street vendors is not a disturbing prob-
lem for their own ears but can be extremely 
repulsive and disturbing for a person at rest. 
Measurable sound with a high volume is so-
metimes found pleasant to the ears, but there 
are also researchers who point out that its un-
favorable negative consequences may occur 
in the human body will be inevitable (Vehid 
et al., 1995). Depends on the duration and se-
verity of exposure; it has been proven by the 
studies that noise may trigger cardiovascular, 
psychological and psy.neuroendocrinological 
mechanisms negative effects on the nervous 
and endocrine systems, and direct effects on 

the blood pressure, thus establishing the ba-
sis for chronic health problems such as hyper-
tension, may occur (Akan et al., 2012; Evans, 
1994; Suter, 2009; Vehid et al., 1995).

The word tinnitus is known as the percepti-
on of sounds without an external stimulus 
and comes from the word tinnre in Latin me-
aning ringing (Malakouti et al., 2011). This 
symptom is particularly common in adults and 
is seen generally at the age of 50 (Hébert and 
Lupien, 2007). The condition may be due to a 
dysfunction of the auditory pathway and may 
lead to a false perception of the neuroacoustic 
process (Møller, 2006; Schaaf et al., 2010). 
Tinnitus is a disease of unknown etiology that 
is perceived by the patient as a humming or 
ringing noise and affects the social life of the 
exposed person negatively (Riedl et al., 2014). 
However, it is not possible to explain the en-
tire picture of tinnitus on the basis of the re-
lated otologic disorders alone (Axelsson and 
Ringdahl, 1989). It is thought that most tin-
nitus cases observed in young adults may be 
due to listen to loud music (Gilles et al., 2016; 
Shore et al., 2016). In addition to the known 
acoustical indications, the tinnitus is also asso-
ciated with cognitive and emotional dysfunc-
tion (Milerová et al., 2013). A new study re-
ported that 48-60% and 45% of patients with 
chronic tinnitus developed major depression 
and anxiety disorder, respectively (Belli et al., 
2012). There have been some studies directly 
investigating the relationship between the fre-
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quencies of anxiety sensitivity and tinnitus, 
and a significant correlation was determined 
between these two conditions (Hesser and An-
dersson, 2009). 

In this study, it was aimed to investigate the 
psychological problems in employees wor-
king in a noisy and noiseless environment who 
complain of ringing in the ears and to reveal 
the effects of noise on psychological problems 
in employees who have complaints of tinnitus. 

METHOD

Participants

In this study, a factory which is actively pro-
ducing is designated as a working area. After 
measurements made in different departments 
of this plant, environments with an average 
sound level of 85 dB (A) and above, were 
considered the noisy environment, while tho-
se below 85 dB (B) were considered noiseless. 
In any environment, the instantaneous rising 
volume does not exceed 135 dB (C). Of the 
total 181 employees in this plant, 139 were 
working in a noisy environment and 42 were 
working in a noisy environment and a total of 
27 of these employees, 9 of whom working in 
a noisy environment and 18 in a noiseless en-
vironment, were known to have tinnitus. A to-
tal of 42 men were examined in the study gro-
up. Their minimum age was 19. maximum age 
was 51. and the mean age was 31.64 ± 8.31. A 
total of 139 men were examined in the control 

group. The minimum age was 19. the maxi-
mum age was 56. and the mean age was 35.05 
± 8.00. There was no significant difference 
between the study group and the control gro-
up in terms of age, gender, smoking, duration 
of the study and use of ear protection. Exc-
lusion criteria were including, accompanying 
physical or neuropsychiatric disorders. The 
Symptom Check List-90-Revised (SCL-90-R) 
test was administered and statistically interp-
reted for all psychiatric symptom and quality 
of life analyses of the employees.

The Symptom Checklist 90 Revised (SCL-
90-R)

The SCL-90-R and SF-36 scales were utili-
zed to evaluate the presence and severity of 
psychiatric symptoms and quality of life, res-
pectively. The SCL-90-R scale by Derogatis 
consists of 90 multi-dimensional questions 
designed to analyze a wide range of psycho-
logical problems. Each of these 90 questions 
was rated between 0 (not at all) and 4 (extre-
mely). The answers to these questions mainly 
describe nine symptoms which are classified 
as somatization, obsessive-compulsive, inter-
personal sensitivity, depression, anxiety, an-
ger-hostility, phobic anxiety, paranoid thought 
and psychoticism. Comparable statistical eva-
luations of the identified individual symptoms 
were performed with the Mann-Whitney Test 
using SPSS (SPSS for Windows, Version 
21.0. SPSS Inc, U.S.A) package program. As 
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a result of two different statistical evaluati-
ons, the difference between the psychologi-
cal symptoms of employees with tinnitus and 
those without tinnitus and the symptomatic 
difference between those with tinnitus and 
working in noisy and noiseless environments 
were evaluated.

RESULTS

A. Statistical significance between psycho-
logical symptoms of employees with and 
without tinnitus in working areas: 

The SCL-90-R test results which were app-
lied to 181 employees (27 with tinnitus), 
were evaluated comparatively by the Mann-
Whitney Test, which allows statistical evalu-
ation in two different groups determined as 
study and control groups. First of all, a statis-
tical significance in psychological symptoms 
among the employees with and without tinni-
tus was investigated. The results are showed 
in Table 2.

Table 1. Mean of SCL-90-R Subscales 
Between Two Groups of Workpeople

Tinnitus
Non-

Tinnitus
pa 

Value

Somatization 1,24 0,39 0,01

Anxiety 0,51 0,27 0,01

Obsessive-Compulsive 0,67 0,47 0,12

Depression 0,69 0,33 0,01

Interpersonal Sensitivity 0,86 0,44 0,11

Psychoticism 0,56 0,25 0,23

Pararanoid 1,02 0,55 0,01

Hostility 0,79 0,35 0,01

Phobic Anxiety 0,5 0,13 0,01

Paranoid Ideation 0,79 0,44 0,15

General Symptom Index 0,78 0,36 0,01

Symptom averages in patients with tinnitus 
working in noisy and noiseless working 
areas were found to be as follows; Somati-
zation(1.24), Anxiety(0.51), Obsessive-Com-
pulsive(0.67), Depression(0.69), Interper-
sonal Sensitivity(0.86), Psychoticism(0.56), 
Pararanoid(1.02), Hostility(0.79), Phobic An-
xiety(0.50), Paranoid Ideation(0.79), General 
Symptom Index(0.78) (Figure 1).
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Symptom averages in patients without tinni-
tus working in noisy and noiseless working 
areas were found to be asfollows; Somatiza-
tion(0.39), Anxiety(0.27), Obsessive-Com-
pulsive(0.47), Depression(0.33), Interper-
sonal Sensitivity(0.44), Psychoticism(0.25), 
Pararanoid(0.55), Hostility(0.35), Phobic An-
xiety(0.13), Paranoid Ideation(0.44), General 
Symptom Index(0.36) (Figure 1).

In line with the data obtained, there was a sta-
tistically significant increase in Somatizati-
on, Anxiety, Depression, Paranoid, Hostility, 
Phobic Anxiety, and General Symptom Index 
in employees who have tinnitus compared to 
those without tinnitus (p<0.05) (Figure 1).

B. Statistical significance between psycho-
logical symptoms among employees with 
tinnitus in noisy and noiseless working 
areas: 

The second step of the study is “Statisti-
cal Significance Between Psychological 
Symptoms Among Employees with Tinnitus 
in Noisy and Noiseless Working Areas” and 
the results are showed in Table 2.

Table 2. Mean of SCL-90-R Subscales 
Between Two Groups of Workpeople

 
Tinnitus 
at Noise 

Free 
Area

Tinnitus 
at Noisy 

Area
pa Value

Somatization 1,06 1,6 0,03

Anxiety 0,38 0,78 0,02

Obsessive-Compulsive 0,61 0,81 0,38

Depression 0,58 0,91 0,38

Interpersonal Sensitivity 0,81 0,97 0,45

Psychoticism 0,32 1,06 0,11

Pararanoid 0,91 1,25 0,78

Hostility 0,53 1,3 0,03

Phobic Anxiety 0,33 0,84 0,38

Paranoid Ideation 0,79 0,79 0,68

General Symptom Index 0,63 1,06 0,15

In patients without tinnitus in the noiseless 
working areas, the symptom averages were 
determined to be as follows; Somatizati-
on(1.06), Anxiety(0.38), Obsessive-Compul-
sive(0.61), Depression(0.58), Interpersonal 
Sensitivity(0.81), Psychoticism(0.32), Para-
ranoid(0.91), Hostility(0.53), Phobic Anxi-
ety(0.33), Paranoid Ideation(0.79), General 
Symptom Index(0.63) (Figure 2).

In patients without tinnitus in the noisy 
working areas, the symptom averages were 
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determined to be as follows; Somatizati-
on(1.60), Anxiety(0.78), Obsessive-Compul-
sive(0.81), Depression(0.91), Interpersonal 
Sensitivity(0.97), Psychoticism(1.06), Para-
ranoid(1.25), Hostility(1.30), Phobic Anxi-
ety(0.84), Paranoid Ideation(0.79), General 
Symptom Index(1.06) (Figure 2).

Additional statistical calculations were made 
on the test results of a total of 27 employe-
es with tinnitus, 9 of whom working in a no-
isy environment and 18 in a noiseless envi-

ronment, in order to determine the effect of 
the noisy environment on the psychological 
symptoms of employees with tinnitus. As a 
result of the calculations and according to the 
results intended to have a significance with 
p<0.05 value, there was a statistically signi-
ficant increase in Somatization, Anxiety, and 
Hostility values in employees with tinnitus 
working in the noisy environment compared 
to those working in a noiseless environment 
(Figure 2).

Figure 1. Mean of SCL-90-R Subscales Between two Groups of Workpeople
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Figure 2. Mean of SCL-90-R Subscales Between Two Groups of Workpeople

DISCUSSION 

Many studies in the literature have reported 
that the noisy environment causes or triggers 
physiological and psychological symptoms 
in individuals working in such areas (G. W. 
Evans et al., 1995; Kryter, 1994). In this 
study based on the work environment, it was 
proven that the negative effects of the noisy 
environment on the psychological symptoms 
of employees were compatible with the other 
studies (Figure 1).

Unlike other studies, in our study, psycholo-
gical symptoms were evaluated among emp-

loyees with tinnitus working in a noisy and 
noiseless environment. It is an accepted fact 
which is supported by many studies nowa-
days that tinnitus affects people’s psychology 
negatively and may also be one of the contri-
buting factors in the development of tinnitus 
(Andersson, 2002; Dineen et al., 1997). In a 
study involving 146 patients with tinnitus, a 
significant relationship was determined bet-
ween anxiety sensitivity and tinnitus (Hesser 
and Andersson, 2009). These studies reveal 
that anxiety sensitivity is a very important 
mediating variable that affects the tinnitus 
complaint. Anxiety sensitivity is usually the 
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most important vulnerability factor in the de-
velopment of psychopathology (Zinbarg et 
al., 2001). However, in this study, the beha-
vior of people with known tinnitus compla-
ints was investigated in a noisy and noiseless 
environment and a statistically significant dif-
ference was observed for the effect of noise 
on the psychological symptoms of the people 
with tinnitus. This finding correlates signifi-
cantly and positively with scores on the so-
matization subscale of SCL-90-R, which sho-
wed high levels of somatic anxiety in patients 
with tinnitus (Figure 2). 

In the literature, a significant relationship bet-
ween tinnitus or sensitivity to noise and men-
tal health was found by some research groups 
(Harrop-Griffith et al., 1987). In our study, 
three scales using SCL-90-R were shown to 
be significantly higher than those of the cont-
rol group as indicated by the scores in terms 
of the distress due to psychiatric symptoms. 
The scores of somatization, anxiety, hostility 
subgroup scale in SCL-90-R was determined 
to be comparatively higher in the tinnitus 
group (p<0.05). In conclusion, patients with 
chronic tinnitus are more likely to develop 
psychiatric disorders such as anxiety sensiti-
vity, anxiety, and depression, suggesting that 
multidisciplinary approaches are essential in 
the treatment of these patients. The fact that 
these studies are carried out in the work en-
vironment and on the employees also provi-
des important data in terms of occupational 

health and safety and also created a basis for 
minimizing personal exposures by evaluating 
employees with tinnitus working in a noisy 
environment.
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EFFECT OF RISKS ENCOUNTERED BY PHYSICIANS IN A PRIVATE 
HOSPITAL ON LEVEL OF WORK STRESS 1

ÖZEL BİR HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN KARŞILAŞTIKLARI 
RİSKLERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Onur AYDIN1, Nilgün ULUTAŞDEMİR2

1 Obey Productivity and Management Systems Ltd., Gaziantep / Turkey 
2 Avrasya University, Faculty of Health Sciences, Trabzon / Turkey

Öz: Amaç: Bu çalışma; Gaziantep İlinde özel bir has-
tanede görev yapan hekimlerin karşılaştıkları risk ve 
tehlikele-rin iş stresi düzeylerine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı 
bir çalışmadır. Mayıs-Haziran 2015 tarihleri arasında 
Gaziantep’de özel bir hastanede görev yapan 50 heki-
me anket uygulanmıştır. Araş-tırmanın verileri; sosyo-
demografik özellikler, çalışma ortamı kaynaklı risk ve 
tehlikeler, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamala-
rını etkilediği düşünülen faktörler ile Sağlık Çalışan-
ları Güvenliği Ölçeği ve İş Stresi Ölçeği sorula-rından 
oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla 
toplanmıştır. Verilerin analizi, frekans, kruskal-wallis, 
Mann-whitney U ve korelasyon analizi kullanılarak 
yapılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan 
hekimlerin % 54’ü erkek,  %46’sı kadın olup yaş or-
talamaları 38.80±7.86’yıldır. İşi bırakmayı düşünen 
sağlık çalışanlarında daha fazla iş stresine maruz kaldı-
ğı tespit edilmiştir. Çalışma ortamından memnun olan 
ve kronik hastalığa sahip olmayan hekimlerin kendile-
rini daha güvende hissettikleri, iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi alan ve kendi sağlık duru-munu kötü algılayan 
hekimlerin daha fazla iş stresi yaşadıkları saptanmış-
tır. Sonuç: Bu araştırmanın yapıldığı özel hastanede iş 
güvenliğinin sağlandığı ancak hekimlerin “uyarıcılığı 
yüksek, sorumluluğu fazla ancak kişiye çekici gelen iş 
stresi düzeyinde oldukları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Stres, He-
kimler, Özel Hastane

Abstract: Aim: This study was performed to deter-
mine the effects of risks and hazards on occupational 
stress levels of health professionals in a private hospital 
located in Gaziantep. Method: It is a cross-sectional 
descriptive study. Between May-June 2015, 50 physi-
cians in a private hospital were surveyed in Gaziant-
ep. Data were collected by using direct observation 
method. Socio-demographic characteristics, hazards 
and risks associated with work environment, factors 
affected by Occupational Health and Safety (OHS) ap-
plications and responses to Health Professional Safety 
Scale (HPSS) and Workplace Stress Scale (WSS) were 
obtained. Frequency, kruskal-wallis, Mann-whitney 
U and correlation analyses were used. Results: Of all 
physicians, 46% of them were female and 54% of them 
were male. The mean age of them were 38.80±7.86. 
Physicians who were thinking of leaving the work were 
exposed to higher levels of stress. Physicians who were 
pleased with the work and who did not have chronic 
diseases felt themselves safer. However, physicians 
who received occupational and health safety trainings 
and who perceived their health status bad had higher 
work stress. Conclusion: In the private hospital, occu-
pational safety was provided but stress levels of physi-
cians were ‘high stimulant with high responsibility but 
attractive’.

Key Words: Occupational Health and Safety, Physi-
cians, Stress, Private Hospital
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INTRODUCTION

Inpatient hospital services, which require spe-
cial specialization for human health given by 
private health institutions, have been subjected 
to the conditions to be applied for dangerous 
work places1 in Occupational Health and Sa-
fety (OHS) Law No. 63311. Private hospitals 
take place in class A “very dangerous” work-
places according to the categorization made 
by OHS no. 6331 carry dangerous level of Oc-
cupational Health and Safety risks. In hospital 
work environment risk assessment, the status 
of occupational accidents is high in terms of 
frequency and severity. Because of this, many 
occupational accidents in hospitals have the 
potential to cause severe consequences. Besi-
des these, verbal and physical attacks made by 
the relatives of the patients are also important 
issues to be considered within the scope of the 
work accident. Being a physician is a profes-
sion that is heavily exposed to stress factors in 
terms of the value of work, the pressure of it, 
the communication problems resulting from 
the level of consciousness of the patients, the 
density of the patient and the magnitude of 
the problems resulting from the possibility of 
mistake. (Simmons and Nelson, 2001:7-18) 
Theoretical and practical training of physici-
ans about stress can be useful to determine and 

1 Official Gazette 12.06.2012 Dated No. 28339, 
Occupational Health and Safety Law No. 16331 
(2012).

emphasize the problem for the studies related 
to the physicians. (Sarp, 2000:133).

AIM

This study was conducted to determine the 
risks which are exposed by physicians in pri-
vate hospitals in terms of occupational health 
and safety, to identify their effects on work 
stress factors and to find solutions.

METHOD

It is a cross-sectional descriptive study. Bet-
ween May-June 2015, 50 physicians in a pri-
vate hospital were surveyed in Gaziantep. Per-
missions and ethical approvals (16.14.2015, 
No:20) were obtained. Data were collected by 
using direct observation method. Socio-de-
mographic characteristics (age, gender, mari-
tal status, economic status, educational status), 
hazards and risks associated with work en-
vironment (enfected perforating injury, hand 
washing, using glove, using injection, violen-
ce etc.), health status (nourishment, exercise, 
resting, chronicle disease, sleeping, smoking, 
health control etc.) and work conditions (wor-
king period, working hours, productivity) and 
responses to HPSS- WSS were obtained. 

Health Professionals Safety Scale (HPSS): 
Cronbach Alpha: 0.96 (0.95 for Cronbach 
Alpha for nurses, 0.97 for physicians, 0.96 for 
other health staff) was found for all health per-
sonnel, which were developed by Öztürk and 
Babacan (2012:36-42). In this study, the Cron-
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bach Alpha reliability coefficient was found as 
0.96. The purpose of this Scale is to determine 
if the occupational safety provided for health 
staffs in (private) hospitals and to evaluate ac-
tivities for work safety. This is a Likert-type 
scale consisting 45 items, which is evaluated 
between “6” positive statements completely 
agree and “1” strongly disagree regarding to 
evaluate occupational safety, occupational ac-
cidents and occupational diseases in hospitals. 
The total score interval of scale is between 45-
270 points. Scores close to 270 indicate that 
work security is provided in hospitals, and 
scores close to 45 indicate that work security 
is not provided. When these scores are divi-
ded by the number of items in order to make 
a comparison, they take values between 1 and 
6 points in the scale sum and sub-factor level, 
and thus the scale scores are evaluated in this 
manner.

Work Stress Scale (WSS): It was developed 
by Cohen and Williamson (1988)  and Cron-
bach Alpha score was determined as 0.78. The 
validity and reliability in Turkey were done by 
Baltas et al. (1998:10-12) of which The Cron-
bach Alpha scale value was found as 0.84. In 
this study, the Cronbach Alpha reliability co-
efficient was found to be 0.83. The purpose 

of this scale is to research the basics of stress 
perception and ways of coping with stress. 
The questions on the scales are fivefold of 
the likert type, (1 = Never, 2 = Very Rare, 3 = 
Sometimes, 4 = Frequently, 5 = Always). The 
total score obtained by evaluating the scale is 
divided by 14, so that the scale score of the 
individual is obtained.

By assessing the data;  categorical measure-
ments are summarized as number or percenta-
ge and also numerical measurements are exp-
ressed with average deviation and Standard 
deviation. From the parametric tests in normal 
distributing datas; one-way analysis of vari-
ance has been used for the avarage of more 
than two groups and for comparing avarage of 
two groups, the importance test of difference 
between two avarages, kruskal-wallis, mann-
whitney U and corelation has been used.

RESULTS

A total of 50 physicians, 23 (46%) female and 
27 (54%) male, participated in the study. The 
mean age of them were 38.80±7.86 years. Ac-
cording to the sociodemographic characteris-
tics of the physicians, the distribution of the 
average points of HPSS and WSS were given 
in Table 1.
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Table 1. Average Point Distribution of HPSS-WSS, According to Physician’s  
Socio-Demographic Characteristics

Demographic Variables N HPSS Score
(Mean±SD)

WSS Score
(Mean±SD)

HPSS
Value

WSS
Value

Gender Male 27 4.28±0.50 3.41±0.92
U=0.113
p=0.91

U=--1.758
p=0.08Female 23 4.30±0.36 2.87±1.26

Level of  
Education

Graduated from 
the national me-
dical faculty

34  4.30±0.50 3.21±1.16
U=0.152
p=0.88

U=0.393
p=0.69

Graduated from 
foreign medical 
faculty

16 4.28±0.30 3.07±1.03

There was no significant difference betwe-
en physicians’ gender, education levels and 
HPSS-WSS,  point averages  (p>0.05). The 

distributions of physicians and health wor-
kers according to working status are given in 
Table 2.

Table 2. The HPSS and WSS Point Average, Distribution of Health Professionals Accor-
ding to Their Occupational Status

Occupational Status N HPSS Score
(Mean±SD)

WSS Score
(Mean±SD)

HPSS
Value

WSS
Value

Occupational 
Experience

1-5 years 16 4.23±0.60 3.16±1.53

6-10 years 10 4.25±0.47 2.97±1.20

11-15 years 16 4.20±0.15 3.03±1.58 KW=1.187
p=0.32

F=0.707
p=0.75

16 and over 8 4.43±0.58 3.40±0.37

Position  Practitioner 19 4.19±0.53 2.90±1.22

 Specialist 31 4.36±0.36 3.35 ±1.00 U=-1.349
p=0.18

U=-1.430
p=0.15

Guard/Watch
Yes 23 4.35±0.47 3.15±1.09

No 27 4.24±0.64 3.17±1.15 U=0.863
p=0.39

U=0.506
p=0.61
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No significant difference was found between 
physician’s professional experience, position 
and guarding, and HPSS-WSS,  point avera-

ges  (p>0.05). The distribution of the HPSS 
and WSS point averages according to physi-
cians’ OHS practices is given in Table 3.

Table 3. Distribution of HPSS and WSS Point Average According to Physicians’ OHS 
Practices

OHS Practices N HPSS Score
(Mean±SD)

WSS Score
(Mean±SD)

HPSS
Value

WSS
Value

OHS Education Status Yes 33 4.28±0.40 3.44±0.80

No 17 4.31±0.52  2.62±1.42 U=-0.274
p=0.78

U=2.601
p=0.01

Personal Protective 
Equipment (PPE) Usage 
Status

Yes 36 4.27±0.39 3.01±1.08

No 14 4.33±0.57 3.56 ±1.14 U=-0.443
p=0.66

U=-1.581
p=0.12

Possibility of Work 
Accident

Yes 3 4.27±0.26 3.26±1.71

No 47 4.29±0.45 3.16±1.09 U=-0.082
p=0.93

U=0.150
p=0.88

The average of WSS scores of physicians 
who received OSH education was found hig-
her. As the level of physicians’ assessment of 
their own health status progressively worsens, 
the point averages of physicians’ WSS scores 
(KW=0.03; F=3.609) increases. Physicians 

who do not have chronic illnesses have a hig-
her HPSS point average (U =-3.597; p=0.01). 
Physicians who do not exercise have a higher 
WSS point average. The distribution of HPSS 
and WSS point averages of physicians is gi-
ven in Table 4.

Table 4. HPSS and WSS Point Average of Physicians”

    N Min     Max Ort SD

Health Professionals Safety Scale – HPSS 50 2.93 5.64 193.26 20.02

Work Stress Scale – WSS    50 1.00      4.71     3.16    1.11

In the private hospital which was researched, 
it was determined that the occupational sa-

fety is provided (HPSS=193.26±20.02) and 
the physicians are at the “Highly stimulating, 
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high responsibility but attractive work stress 
level” (WSS = 3.16 ± 1.11). The relationship 
between the age of non-physician workers, 

years of institutional work, years of profes-
sional experience, working hours and HPSS-
WSS point averages are given in Table 5.

Table 5. The Relationship Between Age, Working Hours and HPSS-WSS, Years of Insti-
tutional Work, Years of Professional Experience of Physicians

 Age Years of Institutional Work Guard/Watch

 r p r p r p

HPSS 0.182 0.20 -0.091 0.53 -0.294 0.03

WSS 0.141 0.32 -0.090 0.53 0.084 0.56

There was a weak, in negative direction and 
meaningful relationship between the frequ-
ency of guarding of physicians and the HPSS 
point average (r=0.294; p=0.03).

DISCUSSION

This research was carried out among physi-
cians working in a private hospital. There 
are studies in Turkey in which the level of 
job stress is evaluated among nurses, health 
workers, administrators, academicians, bank 
employees, SGK employees, teachers (Tekin-
gündüz ve Kurtuldu, 2015; Çevik, 2011; Kılıç 
vd., 2008: 241-254; Erşan et al., 2013:115-
21; Serinken vd., 2003:48-51; Demiral vd., 
2007:11-18; Tel vd., 2003:13-23; Şen et al., 
2012:211-218., Baykan vd., 2013; Yılmaz, 
2009; Sarıçam, 2012; Koç, 2009; Süloğlu, 
2009; Özen, 2013; Kaya et al., 2010:401; 
Aytekin ve Kurt, 2014:51-58; Tuna ve Bay-
kal, 2013:92-100; Taşdelen ve Zambak, 
2013:101-16; Çakır vd., 2008; Yörükoğlu, 

2008; Çelik, 2006; Özçelik et al., 2012:231-
238; Günbayi and Akcan, 2013:195-224; 
Şahin ve Erigüç, 2000:7-39; Aydın et al., 
2011:387-399; Sarıtaş,2010:81-92; Batıgün 
ve Şahin,2006:32-45; Gürdoğan and Atabey, 
2014:18-32; Erol ve Öztoprak,2015:87-114; 
Gamsız et al., 2013:1475-1488; Cemaloğlu 
ve Erdemoğlu, 2007:465-488). In our co-
untry, the number of studies for work stress of 
physicians is less than that of abroad studies 
(Şen et al., 2012:211-218; Günüşen ve Üstün, 
2010:40-51). It is important to determine the 
variables that are associated with work stress 
of physicians in terms of the resolution of the 
problems and the quality of patient care.

When the socio-demographic characteris-
tics of physicians are examined; There was 
no significant difference between genders 
and HPSS-WSS point averages. (p>0.05) 
(Table 1).  Similar to our findings, Kılıç et 
al. (2008:241-254) found a meaningless dif-
ference between gender and stress. There are 
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studies in the literature that indicate women 
experience more work stress (Ekinci ve Ekici, 
2003:93-11; Tuna ve Baykal, 2013:92-100; 
Callaghan et al., 2000:1518-1527). It can be 
said that gender does not affect job stress in 
physicians directly. There was no significant 
difference between education levels of physi-
cians and HPSS-WSS point averages. There 
are studies similar to our research findings. 
Tuna et al. (2013:92-100) among 100 physi-
cians; In the study of nurses working in pub-
lic hospitals in AAmeri (2003:1183-1187), 
there was no significant difference between 
education levels and HPSS-WSS point ave-
rages. Level of education may not affect the 
work stress of physicians.

When the physician’s working statuses are 
examined; No significant difference was fo-
und between their professional experience 
and HPSS-WSS point averages (p>0.05), 
(Table 2).  Similar to our research; Çelen et al. 
(2004:295-318), Tekin et al. (2014:135-139) 
did not find any significant difference betwe-
en occupational experience and general job 
satisfaction in their studies. Contrary to our 
research findings, Vural et al. (2012:137-144) 
emphasized that job satisfaction is lower in 
the first years of the profession, and that long-
term employees reach higher job satisfaction 
than short-time employees. No significant 
difference was found between physician’s gu-
arding/watching state and HPSS-WSS point 
averages (p>0.05). Sarıçam (2012) with Mc. 

Vicar (2003:633-642) found that working in 
shifts increases job stress for nurses, in their 
studies. There are different results in the li-
terature regarding the relationship between 
guarding/watching and job stress (Arcak ve 
Kasım, 2006:23-30; Aslan vd., 1998:4-8).

The average of WSS scores of physicians who 
received OHS education was found to have 
higher WSS point avarages compare to the 
physicians who didn’t receive OHS educati-
on (U=2.601; p=0.01), (Tablo 3). This situati-
on can be explained by the fact that the level 
of stress is higher than that of the ones who 
did not receive education, as the (66%) risk 
and hazard from hospital environment awa-
reness of physicians received OHS is higher. 
There was no significant difference between 
HPSS scores and physician OHS education 
status (p>0.05). In the study by Ergör et al. 
(2003:44-51), only 1 out of every 5 emplo-
yees stated that they were trained on occupa-
tional risks. The obligation of OHS training 
started to be implemented in accordance with 
Law No. 6331 in recent years. 72.0% of the 
36 physicians who participated in our study 
stated that they use Personal Protective Equ-
ipment (PPE). There was no significant dif-
ference between HPSS-WSS point averages 
in terms of the status of PPE use (p>0.05). 
Aldem et al. (2013:60-67) found the PPE use 
ratio as 77.1%, Karayemişoğlu and Baykal 
(2011:227-252) 76.1%. While personal pro-
tective use of physicians can positively affect 
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stress levels, it may thought that they may re-
duce the risks posed in terms of occupational 
health and safety. 

There was no significant difference between 
HPSS-WSS point averages and occurren-
ce of occupational accidents by physicians 
(p>0.05).  The proportion of physicians expe-
rienced work accidents was determined to be 
6.0%. Injuries exposed by physicians in one 
year: infected cutting-piercing-stinging injuri-
es by 2.0%, physical violence by the patient’s 
relatives by 20%, shoulder, waist and arm 
pain by 14%. According to the literature, in 
the study of Uçak (2009), reported that work 
accidents exposed by health workers within 
one year; found as 61.5% by cutter-piercing, 
42.6% violence, 18.3% allergic, 15.4% mus-
culoskeletal injuries, 8.9% chemical and drug 
exposure, 10.7% poisoning, 3.0% traffic ac-
cidents, 4.7% other accidental exposures. In 
the study of Ergör et al. (2003:44-51), among 
the risks and health problems experienced by 
health workers during the past year, while vi-
olence (%58.7) was at the top, acute painful 
processes (%51.7), injuries by cutting pier-
cing tools (%49.7), chronic painful processes 
(%39.2) and chemical splashes (%33.6) were 
the top 5 risks or health problems. Many oc-
cupational accidents in the hospital have the 
potential to cause severe consequences.

When the risks and hazards originating from 
the hospital working environment are evalu-

ated, the ones found to be high were found 
as; the ratio of those who dried their hands 
after washing is 54%, the ratio of those who 
do not work in compulsive positions for their 
body is 54%, the ratio of those wearing glo-
ves during the patient care/treatment process 
%50 and the ratio of those who washed the-
ir hands after the care/treatment is 52%. As 
for the physicians whose distribution of risks 
and dangers emanating from the working 
conditions at hospitals are found to be low: 
Those who have experienced infectious sharp 
object injuries, those who have not experi-
enced a backache with an adverse effect on 
their overall health and those who have not 
experienced shoulder and arm pain with an 
adverse effect on their overall health are fo-
und to be 2%; and those who tapped a syringe 
head once again after the treatment are found 
to be 4%. The more instances of exposure 
to occupational hazards occur in healthcare 
personnel, the more likely it gets for them to 
have work-related stress (Sarıçam, 2012). In 
Ergör et al. (2003:44-51) study, it is stated 
that %95.8 of the healtcare personnel frequ-
ently experienced at least one of the risk fac-
tors questioned in this study while they are at 
work. The relatively high mean scores of the 
physicians in our study might be considered 
to be an indicator showing that knowledge 
has been turned into the form of behaviour.

It is ascertained that occupational safety is 
provided (HPSS=193.26±20.02) at the pri-
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vate hospital researched (Table 4). Öztürk 
ve Babacan (2012:36-42) state in their study, 
entitled “A Study in Scale Development: The 
Occupational Safety Scale (OSS) for Health 
Care Personnel Working in Hospital”, which 
is carried out with 522 nurses, 232 physicians 
and 271 other healthcare personnel working 
at 16 state hospitals of Trabzon province with 
5 of them in the city center, that HPSS is a 
valid and reliable research instrument and 
occupational safety is provided in the afo-
rementioned hospitals. It could be said that 
occupational safety is provided at the hospi-
tal researched, as well. In this study, it is re-
vealed that the physicians are at the “highly 
stimulating, high responsibility but attractive 
work stress level” (Table 4). In the same vein, 
Sarıçam (2012) states that the nurses in their 
study are at the most convenient stress level 
in terms of health and productivity. The stress 
level detected in our study might, in a sense, 
force the physicians and make a positive im-
pact on their orientation productivity and in 
some respects threaten the physicians’ health.

There was a weak, in negative direction and 
meaningful relationship between the fre-
quency of guarding of physicians and the 
HPSS point average (Table 5). It is found out 
that the less frequent the instances of guar-
ding of physicians are, the more secure they 
feel themselves. In a literature review, it is 
observed that shift work causes a negative 
impact on workers, according to   McVicar 

(2003:633-642) and Sarıçam (2012:81-91). 
This could be explained in that this situati-
on makes physicians feel like they are in an 
insecure environment because of the change 
in their sleeping pattern, being far from the-
ir collegues and the sense of full responsibi-
lity of patients.  It is found out that there is a 
negative, weak and insignificant correlation 
between the mean scores of physicians’ years 
of institutional work and their HPSS-WSS 
(Table 5). In another study that would support 
our findings, Tel and his associates (2003:13-
23) state that there is no significant relations-
hip between the years of institutional work of 
the healthcare personnel working in an Er-
zurum hospital and their work-related stress. 
Contrary to our findings, Tuna and Baykal 
(2004:92-100) report that the more years of 
institutional work a healthcare personnel has 
in an institution, the more work-related stress 
will have. It could be concluded that there is 
a direct relationship between the professional 
experience and work-related stress.

RESULTS

It is found out that in the private hospital, 
which was researched, the occupational sa-
fety is provided for the physicians, yet the 
healthcare personnel have work-related stress 
and they are at a “highly stimulating, high 
responsibility but attractive work stress le-
vel”. It was also found out that the physicians 
who got training on Occupational Health and 
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Safety were found to have more work-related 
stress than those who did not, and those who 
report their health to be bad than those who 
do not, and those who do exercise than those 
who do not. Also, those who report they are 
contented with their work environment rather 
than those who do not, those who report they 
are contented with the unit where they work, 
those who do not have a chronic disease rat-
her than those who do, are observed to feel 
more secure in hospital environment. 

It is suggested that the number of scientific 
studies regarding the workplace-related risks 
and work-related stress in physicians be inc-
reased, more meetings be organized with sec-
tor leaders, and multiplier effect of the factors 
such as sense of security, health and stress in 
physicians be diminished. It is further sug-
gested that improvements in the current he-
alth system regarding healthcare personnel in 
order for them to be more contented and feel 
less work-related stress be realized.
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EFFECT ON WORK STRESS ON NON-PHYSICIAN HEALTH WORKERS 
OF WORK ENVIRONMENT SO-URCE RISKS IN THE FAMILY HEALTH 

CENTERS 1

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA ORTAMI KAYNAKLI 
RİSKLERİN HEKİM DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ STRESİNE 

ETKİSİ

Esra TAŞALAN1, Nilgün ULUTAŞDEMİR2

1 Ayla Alevli Family Health Center, Gaziantep / Turkey 
2 Avrasya University, Faculty of Health Sciences, Trabzon / Turkey

Öz: Amaç: Bu çalışma; Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) 
görev yapan hekim dışı sağlık çalışanların karşılaştıkla-
rı risklerin iş stresine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini 
Mayıs-Haziran 2015 tarihlerinde Gaziantep İli Şahinbey İlçesi 
ASM’lerinde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanları (200 
kişi) oluşturmaktadır. Evrenin tümü araştırma kapsamına alın-
mış ve 200 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo-de-
mografik özellikler, çalışma ortamı kaynaklı risk ve tehlikeler 
algısı, İSG uygulamaları ile Sağlık Çalışanlarının Güvenliği 
Ölçeği (SÇGÖ) ve İş Stresi Ölçeği (İSÖ) sorularından olu-
şan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmış-
tır. Verilerin analizi frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bul-
gular: Araştırma kapsamına alınan ASM’lerde görev yapan 
hekim dışı sağlık çalışanların tümü (200 kişi) kadın olup katı-
lımcıların %55’i 40 yaş üzerindedir. Sağlık çalışanların %2.0’ı 
lisansüstü, %49.5’i lisans mezunudur. Hekim dışı sağlık çalı-
şanların %80’i İSG eğitimi aldığını, %86’i Kişisel Koruyucu 
Donanım kullandığını ifade etmiştir. İş kazası geçiren sağlık 
çalışanı oranı ise %13.5’tir. İSG Eğitimi alan sağlık çalışan-
ların SÇGÖ puan ortalamaları daha yüksek (p=0.05, t=1.916) 
saptanmıştır. Sonuç: Araştırmanın yapıldığı ASM’lerde iş gü-
venliğinin sağlandığı ancak hekim dışı sağlık çalışanlarında iş 
stresi; “bazı yönleriyle kişiyi zorlayarak verimliliği arttırırken, 
bazı yönleriyle de sağlığı tehdit edebilir” biçiminde görülmüş-
tür. Kurum yönetimi tarafından İSG kültürünü artırmaya, iş 
stresini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Merkezi, Hekim Dışı Sağlık 
Çalışanı, İş Stresi

Abstract: Aim: This work was planned for occupational risks 
and effects to decrease minimum level, for working stress 
for impro-ving suggesstions for non-physician health work-
ers in Family Health Centers (FHC). Method: Non-physi-
cian health workers (200 people) in FHC consist of process 
stage that is cross-sectional and descriptive part in May-June 
2015 in Şahinbey, Gaziantep. During process 200 people 
were informed. The results were collected in questionaire 
as socio-democraphic features, risks and dangers caused by 
working environment, the factors being have taught to effect 
OHS, protection of non-physician health workers and working 
stress. The analysis was done with ki square, t test, one-way 
analysis of varience (ANOVA), correlation analysis. Results: 
During process, 100% of non-physician health workers (200 
people) are women and 55% of these are over 40.2% of par-
ticipants are master degree-graduate,49.5% are bachelor’s-de-
gree graduate. 80% of non-physician health workers had 
OHS training, 86% they used personal protective equipment. 
13.5% had work accident. It was determined non-physician 
health workers having OHS training HPSS score average are 
higher (p=0.05, t=1.916). Conclusion: In FHC, job security is 
provied but job stres “by increasing productivity while forcing 
people in some ways, it can also threaten health with some 
aspects”. An education should be given for improving (OHS) 
culture by management of institution and reduce it.  

Key Words: Family Health Center, Non-Physician Health 
Workers, Job Stress
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INTRODUCTION

The possibility facing with the occupational 
risks of healthcare staff differs according to 
the occupation and the division. The Fam-
ily Health Center (FHC) is a very dangerous 
area of occupational      safety in outpatient 
treatment services.1 (NACE Code Six). FHCs 
serve to maintain and improve the health of 
individuals and to improve their well-being.

While presenting these services, health pro-
fessionals are faced with many risks and dan-
gers from infections, to problems caused by 
violence and stressors. Ensuring the right of a 
healthy life at the workplace is important for 
providing the necessary physical conditions 
to protect it from social, mental and physical 
harm and to take precautions for Occupational 
Health and Safety (OHS)”(Sarıçam, 2012:5). 
It is necessary to know and recognize in which 
case the danger in the working environment 
turns into a risk. When this situation is ig-
nored, it is not possible for the employee to 
work in a healthy and safe environment and to 
prevent work-related health problems. In or-
der to be able to protect the health, the factors 
that disturb the health should be well known. 
If the dangers in the working environment can 
not be prevented, it leads into risks and if the 
risks can not be prevented, it can lead into 
work-related health problems, occupational 

1 Official Gazette 26.12.2012 Dated No. 28509, Rela-
ted To Occupatıonal Health And Safety Communı-
catıon of Employment Danger Classes (2012).

accidents, occupational diseases and disabili-
ty, incapacity and absenteeism. Both the work-
ing environment and the intensity of work in 
health workers can cause the occurrence of 
occupational errors (Köktürk vd., 2003:305-
316; Bilir and Yıldız, 2004). Identification of 
the health care workers who provide primary 
health care services in the first step with the 
widest dimension of their own health risks is 
a necessary step to start the initiative process-
es. When the concept of health is approached 
holistically, we can see that the health of the 
service provider and the benefiting society are 
related to each other. Therefore, the protection 
and development of the health of health work-
ers should be considered as a part of commu-
nity health work (Ergör vd., 2003:44-51).

AIM

In this study, it was aimed to evaluate the effect 
of risks of non-physicians who work at family 
health centers on work stress in the working 
environment. The results which was obtained 
may contribute to the adoption of measures 
to ensure job health and security, awareness 
building and work stress reduction in FHCs.

METHOD

Of all 200 non-physician health workers 
working in 52 FHCs in Şahinbey District of 
Gaziantep in June 2015 consists of the uni-
verse of the descriptive type of work. The 
response rate is 100%. The results were col-
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lected in questionaire as socio-democraphic 
features, risks and dangers caused by working 
environment, the factors being have taught to 
effect OHS, protection of health workers and 
working stress. Permissions and ethical ap-
provals (01.12.2014, No:33) were obtained. 
The results were collected in questionaire as 
socio-democraphic features, risks and dangers 
caused by working environment, the factors 
being have taught to effect OHS, protection 
of non-physician health workers and working 
stress. 

Health Professionals Safety Scale (HPSS): 
Cronbach Alpha: 0.96 (0.95 for Cronbach Al-
pha for nurses, 0.97 for physicians, 0.96 for 
other health staff) was found for all health per-
sonnel, which were developed by Öztürk and 
Babacan (2012:36-42). In this study, the Cron-
bach Alpha reliability coefficient was found as 
0.96. The purpose of this Scale is to determine 
if the occupational safety provided for health 
staffs in (private) hospitals and to evaluate ac-
tivities for work safety. This is a Likert-type 
scale consisting 45 items, which is evaluated 
between “6” positive statements completely 
agree and “1” strongly disagree regarding to 
evaluate occupational safety, occupational ac-
cidents and occupational diseases in hospitals. 
The total score interval of scale is between 45-
270 points. Scores close to 270 indicate that 
work security is provided in hospitals, and 
scores close to 45 indicate that work security 
is not provided. When these scores are divid-

ed by the number of items in order to make a 
comparison, they take values between 1 and 6 
points in the scale sum and sub-factor level, 
and thus the scale scores are evaluated in this 
manner.

Work Stress Scale (WSS): It was developed 
by Cohen and Williamson (1988)  and Cron-
bach Alpha score was determined as 0.78. 
The validity and reliability in Turkey were 
done by Baltas et al. (1998:10-12) of which 
The Cronbach Alpha scale value was found as 
0.84. In this study, the Cronbach Alpha reli-
ability coefficient was found to be 0.83. The 
purpose of this scale is to research the basics 
of stress perception and ways of coping with 
stress. The questions on the scales are fivefold 
of the likert type, (1=Never, 2=Very Rare, 
3=Sometimes, 4=Frequently, 5=Always). The 
total score obtained by evaluating the scale is 
divided by 14, so that the scale score of the 
individual is obtained.

   By assessing the data; categorical measure-
ments are summarized as number or percent-
age and also numerical measurements are ex-
pressed with average deviation and standard 
deviation. Informed consent forms were ob-
tained from participants. From the parametric 
tests in normal distributing datas; one-way 
analysis of variance has been used for the ava-
rage of more than two groups and for compar-
ing avarage of two groups, the importance test 
of difference between two avarages, kruskal-
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wallis, mann-whitney U and corelation has 
been used.

RESULTS 

100% of the non-physician health workers in-
cluded in the survey are female, and the aver-

age age is 35.00±9.00 (Min:20, Max:47). The 
distribution of the average scores of the WSS 
and HPSS according to the sociodemographic 
characteristics of non-physician health work-
ers is given in Table 1. 

Table 1. Distribution of WSS and HPSS Scores According to Sociodemographic Charac-
teristics of Non-Physician Health Workers

 Age N Ort SD t p

  HPSS
20-30 age         90 2.91 0.40

     0.89     0.34
31 age and  over       110 2.96 0.33

  WSS
20-30 age 90 2.05 0.88

     0.80     0.37
31 age and over        110 2.16 0.78

Education Level N Ort SD KW p

  HPSS

Health vocational high school 50 2.37 0.98

3.80     0.01
Associate Degree 47 2.12 0.86

Undergraduate degree 99 2.01 0.69

Graduate degree  4 1.22 0.25

  WSS

Health vocational high school 50 2.98 0.41

0.95     0.41
Associate Degree 47 2.95 0.41

Undergraduate degree 99 2.91 0.31

Graduate degree  4 2.71 0.24

Marital Status  N Ort        SD       KW        p

  HPSS Married 161 2.16 0.85

Single 32 1.83 0.72 2.31 0.10

Widowed-divorced-separate 7 2.28 0.58

Married 161 2.95 0.37

    WSS Single 32 2.84 0.30 2.02 0.13

Widowed-divorced-separate 7 3.12 0.14
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Health professionals who graduated from 
health vocational high school have a high 
average score of HPSS (p=0.01, KW=3.80). 

The distribution of non-physician health 
workers according to working status is given 
in Table 2.

Table 2. The Distribution of Non Physician Health Workers According to  
Working Status

 Work satisfaction in the institution N Ort SD t p

WSS
Satisfied 117 2.90 0.35

-1.42 0.15
Not-satisfied 83 2.98 0.38

HPSS
Satisfied 117 2.31 0.87

4.10 0.001
Not-satisfied 83 1.84 0.67

Years of professional experience N Ort SD t p

WSS

Between 1-5 years 90 2.90 0.36

0.67 0.51Between 6-10 years 92 2.95 0.36

11 and over 18 2.95 0.34

HPSS

Between 1-5 years 90 2.14 0.83

0.20 0.81Between 6-10 years 92 2.07 0.83

11 and over 18 2.18 0.84

Working Hours  N Ort SD   U        p

WSS
40 hours 14 2.4 1.11

1.62 0.10
41 hours and over 186 2.08 0.80

HPSS

40 hours 14        2.64        0.26
-3.22 0.001

41 hours and over  186        2.9        0.36

Number of patients per day N Ort SD t p
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WSS
Between 0- 50 112  2.20 0.90

1.66 0.97
51 and over  88 2.00 0.71

HPSS
Between 0- 50 112 2.93 0.38

-0.38 0.69
51 and over  88 2.95 0.33

Being on guard duty N Ort SD t p

WSS
Between 0- 50 76  2.20 0.78

1.20 0.22
51 and over 124 2.06 0.85

HPSS
Between 0- 50  76 2.92 0.37

-0.43 0.66
51 and over 124 2.94 0.36

The average score of HPSS is higher for 
health personnel who are satisfied with FHC 
(p=0.001, t=4.10) and working for 40 hours 
(p=0.001, U=-3.22). The distribution of av-

erage scores of HPSS and WSS according 
to the health status of non-physician health 
workers is given in Table 3.

Table 3. The Distribution of Average Scores of HPSS and WSS According to the Health 
Status of Non-Physician Health Workers

 Regular health check       N      Ort SD   T p

WSS 
Yes 51 2.15 0.77

0.15      0.69
No 149 2.10 0.85

HPSS
Yes 51 2.87 0.40

1.88      0.17
No  149 2.96 0.35

 Exercise situation N Ort SD t p

WSS
Yes 40 2.25 0.81

1.20
0.23   No 160 2.08 0.83

HPSS
Yes 40 2.87 0.25

-1.29
0.19   No 160 2.95 0.38
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 Expressing health status N Ort SD F p

 Good 48 2.85 0.41

WSS  Medium 125 2.96 0.37 1.73  0.18

 Bad 27 2.94 0.17

 Good 48 2.85 0.41

HPSS  Medium 125 2.96 0.37 6.21 0.001

 Bad 27 2.94 0.17

 Applying for a Health 
Establishment N Ort SD U p

WSS
Yes 171 2.91 0.33

-2.07 0.04No 29 3.06 0.48

HPSS
Yes 171 2.13 0.85

0.80 0.42No 29 2.00 0.70

 Regular diet N Ort SD F p

 WSS

 Yes 38 3.06 0.51

4.66  0.01 No 84 2.95 0.27

 Not always 78 2.85 0.34

 Yes 38 2.26 0.70

 HPSS  No 84 1.97 0.76 2.06 0.12

 Not always 78 2.19 0.94

 Smoking status N Ort SD KW p

 Yes, at least 1 per day  35 2.90 0.30

 WSS  Yes , smoking sometimes  21 2.89 0.28 0.73 0.53

 Used to smoke but quit 
now   24 2.88 0.31

 Never smoke 120 2.97 0.40

 Yes, at least 1 per day 35 2.11 0.93

 HPSS  Yes , smoking sometimes 21 2.00 0.67 0.72 0.54
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 Used to smoke but quit 
now 24 1.92 0.68

 Never smoke 120 2.17 0.85

While the number of middle-aged health 
workers is 125, the average score of HPSS is 
higher for non-physicians (p=0.001; F=6.21). 
The average of the scores of those who ap-
plied for the health institution (p=0.04, U=-

2.07) and those who had bad diet (p=0.01, 
t=4.66) were found to be lower. The average 
score of non-physician health workers HPSS 
and WSS was given in Table 4. 

Table 4. The Average Score of Non-Physician Health Workers HPSS and WSS

     N Min     Max Ort SD

Health Worker Safety Scale – HPSS 200 1.00 4.22 95.21 37.37

Work Stress Scale – WSS    200 3.00      6.00   2.94 0.36

It was determined that the FHCs covered 
by the research were provided with job 
security (HPSS=95.21±37.37) and that 
the non-physicians were at the “most fa-
vorable stress level in terms of health 
productivity”(WSS=2.94±0.36). The rela-

tionship between the age of non-physician 
health workers, the year of institutional work, 
the year of professional experience, the work-
ing hours and the average of HPSS and WSS 
scores are given in Table 5. 

Table 5. The Relationship Between the Age of Non-Physician Health Workers, the Year 
of Institutional Work, the Year of Professional Experience, the Working Hours and the 

Average of HPSS and WSS Scores

 Age The year of instituti-
onal work

The year of professi-
onal experience

The working hours

 r   p r p r p r p

HPSS 0.067     0.34 -0.005 0.45   -0.011 0.87   -0.115   0.10

WSS 0.064     0.37 0.024 0.74    0.082 0.24    0.224   0.001

There is a very weak and statistically signifi-
cant relationship between the average hours 

of working non-physician workers and the 
average score of HPSS on the negative way 
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(r=-0.0115; p=0.10), and a statistically insig-
nificant relationship between the average of 
the WSS scores on the positive way (r=0.224; 
p=0.001).

DISCUSSION

This research was carried out among non-
physician workers in FHCs in Şahinbey Dis-
trict of Gaziantep. It has been reported that 
there are a limited number of studies carried 
out in the field of determining the work stress 
levels of health workers in our country com-
paring to foreign countries (Sarıçam, 2012; 
Taşdelen and Zambak, 2013:101-106; Koç, 
2009; Süloğlu, 2009; Özen, 2013:74; Kaya et 
al., 2010:401; Aytekin and Kurt, 2014:51-58; 
Yılmaz, 2009; Tuna and Baykal, 2013:92-
100). It is important to evaluate the factors 
that affect job security and work stress in 
terms of health workers and institutions hav-
ing sufficient equipment for risks. The aver-
age score of HPSS scores of  health vocation-
al highschool graduates from non-physician 
health workers taken into the scope of the 
research is high (p=0.01; KW=3.80) (Table 
1). In contrast to the findings of our study, in 
Tuna and Baykal’s (2013:92-100) work titled 
“Work Stress and Affecting Factors in Oncol-
ogy Nurses” and in Al-Aameri’s (2003:1183-
1187) work titled “Source of job stress for 
nurses in public hospitals”, no significant dif-
ference was found between education level 
and work stress. The level of education may 

not affect the work stress of health workers. 
Non-physicians who are satisfied with work-
ing at the institution have a higher HPSS av-
erage (Table 2). When we examined the work 
done, Çağan and Günay (2012) found 61.6% 
of those who were satisfied with working in 
FHCs. Like every other profession, satisfac-
tion from work is very important in health-
related professions. The average score of 
HPSS for health personnel working 40 hours 
is higher (p=0.001; t=3.22). The physical and 
psychological fatigue of health workers with 
high workloads can lead to their reduced mo-
tivation, reduced personal achievement and 
stressful life.

The average score of HPSS is better for 
those who express well in health condi-
tions (p=0.001; F=6.21) (Table 3). Similar 
to the findings of our research, Ozkan et all. 
(2013:15-25) stated that more than 70% of 
the nurses’ health is impaired due to work-
ing conditions that they can not take time 
for their social life and they can not provide 
qualified nursing services. It has been thought 
that assessing the health status of health con-
ditions may not be related to work stress. The 
average scores of WSS for malnourished peo-
ple (p=0.01; t=4.66) were found to be lower. 
There are also studies in the literature where 
regular and adequate nutrition increases em-
ployee productivity, reduces illnesses and 
occupational diseases, improves employee 
health, strengthens workplace psychology, 
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makes employees feel more peaceful and 
increases resistance to illnesses (Aktaş and 
Çakal, 2001:119-123; Parlar, 2008:547-
554.). It can be considered that regular nutri-
tion can play an effective role in decreasing 
work stress if health workers’ work environ-
ment density is considered. When the risks 
and hazards originating from the FHC work 
environment are evaluated,  whose high av-
erage are those who;  have dried their hands 
after washing their hands (4.76±0.48), those 
who wash their hands after care/treatment 
(4.75±0.43), those who wash their hands 
before the treatment process (4.74±0.43), 
the ones who put the tip of the needle in the 
storage box (4.69±0.60). Those whose aver-
age is low are; those who wash within 5 min-
utes when the chemical leaks into the skin/
eye/open wound (0.91±0.27), are exposed to 
the negative effects of chemotherapy drugs 
(1.36±0.57), and those who are abused in 
FHCs by patients’ relatives (1.59±1.13). In 
the study of Ergör et all. (2003:44-51), 95.8% 
of the health care workers stated that they fre-
quently met with occupational risk factors. 
The high level of practice of non-physician 
health workers in our work in order to protect 
them against risks and hazards can show that 
health professionals can turn their knowledge 
into behavior. Occupational stress scores may 
increase as exposure to occupational risks in 
health care personnel increases.

   

It was found that FHCs that were includ-
ed in the research provided job security 
(HPSS=95.215±37.37) (Table 4). Ozturk and 
Babacan (Ozturk and Babacan, 2011:125-
135) stated that work safety is provided 
in FHCs and Community Health Centers 
(CHCs). It can be said that non-physician 
workers in research provide job security in 
the working environment. In this study, it 
was determined that the non-physician health 
workers had a stress score average of 2.94 ± 
0.36 at the level of “a high level of stimuli, a 
high level of responsibility but a high level 
of job stress” (Tablo 4). Similar to our find-
ings, our study found that the average score 
of work stress in the Sarıçam (Sarıçam, 
2012:62) study was 2.85±0.54. In this study, 
nurses have found that nurses are at the most 
favorable stress level in terms of health and 
productivity. As the exposure to occupational 
risks in health personnel increases, job stress 
scores increase. It has been determined that 
non-physician health workers experience 
more work stress as working hours increase 
(Tablo 5). Working on shifts can negatively af-
fect employees (Sarıçam, 2012:23; McVicar, 
2003:633-642). It can be said that working 
hours are directly related to work stress.

RESULTS

In this study, it has been found out that job 
stress was provided for FHCs but for non-
physician health workers; “In some ways it 
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increases the productivity by forcing the per-
son, while in some ways it can threaten the 
health”. Job stress has been found higher for 
the staff who don’t take the time to rest than 
those who take; the staff who have sleeping 
problems than those who don’t have; the staff 
who think to leave the job than who those 
don’t think to leave; the staff who feel bad 
about their health than those feel well. Safety 
of healthcare staff has been found higher for 
the staff who are satisfied than those who are 
not satisfied;  the staff who take OHS training 
than those who do not take OHS training; the 
staff who do not voluntarily choose the oc-
cupation than those who voluntarily choose 
the occupation; the staff who do not think to 
leave their job than those who think to leave 
their job; the staff who express their health 
condition well than those who do not express 
it well. 

The results obtained within the scope of the 
research; it may be useful to share with the 
Directorate of Public Health and carry out co-
operative efforts to protect the health profes-
sionals working in FHCs from occupational 
risk and work stress.
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Ölçeği. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 
Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s. 36-42

PARLAR, S., (2008). A Problem That Is Not 
Considering in Health Workers: Healthy 
Work Environment. TAF Prev. Med. 
Bull, Volume: 7, Issue: 6, p. 547-554

SARIÇAM, H., (2012). İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin 



38

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 01 Yıl:2016

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety 
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 01 Year: 2016

ID:09 K:18
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2016/73226)

Issn Print: 2548-0758

Karşılaştıkları Risk ve Tehlikelerin İş 
Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri En-
stitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir

SIMMONS, B., NELSON, D., (2001). Eu-
stress at Work: The Relationship Be-
tween Hope and Health in Hospital Nurs-
es. Health Care Management Review, 
Cilt:26, Sayı:4, sf. 7-18

SÜLOĞLU, A., (2009). Diyaliz Merkezler-
inde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde 
Tükenmişlik Sendromu. Sağlık Bakanlığı 
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Uzmanlık Tezi, İstanbul

TAŞDELEN, S., ZAMBAK, A., (2013). 
Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik 
Deneyim Sırasındaki Stres Düzeylerinin 
İncelenmesi. Florence Nightingale 
Hemşirelik Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, s. 
101-106

TUNA, R., BAYKAL, Ü., (2013). Onkoloji 
Hemşirelerinde İş Stresi ve Etkiley-

en Faktörler. Florence Nightingale 
Hemşirelik Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, s. 
92-100

YILMAZ, F., (2009). Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği: 
Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçül-
mesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bil-
imler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Anabilimdalı Doktora 
Tezi, İstanbul

LAW AND COMMUNIQUES

5258 SAYILI AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU 
(2014). 09.12.2004 tarihli, 25665 sayılı 
Resmi Gazete

28509 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ 
TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 
(2012). 26.12.2012 tarihli, 28509 sayılı 
Resmi Gazete

AUTHOR NOTES: This work is a summary 
of the first author’s master’s thesis. 



39

ÇALIŞMA ORTAMINA UYGUN ZEMİN YAPISININ ÇOK KRİTERLİ 
KARAR VERME YÖNTEMİ (AHP) İLE SEÇİMİ 1

SUITABLE FLOOR MATERIAL SELECTION FOR WORKING 
ENVIRONMENT WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING (AHP) 

Bahadır GÜLSÜN1, Fatih YILMAZ1 

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Günlük yaşamda vermek zorunda kalınan 
kararların bir kısmı oldukça basit iken, büyük 
bölümü ise üzerinde derinlemesine düşünmeyi 
ve irdelemeyi gerektirir. Bu amaçla birçok bilim 
adamı tarafından çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 
Karmaşık yapılı karar problemlerinde, karar al-
ternatif ve kriterlerine relatif (göreli) değerler ve-
rilmek suretiyle, yönetsel karar mekanizmasının 
çalıştırılması esasına dayanan bir “çok amaçlı ka-
rar verme yöntemi” olan Analitik Hiyerarşi Yak-
laşımı bunlardan birisidir. Çalışma ortamlarında 
iş güvenliği kurallarının uygulanması, çalışan-
ların yaralanması ve ölmesine neden olabilecek 
kazaların önlenmesi bakımından önemlidir. Bir-
çok işyerinde düşme sonucu yaralanmalara ne-
den olabilen tehlikeli durumlardan biri de uygun 
olmayan zemin malzemeleridir. Bu çalışmada, 
farklı çalışma ortamlarında kullanılacak zemin 
malzemelerinin seçiminde çok kriterli karar ver-
me yöntemi (AHP) uygulanmış, zemin seçiminde 
belirleyici kriterler incelenmiş, bu kriterler içinde 
güvenlik kriterinin yeri ve önemi vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, 
Analitik Hiyerarşi Prosesi, Zemin Seçimi, İş Gü-
venliği, İş Kazaları

Abstract: While same of decisions which are to be 
made in daily life are rather simple, yet the larger 
part of them necessitate thinking deeply and ex-
amining. Various methods have been developed 
by a lot of scientists for that purpose. The analy-
thical hierarchy approach is one of these which is 
the multi purpose decision making method based 
upon the basis of running the managerial decision 
mechanism by giving the relative priority values 
to the decision alternatives and oriterions in the 
complicated decision problems. implementation 
of safety rules is important in the and working 
environment for the prevention of accidents that 
could lead to fatalities and injuries of employees. 
One of the dangerous situations in working envi-
ronment is “unsuitable floor material” that may 
cause to falls and injuries. In this study, multi-cri-
teria decision-making method (AHP) was applied 
for selection of flooring materials used in differ-
ent workplaces. It was also evaluated the deter-
mining criterias in the selection process of floor-
ing materials and the importance of safety criteria 
in these criterias. 

Key Words: Multicriteria Decision Making, An-
alytic Hierarchy Process (AHP), Floor Material 
Selection, Safety, Occupational Accidents
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GİRİŞ

İş kazalarının oluşmasında üretim araçları, 
hammaddeler ve çevresel koşullarla birlikte 
sosyolojik, psikolojik, fizyolojik bir çok etken 
rol oynamaktadır. Çalışma ortamındaki sıcak-
lık, nem, hava akımları, yetersiz aydınlatma, 
gürültü, kirli hava gibi olumsuz fiziksel ve 
kimyasal etmenler çalışan insanda; yorgun-
luğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin ağır-
laşmasına, duyu organlarının işlevlerini yete-
rince yapamamasına neden olmakta ve bunun 
sunucunda da güvensiz davranışlar ortaya çık-
maktadır. 

İşyerlerindeki olumsuz fiziksel ve kimyasal 
etmenlerin oluşturduğu çevresel koşullar, ça-
lışanlara etkileri nedeniyle güvensiz davranış-
ların oluşmasına kaynaklık ettiği gibi, işyer-
lerindeki güvensiz koşulların da nedenidir. İş 
kazalarının başat nedeni, çalışma ortamında 
yeterli tedbir alınmamasından dolayı ortaya 
çıkan tehlikeli durumlardır. Bu nedenle işve-
renin, işyerinde teknik ilerlemelerin getirdiği 
daha uygun sağlık şartlarını sağlaması, iş ka-
zalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve 
bulundurulması gerekli tedbir ve araçlar ile 
alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devam-
lı surette izlemesi esastır. 

Çalışma ortamlarında kullanılan zemin kapla-
ma malzemeleri çeşitli özelliklere ve kullanım 
amaçlarına sahiptir. Zemin malzemelerinin se-
çiminde, imal edildiği maddeler, uygulama ko-
laylığı, kolay temizlenebilir olması ve maliyeti 

gibi çeşitli kriterler rol oynamaktadır. Bunlara 
eklenmesi gereken bir başka kriter de güven-
li olup olmamasıdır. Zemin ve diğer kaplama 
malzemeleri, kayma sonucu düşme kazaları 
yanında, içerdiği kolay alevlenebilir kimyasal 
maddeler nedeniyle yangınlara, hatta yangının 
hızla büyümesine yol açarak büyük zararla-
ra neden olabilmektedir. İçerdiği kimyasallar 
nedeniyle bir yangın esnasında zehirli gazlar 
açığa çıkarmakta, duman inhalasyonu sonu-
cu ciddi yaralanma ve ölümlere neden olabil-
mektedir. Ayrıca, epoksi gibi çeşitli ürünlerin 
uygulanması esnasında çalışanların sağlığını 
etkileyebilecek zararlı emisyonlar söz konusu 
olmaktadır. Zemin malzemelerinin seçiminde 
müteahhitler, şantiye yöneticileri ve işletme 
sahipleri genellikle malzemenin maliyetine ve 
estetiğine önem verirken, güvenlikle ilgili hu-
suslar göz ardı edilmektedir. 

Yürürlükteki yasal mevzuatta da, zemin mal-
zemelerinin seçimi ve uygulanmasında gü-
venlik kuralları ile ilgili düzenlemeler yapıl-
mıştır. Örneğin; “İşyeri Bina ve Eklentilerin-
de Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine 
İlişkin Yönetmeliğin” 26 ıncı maddesinde “iş-
yerlerinde, taban döşeme ve kaplamalarının 
sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, 
kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şe-
kilde olması sağlanır” ve 28 inci maddesinde 
“işyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, 
tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağ-
layacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağ-
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lık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden 
yapılır” hükümleri yer almaktadır.

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışmanın amacı, kullanıcı veya kullanı-
cı adına seçim yapmak zorunda olan kişilere 
yardımcı olmak amacıyla, zemin malzemesi 
seçiminde dikkat edilen ölçütlerin belirlenme-
si, böylelikle piyasada bulunan zemin çeşitleri 
arasından doğru kriterde ve alternatifte seçim 
yapma olanağının sağlanmasıdır. Bu ölçütlerin 
(kısıtların) belirlenmesinde alanında uzman 
karar vericilere danışmanın en doğru yol oldu-
ğu düşünülmüştür. Bu amaçla zemin değerlen-
dirmede kullanılacak olan kriterlerin ve alter-
natiflerin neler olacağı belirlenmiş,  konuyla 
ilgili uzmanlara anket uygulanarak sonuçlar iş 
güvenliği yönünden değerlendirilmiştir.

Ülkemizde zemin seçimi ile ilgili geniş çaplı 
araştırmalar yapılmamış, uygun araştırma tek-
nikleri geliştirilmemiştir. Teknolojinin hızla 
gelişmesine bağlı olarak yapı malzemelerin-
deki çeşitlilik, zemin malzeme çeşitliliğini de 
arttırmıştır. Kullanıcı ihtiyaçlarının çok hızlı 
değiştiği günümüzde zemin seçimi işletmenin 
en önemli seçim kriterlerinden biri olmuştur. 
Gelişen teknoloji ve bakış açılarıyla birlikte 
ihtiyaçları optimum şekilde belirlemek adına 
zemin seçimi yapacak olan kuruluşların en 
etkin yönetim biçimlerini uygulamaları ge-
rekmektedir. Yapılan analiz sonucunda ilgili 
zemin çeşitleri arasında bir derecelendirmeye 
ulaşılması hedeflenmektedir.

Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme tek-
niklerinden olan “Analitik Hiyerarşi Prosesi” 
(AHP) tekniği kullanılmıştır. AHP hem objek-
tif hem de subjektif değerlendirme kriterlerini 
dikkate alabilen ve yaygın olarak kullanılan 
bir “Çok Kriterli Karar Verme Tekniği”dir. 
Anlaşılmasının kolay olması ve basit matema-
tik hesaplamaları içermesi sebebiyle, AHP ol-
dukça büyük bir ilgi görmüş ve birçok alanda 
kullanılmıştır.

YÖNTEM

Çok Kriterli Karar Verme

Çok kriterli karar verme (ÇKKV), istenen 
amaca ulaşmak için nitel ve nicel kriterler 
kullanarak mevcut alternatiflerin değerlendi-
rilerek en uygun alternatifin seçilmesi veya 
alternatiflerin sıralanması şeklinde tanımla-
nabilir. Karar verme, uygun alternatifler ara-
sından en iyi seçeneğin bulunmasına yönelik 
olan bir süreçtir. Çok kriterli karar verme ise, 
alternatiflerin birden fazla kriter bakımından 
sıralanmasında kullanılmaktadır ve çok geniş 
kullanım alanına sahiptir. Çok kriterli karar 
verme problemlerinin çözümü için geliştirilen 
yöntemler, karar verme sürecinde çok sayıda 
ve genellikle birbirleriyle çelişen kriterlerin 
bulunduğu durumlarda kullanılmaktadır (Ti-
lehnoei & Aref, 2013; Özdemir & Seçme, 
2009; Başkaya & Özturk, 2012; Santos & Ca-
margo, 2010). 
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Günlük yaşamda vermek zorunda kalınan 
kararların bir kısmı oldukça basit iken büyük 
bir bölümü ise üzerinde derinlemesine dü-
şünmeyi ve irdelemeyi gerektirir. Savunula-
nın aksine, karar verme aşamasında mevcut 
olan karar teorilerinden yararlanıp, düşünce 
ve inançların doğruluğu irdelenmeye çalışıl-
mamıştır. Kişiler kendi değer sistemlerini ve 
ne istediklerini tam olarak bildikleri inancın-
da olduklarından başka birinin kendilerine 
ait düşünceleri düzenleyerek daha iyi karar 
verebileceklerine inanmazlar. Buradan ha-
reketle birçok bilim adamı tarafından çeşitli 
yöntemler ortaya atılmıştır. Bu yöntemler, 
kişileri nasıl karar vermeleri gerektiği konu-
sunda analitik olarak düşünmeye zorunlu kıl-
maktadır. Bu şekilde kişi, hem sezgisel hem 
mantıksal etkilenmeyi en aza indirerek daha 
analitik ve matematiksel bir karar verme sü-
recini uygulayacaktır. Aynı zamanda, yapılan 
araştırmalarda, insanoğlunun beyin kapasite-
sinin karmaşık kararları etkin ve sezgisel bir 
şekilde sentezini gerçekleştirmede yeterli ol-
madığı görülmüştür. Bu görüşler ile birlikte, 
Prof. Thomas L. SAATY tarafından 1970’li 
yıllarda özel bir programlama problemini 
çözmek üzere Çok Kriterli Karar Verme tek-
niklerinden olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi 
(AHY) ortaya atılmıştır. Bu yöntem kişileri 
nasıl karar vermeleri konusunda zorunlu kıl-
mak yerine, onlara kendi karar mekanizmala-
rını tanıma olanağı sağlayıp bu şekilde daha 
iyi kararlar vermelerini amaçlamaktadır.

Çok kriterli karar verme yöntemleri, çalışan 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili araştırmalarda 
da sıkça başvurulan yöntem olmuştur. Örne-
ğin; sıcak ve nemli ortamlarda çalışanların iş 
güvenliği koşullarının incelenmesinde (Gu-
ozhong, Neng, Zhe, Ying & Binhul, 2012), 
yol inşaatlarında iş güvenliği faktörleri ve 
performansının ölçülmesinde (Janackovic, 
Savic & Stankovic, 2013), işyerlerinde dav-
ranışsal tabanlı iş güvenliği yönetiminde 
hatalı davranışsal risklerin belirlenmesinde 
(Dağdeviren & Yüksel, 2008), imalat sanayi-
inde iş güvenliği risklerinin belirlenmesinde 
(Tadic & Djapan, 2012), inşaat kazı çalışma-
larında iş güvenliği riskleri ve iş kazaların-
dan kaynaklanan kayıpların belirlenmesinde 
(Kim, Yoo, Cho & Kang, 2014), tehlikeli 
atık geri-dönüşüm hizmetlerinde çalışanların 
sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendiril-
mesinde (Hatami-Marbini, Tavana, Moradi 
& Kangi, 2012) çok kriterli karar verme yön-
temleri kullanılmıştır. İş güvenliği, çalışan 
sağlığı, verimlilik ve performans ölçümü ile 
ilgili konularda bu metod yaygın olarak kul-
lanılmaktadır (Huang, Hsu, Chen & Dong, 
2011; Janaćkovic, 2013; Novin, Givehchi & 
Hoveidi, 2014; Yarahmadi, 2012; Yılmaz & 
Alp, 2016).

AHP’nin Hiyerarşik Yapısı

Hiyerarşide alt başlıklara ayırma işlemi ağa-
ca benzer bir yapıyla gösterilir. Hiyerarşide 
kullanılan bu ağaç yapısı problemi basitleştir-
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meye yardımcı olur. AHP ile oluşturulan hi-
yerarşik yapıda, hiyerarşinin en üst kısmında 
makro bir amaç olan en iyi kararı verme ya 
da en iyi alternatifi seçme amacı vardır. Alt 
seviyelere inildikçe, amaca katkıda bulunan 
özellikler görülür. Bu özellikler hiyerarşide 
daha alt seviyelere inilirse ayrıntılandırılabi-
lir. En alt seviyede ise karar seçenekleri bulu-
nur (Ünal, 2011). 

AHP, alternatiflerin ortak bir kritere göre 
ikili karşılaştırılmasına dayanan bir ölçüm 
teorisidir. AHP çok kriterli ve çok seçenekli 
problemlerin sonuca ulaşmasında karar ve-
riciye önemli yardımlar sağlamaktadır. AHP 
problemi birden fazla seviyeden meydana ge-
len bir hiyerarşik yapı ile oluşturulmaktadır. 
Analitik Hiyerarşi sürecinde her sorun için 
amaç, kriter, olası alt kriter seviyeleri ve al-
ternatiflerden oluşan bir hiyerarşik yapı kul-
lanılır (Saaty, 1990: 9-11).

Şekil 1. Üç Seviyeli Analitik Hiyerarşi 
Modeli

ZEMİN SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak 
yapı malzemelerindeki çeşitlilik zemin mal-
zeme çeşitliliğini de arttırmıştır. Kullanıcı 
ihtiyaçlarının çok hızlı değiştiği günümüzde 
zemin seçimi işletmenin önemli seçim kriter-
lerinden biri olmuştur. Gelişen teknoloji ve 
bakış açılarıyla birlikte ihtiyaçları optimum 
şekilde belirlemek adına zemin seçimi yapa-
cak olan kuruluşların en etkin yönetim biçim-
lerini uygulamaları gerekmektedir. Yapılacak 
analiz sonucunda ilgili zemin çeşitleri arasın-
da bir derecelendirmeye ulaşılması hedeflen-
mektedir.

Zemin seçimi yaparken ilk olarak dikkat 
edilmesi gereken nokta, seçilecek zemin çe-
şidinin kullanılacağı alana uygunluğudur. 
Kullanılacak alanın ıslaklığına ve kuruluğu-
na dikkat edilmesi gerekir. Islak alanlar için 
kuru alanlarda kullanılan ve sudan, nemden 
etkilenen zemin çeşitleri kullanılmamalıdır. 
Kullanılması durumunda zeminde şişmeler 
ve deformasyonlar meydana gelir. Bu neden-
le uygun olmayan yerlere sadece estetik dur-
duğu düşüncesiyle yanlış zemin malzemesi 
tercih etme hatasına düşülmemelidir. Bundan 
başka, malzemenin maliyeti ve güvenli olup 
olmadığı da dikkate alınan kriterler arasında-
dır. 
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ AÇISIN-
DAN ZEMİN GÜVENLİĞİ

İşverenler, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 
ve ilgili mevzuata göre çalışanların sağlık 
ve güvenliğini tehdit edebilecek riskleri de-
ğerlendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda 
işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çalış-
maları yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenli-
ği çalışmalarının amacı çalışanları kaza ve 
meslek hastalıklarından korumak, güvenli 
bir çalışma ortamı oluşturarak kayıpları ön-
lemektir. Bu nedenle işletmelerde kayıplara 
neden olacak durumları önceden değerlen-
dirip nasıl yönetileceğine karar verme süre-
cine bağlı olarak risk değerlendirmesi yapıl-
maktadır. Çalışanların ve işyerinde bulunan 
diğer kişilerin güvenliğinin sağlanmasında, 
doğru alanlarda doğru güvenlik ürünlerinin 
uygulanması esastır. Her yıl binlerce çalı-
şan, yanlış zemin seçiminden dolayı kayma 
ve takılma nedeniyle düşerek yaralanmakta 
ya da hayatını kaybetmektedir. Bu da önem-
li bir maliyet unsuru olarak işletmelere geri 
dönmektedir. Bu durum, işletmelerin zemin 
seçimi konusundaki kararlarında dikkatli ol-
malarını gerektirmektedir.

KRİTERLERİN ve ALTERNATİFLE-
RİN BELİRLENMESİ

Yapı malzemelerindeki çeşitlilik kullanıcının 
malzeme seçimini zorlaştırmaktadır. Yanlış 
seçilen malzeme ile yapılan hatalı bir uygu-
lama ve bunun sonucunda oluşacak sorunlar, 

ürün performansını ve dayanımını etkilemek-
te ve oluşacak zararların maliyetini artırmak-
tadır. Bu nedenle, seçim yapmak zorunda olan 
kişilerin zemin seçiminde dikkat etmesi gere-
ken ölçütleri biliyor olması ve ürünler arasın-
dan doğru bir seçim yapması gerekmektedir. 
Bu analizde, seçimler aşağıda belirlenen ka-
rar alternatifleri arasından yapılacaktır.

Kriterler:

1. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması,

2. Kolay temizlenebilir olması,

3. Maliyet bedeli,

4. Onarım işlemlerinin kolaylığı,

5. İstenilen renkte ve desende olması,

6. Kayma ihtimali,

7. Uygulama ve kurulum kolaylığı,

Alternatifler:

Epoksi Zemin Kaplama, Heterojen PVC Ze-
min Kaplama, Homojen PVC Zemin Kapla-
ma, Linolyum PVC Zemin Kaplama ve Karo 
Halı Kaplama olarak belirlenmiştir.

UYGULAMA

Uygulama olarak üç farklı hizmet sektöründe 
(poliklinik, ofis, spor salonu) zemin seçimi-
nin çok kriterli karar verme Analitik Hiyerarşi 
Yönetimi ile çözümü yapılmıştır. Önceki bö-
lümde bahsedilen kriterlere ve alternatiflere 
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göre zemin seçimi yapılacaktır. Kriter olarak, 
üç farklı işletme için ortak bir kriter belirlen-
miştir. Alternatifler işletmelere göre değişik-
lik göstermiştir. Zemin seçimi için alanında 
uzman karar vericilere anket uygulanmıştır.

Poliklinikte Zemin Seçimi

Şekil 2. Polikinlikte Zemin Seçiminin Hi-
yerarşik Yapısı

Belirlenen bu kriterlerin ve alternatiflerin 
ikili karşılaştırmalarının yapılacağı bir form 
hazırlanmıştır. Bu form kullanılarak, karar 
vericilerden zemin seçiminde dikkate alınan 
karar kriterlerinin ve her bir karar kriterleri-
ne göre alternatiflerin ikili karşılaştırmala-
rı yapılmıştır. Bu formlarla elde edilen ikili 
karşılaştırma değerlerine göre her bir karar 
verici için, Excel programında, formüllere 
göre hazırlanmış olan hesaplama tablosuy-
la, karar kriterlerinin, her bir karar kriterine 
göre zemin çeşitlerinin ağırlık puanları, ikili 

karşılaştırmaların tutarlılık oranları hesap-
lanmıştır. Değerlendirmesi tutarlı olmayan, 
tutarlılık oranı %10 dan büyük olan formlar 
değerlendirilmek üzere tekrar uygulanmıştır. 
Gerekli hesaplamalar yapılarak sonuçlar ana-
liz edilmiştir.

Tablo 1. Kriterlerin Ağırlıklandırılması

Kriterler Poliklinik

Kolay temizlenebilir olması 36%

Maliyet bedeli 25%

Kayma ihtimali 12%

Dayanıklı ve uzun ömürlü olması 10%

Onarım işlemleri kolaylığı 11%

İstenilen renkte ve desende olması 4%

Uygulama ve kurulum kolaylığı 3%

Tablo 1’de kriterlerin karşılaştırma matrisi 
ve önem dereceleri görülmektedir. Bu önem 
dereceleri incelendiğinde, en önemli mental 
özelliğin %36’lık bir oranla ‘Kolay temizle-
nebilir’ olduğu görülmektedir. İkinci önemli 
mental özellik ise %25’lik bir oranla ‘Ma-
liyet Bedeli’, üçüncü önemli mental özellik 
ise %12’lik ‘Kayma İhtimali’ olmuştur. Bu 
kriterleri sırası ile ‘Dayanıklı ve uzun ömürlü 
olması’, ‘Onarım işlemleri kolaylığı’, ‘İsteni-
len renk ve desende olması’ ve ‘Uygulama ve 
kurulum kolaylığı’ izlemektedir.
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Tablo 2. Zemin Seçimi

ZEMİN  
MALZEMESİ

AĞIRLIKLANDIR-
MA

Epoksi Zemin Kaplama 0,136259866

Heterojen Pvc Zemin 
Kaplama

0,47193742

Homojen Pvc Zemin 
Kaplama

0,202084808

Linolyum PVC Kap-
lama

0,189717906

Toplam 1

Bu şekilde her bir kritere göre zemin seçimi-
nin öncelik değerleri elde edilmiştir. Bütün 
matrislerin üst sınırı olan 0,1’den küçük oldu-
ğu tutarlılığı hesaplanmıştır. Heterojen PVC 
Zemin Kaplama’nın öncelik değeri %47,19, 
Homojen PVC Zemin Kaplama’nın %20,20, 
Linolyum PVC Kaplama’nın %18,97, Epoksi 
Zemin Kaplamanın ise %13,62 olduğu gö-
rülmektedir. Bu değerler hiyerarşide yer alan 
kriterler ve değerleme yapan uzmanların gö-
rüşleri doğrultusunda belirlenen değerleme 
kriterleri ağırlıkları dikkate alınarak ortaya 
çıkmıştır.

Ofiste Zemin Seçimi

Şekil 3. Ofiste Zemin Seçiminin  
Hiyerarşik Yapısı

Tablo 3. Kriterlerin Ağırlıklandırılması

Kriterler Ofis

İstenilen renkte ve desende olması 36%

Kolay temizlenebilir olması 24%

Kayma ihtimali 15%

Dayanıklı ve uzun ömürlü olması 10%

Onarım işlemleri kolaylığı 8%

Maliyet bedeli 3%

Uygulama ve kurulum kolaylığı 3%
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Tablo 4. Zemin Seçimi

ZEMİN  
MALZEMESİ

AĞIRLIKLANDIR-
MA

Epoksi Zemin Kaplama 0,139484914

Heterojen Pvc Zemin 
Kaplama

0,269307866

Homojen Pvc Zemin 
Kaplama

0,399669163

Karo Halı Kaplama 0,191538057

Toplam 1

Bu şekilde her bir kritere göre zemin seçimi-
nin öncelik değerleri elde edilmiştir. Bütün 
matrislerin üst sınırı olan 0,1’den küçük oldu-
ğu tutarlılığı hesaplanmıştır. Homojen PVC 
Zemin Kaplama’nın öncelik değeri %39,96, 
Heterojen PVC Zemin Kaplama’nın %26,93, 
Karo Halı Kaplama’nın %19,15 ve Epoksi 
Zemin Kaplama’nın %13,94 olduğu görül-
mektedir.

Spor Salonunda Zemin Seçimi

Şekil 4. Spor Salonunda Zemin Seçiminin 
Hiyerarşik Yapısı

Tablo 5. Kriterlerin Ağırlıklandırılması

Kriterler Spor 
Salonu

İstenilen renkte ve desende olması 39%

Kayma ihtimali 19%

Kolay temizlenebilir olması 16%

Dayanıklı ve uzun ömürlü olması 13%

Onarım işlemleri kolaylığı 8%

Maliyet bedeli 3%

Uygulama ve kurulum kolaylığı 3%
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Tablo 6. Zemin Seçimi

ZEMİN  
MALZEMESİ

AĞIRLIKLANDIRMA

Poliüretan Kendi-
liğinden Yayılan 
Zemin Kaplama

0,557630557

Pvc Zemin Kaplama 0,308012949

Epoksi Zemin Kap-
lama

0,134356494

Toplam 1

Bu şekilde her bir kitere göre zemin seçimi-
nin öncelik değerleri elde edilmiştir. Bütün 
matrislerin üst sınırı olan 0,1’den küçük oldu-
ğu tutarlılığı hesaplanmıştır. Poliüretan Self-
Leveling Zemin Kaplama’nın öncelik değeri 
%55,76, PVC Zemin Kaplama’nın %30,8 ve 
Epoksi Zemin Kaplama’nın %13,43 olduğu 
görülmektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada, bu önemli problemin çözü-
müne yardımcı olacak çok sayıda kriteri bir 
arada değerlendirerek, en iyi alternatifin se-
çilmesini matematiksel verilerle sağlayan 
Analitik Hiyerarşi Prosesi yaklaşımı öneril-
miştir. AHP bütün kriterler için en uygun olan 
alternatifi seçmeye yarayan bir yaklaşımdır. 
Yapılan uygulamada görüldüğü gibi, kriter-
lerin her birisi için alternatifler arasındaki 
karşılaştırma matrisleri ve kriterlerin kendi 

arasındaki önemlerini gösteren karşılaştırma 
matrisi kullanılmıştır.

Uygulama çalışmasında görüldüğü gibi, işlet-
menin bulunduğu sektöre göre kriterlerimizin 
sıralaması değişebilir. Birden fazla kriteri en 
iyilemek, en iyi alternatif olmayı her zaman 
için sağlamayabilir. Önemli olan tutarlı iliş-
kiler sonucunda elde edilen uzlaşık çözümü 
en iyilemektir. 

Önerilen yöntem, bu çalışmada üç farklı sek-
tör için en iyi zemin seçiminin belirlenmesi 
için kullanılmış ve yedi kritere göre polikli-
nik için Heterojen PVC Kaplama, ofis için 
Homojen PVC Kaplama ve son olarak spor 
salonu için Poliüretan Self-Leveling (Kendi-
liğinden Yayılan) Zemin Kaplamanın oluş-
turduğu alternatif zeminler en iyi sonucu ver-
miştir.

Çalışma sonucunda, ofis ve spor salonu te-
sislerinde zemin seçiminde estetik görünüm 
kriterine daha fazla önem verildiği görülmek-
tedir. Sağlık tesisi olması açısından sadece 
poliklinik ortamında kolay temizlenebilirlik 
(hijyen) unsuru ön plana çıkarken, büyük alan 
kaplaması nedeniyle maliyet kriteri ikinci sı-
rada yer almıştır. Konunun uzmanları tarafın-
dan, her üç tesis tipinde de çalışan ve kullanı-
cı güvenliğini ilgilendiren “kayma ihtimali” 
kriterine önem verildiği görülmektedir. 

İşverenler, çalışanların sağlık ve güvenliğini 
tehdit edebilecek riskleri değerlendirmekle 
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yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği çalış-
malarının amacı çalışanları kaza ve meslek 
hastalıklarından korumak, güvenli bir çalış-
ma ortamı oluşturarak kayıpları önlemektir. 
Çalışma ortamları ile toplu kullanıma açık 
alanlarda (hastane, okul, spor tesisleri vb.) in-
san sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında en 
önemli kurallardan biri de; bina, ekipman ve 
malzemelerin tasarımı ve seçiminde iş sağlı-
ğı ve güvenliği kriterinin dikkate alınmasıdır. 
Bir binayı inşa ettikten veya bir malzemeyi 
alıp uyguladıktan sonra ortaya çıkan sorun-
ları bertaraf etmek çoğu zaman daha masraflı 
ve zordur. Güvenli olmayan bir malzemenin, 
sonradan güvenli hale getirilmesi ile ilgili 
çalışmalar riskleri çoğu zaman sıfıra indire-
mez. Bu nedenle, malzeme seçimi yapılma-
dan önce iş güvenliği ile ilgili kriterlerin be-
lirlenmesi, satın alma tercihlerinin buna göre 
yapılması, kazaların önlenmesi, çalışan ve 
müşterilerin sağlığının korunması açısından 
büyük önem taşımaktadır. 

Binlerce çalışan, yanlış zemin seçimi nede-
niyle oluşan kazalarda yaralanmakta; işlet-
meler bu nedenle ortaya çıkan maliyetlere 
katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple, 
işletmelerin zemin seçimi konusunda dikkat-
li olmaları gerekmektedir. Bu çalışma, karar 
verici durumundaki yapı müteahhitleri, şan-
tiye şefleri, işletme yöneticileri, iş güvenliği 
uzmanları gibi yöneticilere, bu konuda doğru 
kararlar almasında yardımcı olacaktır.

Bu çalışma sadece zemin malzemeleri ile il-
gili kriterleri belirlemek amacıyla sınırlı bir 
alanda yapılmıştır. Çalışma ortamlarında 
çalışan güvenliği ve sağlığını doğrudan et-
kileyebilen çok sayıda makine, malzeme ve 
hammadde bulunmaktadır. İş ekipmanları, 
üretim araç ve makineleri, inşaat malzemeleri 
(korkuluklar, dış cephe kaplamaları, kimya-
salların seçimi vb) ofis malzemeleri gibi bir-
çok ürünün seçiminde güvenlik ve ergonomi 
kriteri ön plana tutulmalıdır. Bu konularda 
tercihler yapılırken farklı değerlendirme yön-
temleri kullanılmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

In this study, the Analytical Hierarchy Process approach is proposed, which provides a mathe-
matical basis for choosing the best alternative by evaluating a number of criteria that will help 
solve this important problem. AHP is an approach to choose the most appropriate alternative for 
all criteria. As seen in the implementation, for each of the criteria, the comparison matrix bet-
ween the alternatives and the comparison matrix showing the significance between the criteria 
are used. As shown in the implementation study, the ranking of our criteria may vary depending 
on the industry in which the enterprise is located. Optimizing more than one criterion may not 
always be the best alternative. What is important is to maximize the compromise solution ob-
tained as a result of consistent relationships.  The proposed method was used in this study to 
determine the best floor material selection for three different sectors, and the best alternative 
is the Heterogeneous PVC flooring for the policlinic, the Homogeneous PVC flooring for the 
office and the Polyurethane Self-Leveling flooring for the sports hall. As a result of the study, 
it is seen that the aesthetic appearance criterion is given more importance in the floor selection 
in the offices and sports hall facilities. In terms of being a health care facility, easy cleanability 
(hygiene) element is on the foreground only in the outpatient clinic, but cost criterion is in the 
second place due to large area coverage. It seems that specialists of the importance attached 
importance to the criterion of “possibility of slipping”, which works in all three plant types 
and concerns user safety. One of the most important rules in ensuring human safety in working 
environments and public use open spaces (hospitals, schools, sports facilities, etc.); to take 
into account the work safety criteria in the design and selection of buildings, equipment and 
materials. Every year thousands of workers are injured due to slip and hang due to wrong gro-
und selection. This is so, returning to enterprises as a significant cost element. For this reason, 
all enterprises should be careful about floor selection. This study will help decision-makers 
to make decision-making decisions such as building contractors, construction site managers, 
business managers, and safety experts in this sense. This study was conducted in a limited area 
only to determine criteria for floor materials. There are a large number of machinery, materials 
and raw materials that can directly affect safety and health in working environments. Safety 
and ergonomics criteria should be the foreground in the selection of many products such as 
work equipment, production vehicles and machines, construction materials (railings, exterior 
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coatings, selection of chemicals, etc.) office supplies. When making choices in these matters, 
different evaluation methods should be used. 
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STUDENTS of OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INVESTIGATON 
of CONCERNING THEIR ECPECTATION and SATISFACTIONS to 

EDUCATION
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Öz: Bu çalışmanın amacı; iş sağlığı ve güvenliği öğrencile-
rinin yaşam amaçlarını, eğitsel hedeflerini, üniversite öğreni-
minden beklentilerini ve öğrenim gördükleri bölüme ilişkin 
memnuniyet durumlarını ortaya koymaktır. İş sağlığı ve gü-
venliği eğitimlerinin amacı ise teoride ve uygulamada çağdaş 
dünya koşulları ile uyumlu, yenilikçi bir eğitim sistemiyle ni-
telikli kişiler, öğrenciler yetiştirmek olmalıdır. Bu doğrultuda 
iş sağlığı ve güvenliğini meslek olarak benimsemiş kişilerin 
eğitimleri üzerinde durulmalı ve gelecekte iş hayatına atıla-
cak olan bu kişilerin eğitimleri çağdaş eğitim metotlarıyla 
desteklenmelidir.  Veri toplama aracı olarak literatür taraması 
ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma sürecinde konuyla 
ilgili birçok kaynak ve bu konuda yapılmış araştırmalar in-
celenerek araştırma projelendirilmiş ve veri toplama aracı 
geliştirilmiştir. Anket formu toplam 44 sorudan oluşmaktadır. 
Araştırmanın çalışma evrenini devlet ve vakıf üniversitelerin-
de iş sağlığı ve güvenliği programlarında eğitime devam eden 
öğrenciler oluşturmaktadır. Elde edilen bilgiler tablolar ve 
program hakkında öğrencilerin görüşlerini saptamak amacıyla 
verilerin frekansları ve yüzdelik dilimleri halinde verilmiştir. 
Bu çalışmayla iş sağlığı ve güvenliğinde okuyan öğrencileri-
nin görüşleri alınarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin so-
runları üzerinde yoğunlaşılarak olması gereken yeni eğitim 
teknikleri ifade edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknikleri,  İş Sağlığı ve Güvenli-
ği, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Abstract: In this study, a research is conducted on the students 
of occupational health and safety program, and it is aimed to 
determine their life goals, educational goals, expectation re-
garding the university education, and their satisfaction level 
with the program. The purpose of occupational health and 
safety education should be to bring up qualified individuals 
or students through an innovative education system consistent 
with the theory and practice of contemporary world condi-
tions. In this context, emphasis should be put on the education 
of the people who practice occupational health and safety as 
a profession, and this training should be supported by modern 
teaching methods. Literature review and survey technique are 
used as the data collection tools. During the research, after 
many resources and research on the subject are examined, 
the research is designed as a project and the data collection 
tool is developed. There are a total of 44 questions in the ques-
tionnaire. The population of the study consists of occupation-
al health and safety program students in private and public 
universities. Findings are summarized in tables as frequencies 
and percentages to present views of the students about the pro-
gram. In this study, it is aimed to focus on the problems of 
occupational health and safety education, and to propose new 
training techniques in consultation with occupational health 
and safety students.

Key Words: Training Techniques, Occupational Health and 
Safety, Occupational Health and Safety Education
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GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) genel amacı 
çalışana, çalışanın yakınlarına, ailesine, işye-
rine ve diğer mercilere gelebilecek yüküm-
lülüklerin azaltılması ve dolayısıyla, ülke 
ekonomisine gelebilecek zararları önlemektir 
(Çakmak, 2014). İş yaşamındaki teknolojik 
gelişmeler ve şekillenmeler iş hayatının güve-
nilir ve kaliteli hale getirilmesi için işletmeleri 
zorlamaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir iş yaşa-
mının olması için çeşitli teknik, tıbbi, hukuki, 
ve yönetsel faaliyetlerle birlikte ele alınması 
gereken önemli kavramlardan biri ise,  iş ka-
zaları ve meslek hastalıklarını önlemek için 
gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimle-
ridir.

2003 yılında çıkartılan 4857 sayılı İş Kanunun 
içerisinde İSG’yi ilgilendiren bazı maddeler 
bulunmakta, bu maddelere dayanılarak çıka-
rılan tüzük ve yönetmeliklerle çalışma hayatı 
şekillendirilmekteydi. AB’nin Çerçeve Direk-
tifi ile Uluslar Arası Çalışma Örgütü’nün 155 
ve 161 sayılı Sözleşmeleri gereği Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde bağımsız bir 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarıl-
ması amaç olarak belirlenmiştir. Bu doğrultu-
da, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu 20/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede ya-
yınlanarak, 30/06/2012 itibari ile uygulamaya 
konulmuştur. Bu kanun, çalışma hayatını bü-
tüncül bir yaklaşımla ele almıştır. 

Kanun, çağdaş yaşama ayak uyduran iş sağlığı 
ve güvenliği anlayışına paralel olarak önleme 
ve koruma düşüncesinden hareketle, çalışma 
hayatını kapsamlı bir İSG örgütlenmesinin 
sağlanması, risk değerlendirmesi, önlemlerin 
belirlenmesi, denetleme, aynı çalışma saha-
sında bulunan işverenler arasında koordinas-
yonu  sağlamayı öngörmektedir (Alpagut, 
2014). 6331 sayılı İSG kanunu, kamu ve özel 
sektör ayrımı yapmadan bütün işlere ve işyer-
lerine, işverenlere ile işveren vekillerine, çırak 
ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışan-
larına faaliyet konularına bakılmaksızın uygu-
lamaya alınmasına rağmen çalışma sahasında 
tam anlamıyla uygulanamamış, iş kazalarını 
ve meslek hastalıklarını azalma da pek sağla-
namamıştır. 

Kanunun uygulanma aşamasında, iş sahala-
rında İSG hizmetlerini uygulayacak uzman 
kişilerin en iyi şekilde yetiştirilmesine ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyaçta İSG alanında en iyi şekil-
de yetişecek ve yetiştirilecek İSG uzmanları 
ile giderilecektir. İş sağlığı ve güvenliği eği-
timlerinde teoride ve uygulamada çağdaş dün-
ya koşulları ile uyumlu, yenilikçi bir eğitim 
sistemi benimsenerek nitelikli öğrenciler ye-
tiştirilmesi amaçlanmalıdır. Türk sanayisinin 
önemli ihtiyaçlarından biri de nitelikli teknik 
insan gücü olduğuna göre, iş sağlığı ve güven-
liği eğitimine gereken önemin verilmesi de 
kaçınılmaz görülmektedir (Sarıkaya ve diğ., 
2009). Eğitim ve deneyime mutlak ihtiyaç du-
yulan bu konuda, teorik ve uygulamalı eğitim-



57

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 01 Yıl:2016

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety 
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 01 Year: 2016

ID:22 K:05
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2016/73226)

Issn Print: 2548-0758

de deneyimli kişiler yetiştirilmelidir. Doktora, 
yüksek lisans, lisans ve ön lisans programla-
rının eğitimi, mevzuatlarla aynı doğrultuda 
olmalı,  sanayi iş birliği tarafından desteklen-
meli ve eğitim içeriği sürekli güncellenmeli-
dir. Öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinin 
her aşamasına etkin katılımı ve etkin öğrenen 
kişiler olmaları sağlanmalıdır. Eğitimler sa-
yesinde öğrencilerin,  iş sahasında çalışma ve 
araştırma yapabilmesi aynı zamanda aktif ol-
maları gereklidir.

Ertürk 1972’nin belirttiğine göre, eğitimlerde 
hedefler, bireye, planlı eğitim yoluyla kazan-
dırılacak nitelikler olarak görülebilen bilgi, 
beceri, tutum, ilgi ve alışkanlıkların yanında 
kendisinin kullanacağı düşünülen özellikler 
ve ulaşılması istenen sonuçlardır. İş sağlığı ve 
güvenliği alanında eğitim almış bireyin de ka-
zanımı olarak kabul edilen bu nitelikler gözle-
nebilir ve kullanılabilir olmalıdır. 

İş sağlığı ve güvenliği günümüzde de olan 
uygulamanın aksine yalnızca bilgi aktarmak 
amacıyla değil, eğitimin tanımına uygun ola-
rak eğitim almış kişilerin konu ile ilgili tutum 
ve davranışlarını hedefleri doğrultusunda de-
ğiştirmek için yapılmalıdır. Bu durum da etkin 
öğrenmeyi sağlayacak eğitim programlarının 
hazırlanmasını gerekli kılar. Eğitim program-
ları bireyin öğrenme biçiminin dikkate alın-
masını ve öğrenenin öğrenme biçimlerini be-
lirleyerek bu veriler ışığında öğretme-öğren-
me sürecinin düzenlemesini gerektirir. Ayrıca 

eğiticinin-öğreticinin kendi öğrenme stilini 
bilmesi ve bunun farkında olarak öğretme-
öğrenme sürecini düzenlemesini gerektirir. 
Bu eğitim sonucunda istenilen sonucun orta-
ya çıkmasını ve sürdürülebilmesini sağlamak 
için ise uygulanan eğitim programının belirle-
nen esaslar çerçevesinde yapılması ve öğrenen 
ile öğretilen arasında karşılıklı bilgi, tutum, 
davranış alışverişinin sağlanması gereklidir 
(Ofluoğlu ve diğ., 2012).

İş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi tüm devletler, çalışanlar ve İSG 
alanını meslek edinmiş kişiler için çok önem-
lidir. Bu alanda ilerleme sağlanması için yapıl-
ması gerekenler ilgililerince tartışılıp üzerinde 
anlaşmaya varılmalı, başarılı bir iş sağlığı ve 
güvenliği uygulaması; işbirliği ve iyi niyetin 
yanı sıra ilgili kişilerin düşüncelerini de dik-
kate almaya dayanmaktadır (Çırakoğlu ve 
diğ., 2016).

GEREÇ ve YÖNTEM

Bu araştırmada iş sağlığı ve güvenliğinde oku-
yan öğrencilerinin görüşleri alınarak,  iş sağ-
lığı ve güvenliği eğitiminin sorunları üzerinde 
yoğunlaşarak olması gereken yeni eğitim tek-
nikleri ifade edilmeye çalışılmıştır. Devlet ve 
vakıf üniversitelerinde; örgün, ikinci öğretim 
ve uzaktan eğitim iş sağlığı ve güvenliği prog-
ramlarında öğrenim gören doktora, yüksek 
lisans, lisans, ön lisans öğrencilerinin mem-
nuniyet ve beklentileri sorgulanmıştır. 286 
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öğrenciye, geliştirilen anket formu uygulan-
mıştır. 

Araştırmanın, çalışmanın evreni, Türkiye’de 
bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde; ör-
gün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gören 
doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans iş 
sağlığı ve güvenliği programlarında eğitime 
devam eden öğrencilerden oluşturmaktadır. 

Örneklemi ise 2015-2016 eğitim-öğretim yıl-
larında, İstanbul’da ki devlet ve vakıf üniver-
sitelerinden 286 iş sağlığı ve güvenliği prog-
ramlarında eğitime devam eden öğrenciler 
oluşturmaktadır. Elde edilen bilgiler tablolar 
ve program hakkında öğrencilerin görüşleri-
ni saptamak amacıyla verilerin frekansları ve 
yüzdelik dilimleri halinde verilmiştir.

Araştırmada literatür taraması yapılarak ve 
anket formu kullanılmıştır. Araştırma süre-
cinde konuyla ilgili birçok kaynak ve bu ko-
nuda yapılmış araştırmalar incelenerek araş-
tırma projelendirilmiş ve veri toplama aracı 
geliştirilmiştir. Verileri toplamak amacıyla 
anket formları gerekli onay ve izinler alına-
rak örneklemde yer alan üniversite öğrenci-
lerine dağıtılmış ve anket formunu görüşleri 
doğrultusunda doldurmaları istenmiştir. 

Öğrenciler için hazırlanmış olan anket formu, 
birinci bölümde genel veriler 6 soru, ikinci 
bölüm, iş sağlığı ve güvenliği hakkında öğ-
rencilerin memnuniyet durumu 25 soru, üçün-
cü bölüm  öğrencilerin beklentilerine yönelik 

12 soru, dördüncü bölümde ise  iş sağlığı ve 
güvenliği  eğitimleri hakkında görüşlerini al-
maya yönelik açık uçlu soru yer almaktadır. 
Ölçek formu toplam 44 sorudan oluşmakta-
dır. Anket formu, 7 bağımsız değişken ve 37 
bağımlı değişken olmak üzere 44 maddeyle 
son şeklini almıştır. Bağımlı değişken soru-
ları için (1) Hiç Katılmıyorum, (2) Katılmı-
yorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum,  (5) 
Tamamen Katılıyorum derecelerle derece-
lendirilmiş ve puanlanmıştır. Buna göre de 
beşli likert ölçeği olarak ölçeklendirilmiş ve 
uygulanmıştır. Anket formuna son şekli veri-
lerek çalışma grubuna uygulanmıştır. Sonuç 
olarak, örneklemden 286 adet anket formu 
geçerli kabul edilerek değerlendirmeye alın-
mıştır.

Verilerin analizinde bilimsel istatistik için 
frekans (f) ve yüzde (%) değerlere bakılmış-
tır. Veri toplama aracı olarak kullanılan de-
ğerlendirme anket formuna örneklem grubu 
tarafından verilen yanıtlar sistematik olarak 
bir veri dosyasına girildikten sonra, SPSS 
21.0 istatistiksel paket programı ile değerlen-
dirilmeye alınmıştır. İstatistiksel bilgiler yar-
dımıyla alt problemlere uygun tablolar oluş-
turulmuş ve yorumlanmıştır. 

Güvenilirlik analizinde hesaplanan 
Cronbach’s Alfa değeri 0 ile 1 arası değer-
ler almaktadır ve Cronbach’s Alfa değeri-
nin 0.60’dan büyük olması istenmektedir. 
0.70’den büyük Cronbach’s Alfa değeri iyi ve 
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0.90’dan büyük değer ise ölçeğin güvenilirlik 
düzeyinin oldukça iyi olduğunu göstermek-
tedir (Nunnally ve diğ., 1967). İş sağlığı ve 
güvenliği hakkında öğrencilerin memnuniyet 
ve beklenti durumlarıyla ile ilgili güvenilir-
lik istatistiğinin Cronbach’s Alfa değeri sap-
tanmıştır.  Anketin memnuniyet sorularıyla 
ilgili güvenirlilik analizi katsayısı (α) 0,947 
beklenti durumuyla ilgili güvenirlilik analizi 
katsayısı (α) 0,940 olarak bulunmuştur.

BULGULAR ve YORUMLAR

Bu bölümde devlet ve vakıf üniversitelerin-
de; örgün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim 
gören doktora, yüksek lisans, lisans ve ön 
lisans iş sağlığı ve güvenliği programlarında 
eğitime devam eden öğrencilere uygulanan 
anket çalışmasından elde edilen bulgular yer 
almaktadır.

Araştırmaya katılan bağımsız değişkenlere 
ilişkin bulgular Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Bağımsız Değişkenlere İlişkin Bulgular

Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%)

Kadın 106 37,1

Erkek 180 62,9

Medeni Durum

Evli 60 21,0

Bekar 226 79,0

Yaş Değişkeni

17-25 181 63,3

26-35 70 24,5

36-45 29 10,1

46-65 5 1,7

65 ve üstü 1 0,3

Üniversitesi

Devlet 135 47,2

Vakıf 151 52,8

Öğrenim görülen programın türü

Ön lisans (Örgün Öğretim) 61 21,3

Ön lisans  (İkinci Öğretim) 57 19,9

Ön lisans (Uzaktan Öğretim) 14 4,9
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Lisans (Örgün Öğretim) 64 22,4

Yüksek Lisans (Örgün öğre-
tim)

37 12,9

Yüksek Lisans (İkinci Öğre-
tim)

10 3,5

Yüksek Lisans (Uzaktan 
Öğretim)

37 12,9

Doktora 6 2,1

Eğitiminizde İş Sağlığı ve Güvenliği Programını tercih 
etme sebebiniz nedir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı 
olmak

59 20,6

B sınıfı iş güvenliği uzmanı 
olmak

58 20,3

C sınıfı iş güvenliği uzmanı 
olmak

25 8,7

Asıl işimin dışında ek iş olarak 
yapmak

21 7,3

Şu an gündemde bir meslek 
olduğu için

31 10,8

Kariyer sahibi olmak 47 16,4

İyi bir ücretin olması 14 4,9

Diğer 31 10,8

Araştırmaya katılan 286 İSG öğrencisinden; 

•	 106’sı (%37,1) kadın, 180’i  (%62,9) er-
kek, 

•	 60’ı (%21,0) evli, 226’sı (%79,0) bekar,

•	 Yaş dağılımları göre 17 -25 yaş aralığın-
daki öğrenciler 181 (%63,3) ile en yo-
ğun grubu oluşturmaktadır. Bu grubu 70 
(%24,5) ile 26-35 yaş aralığındakiler izle-
mektedir.36-45 yaş aralığındaki öğrenci-

ler 29 (%10,1), 46-65 yaş arası öğrenciler 
5 (%1,7), 65 ve üstü yaş aralığında da 1 
(%0,3)  öğrenci dağılımı bulunmaktadır. 
Literatürde öğrenci memnuniyeti ile ilgili 
yurtdışında yapılan çalışmalarda cinsiyet 
ve memnuniyet arasında (Corts vd., 2000; 
Rosenthal vd., 2000; Carey vd., 2002; Ili-
as vd., 2008), sınıf düzeyi ve memnuniyet 
arasında (Corts vd., 2000; Ilias vd., 2008), 
yaş ile memnuniyet arasında (Carey vd., 
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2002; Ilias vd., 2008) anlamlı ilişki bu-
lunamazken cinsiyet ve memnuniyet ara-
sında anlamlı ilişkiler (Rienzi vd., 1993; 
Umbach ve Porter, 2002) ortaya koyan 
çalışmalar da vardır (Aydın ve diğ., 2014). 

•	 151’i ( % 52,8) vakıf üniversitesine, 135’i 
(%47,2) devlet üniversitesine gitmektedir-
ler.

•	 Öğrenim gördükleri programın dağılım-
ları göre öğrencilerin 64’ü (%22,4) lisans 
(örgün öğretim), 61’i (%21,3) ön lisans 
(örgün öğretim), 57’si (%19,9) ön lisans 
(ikinci öğretim),  37’si (%12,9) yüksek 
lisans (örgün öğretim) aynı şekilde 37’si 
(%12,9) yüksek lisans (uzaktan öğretim), 
10’u (%3,5) yüksek lisans (ikinci öğre-
tim), 6’sı (%2,1) ise doktora programında-
dır.

•	 İSG programını tercih sebeplerine göre 59 
(% 20,6) öğrenci A sınıfı iş güvenliği uz-
manı olmak, 58 (% 20,3) öğrenci B sınıfı 
iş güvenliği uzmanı olmak,  47 (%16,4) 
öğrenci kariyer sahibi olmak için, 31 (% 
10,8) öğrenci şu an gündemde bir meslek 
olduğu için, 31 (% 10,8) öğrenci de diğer 
durumlar için İSG programını tercih et-

tiklerini belirtmişlerdir. Diğer seçeneğin 
içeriğine de öğrenciler; akademik yetkin-
liğini arttırmak olduklarını, iş sağlığı ve 
güvenliği konusundan daha bilinçli dav-
ranmak, kendini geliştirmek ve topluma 
faydalı bireyler olmak istediklerini, eşinin 
yüksek lisans mezunu olmasını istediğini, 
işinden dolayı iş sağlığı ve güvenliğine de 
hakim olması gerektiği düşüncesinden, 
işinin vazgeçilmez bir parçası olduğu için, 
sorumluluk gerektiren, sevdiği ve yapmak 
istedikleri bir meslek olduğunu, ön lisans 
mezunu olmak için, “Türkiye’de çalışan 
kesiminde olan kişilerin haklarını bilme-
meleri ve İSG çatısı altında prosedürden 
ibaret olduğu uygulanmak da yetersiz ol-
duğu bu sisteme bir şeyler katmak hem 
mesleğim gereği hem de kariyer olarak 
beklentilerimi karşılaması için tercih sebe-
bi” şeklinde belirtilmiş, ülkenin geleceği 
adına bu programın tercih edildiğini belir-
tilmişlerdir öğrenciler. 25 (% 8,7) öğrenci 
C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak, 21 (% 
7,3) öğrenci asıl işinin dışında ek iş olarak 
yapmak istediği için, 14 (% 4,9) öğrenci 
de iyi bir ücret getirisi olduğu düşüncesin-
den İSG programını tercih ettiklerini be-
lirtmişlerdir.
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Tablo 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Öğrencilerin Memnuniyet Durumu

 
H

iç
 K

at
ılm

ıy
or

um

K
at

ılm
ıy

or
um

K
ar

ar
sı

zı
m

K
at

ılı
yo

ru
m

Ta
m

am
en

 K
at

ılı
-

yo
ru

m
 

To
pl

am

 f)  % (f)  % (f)  %  (f)  %  (f)  %  (f)  %

1 Eğitim kurumlarında 
verilen İş Sağlığı ve 
Güvenliği eğitimleri 
genel olarak yeterlidir.

23 8 40 14 90 31,5 81 28,3 52 18,2 286 100

2 Almakta olduğum İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
eğitim programı uy-
gundur.

7 2,4 16 5,6 62 21,7 120 42 81 28,3 286 100

3 Eğitimim sırasında 
ilgili dersin sorumlu 
öğretim elemanının iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusunda gerekli bilgi 
ve tecrübeye sahip ol-
duğuna inanıyorum.

1 0,3 17 5,9 49 17,1 108 37,8 111 38,8 286 100

4 Öğrenci-öğretim 
elemanı arasındaki 
iletişim etkili olarak 
sağlanmaktadır. 

7 2,4 16 5,6 55 19,2 108 37,8 100 35 286 100

5 Almakta olduğum 
eğitimde öğrenme 
ortamları amaca hizmet 
etmektedir.

9 3,1 27 9,4 49 17,1 116 40,6 85 29,7 286 100

6 Eğitimim sırasında 
Teknik Donanım ve/
veya Laboratuvarlar 
yeterlidir.  

31 11 62 21,7 65 22,7 76 26,6 52 18,2 286 100
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7 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerinde verilen 
dersler ders içeriği 
bakımından yeterlidir.

10 3,5 34 11,9 51 17,8 115 40,2 76 26,6 286 100

8 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerinde verilen 
dersler amacı bakımın-
dan yeterlidir.

6 2,1 18 6,3 59 20,6 120 42 83 29 286 100

9 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimleri iş sahası 
içinde uygulamalı ola-
rak  verilmelidir.

26 9,1 26 9,1 32 11,2 70 24,5 132 46,2 286 100

10 Ders programları alan-
daki yenilikleri takip 
edecek şekilde güncel-
lenmektedir.  

10 3,5 13 4,5 59 2,6 106 37,1 98 34,3 286 100

11 Dersler bizi çalışma/iş 
yaşamına hazırlamak-
tadır.

14 4,9 28 9,8 61 21,3 109 38,1 74 25,9 286 100

12 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerinin verimli 
olması için bireyler-
de bilişsel öğrenme 
alanına (Düşünsel ya 
da entelektüel) önem 
verilmelidir.

8 2,8 9 3,1 54 18,9 110 38,5 105 36,7 286 100

13 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerinin etkin bir 
eğitim olması adına 
bireylerde duygusal  
öğrenme alanı (Duy-
gular ya da Değerler) 
gerekmektedir.

10 3,5 16 5,6 59 20,6 120 42 81 28,3 286 100

14 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimlerinin verimli 
bir eğitim olması için 
bireylerde psiko-motor 
öğrenme alanına (Akıl-
Vücut Koordinasyonu) 
öncelik verilmelidir.

11 3,8 15 5,2 46 16,1 111 38,8 103 36 286 100
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15 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimimde değer-
lendirme işlemleri 
ihtiyacıma cevap veren 
niteliktedir.

9 3,1 20 7 64 22,4 117 40,9 76 26,6 286 100

16 Eğitim süreci boyun-
ca ve sonunda yazılı 
sınavların (vize ve 
final) dışında alternatif 
değerlendirme yöntem-
leri (sunumlar, portfol-
yo, grup çalışması gibi) 
kullanılmaktadır.

9 3,1 21 7,3 51 17,8 102 35,7 103 36 286 100

17 İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimimde günü-
müz teknolojisinden 
(bilgisayar, oyunlar, 
animasyon ve simulas-
yonlar gibi) yararlanıl-
maktadır.

19 6,6 17 5,9 46 16,1 102 35,7 102 35,7 286 100

18 Almış olduğum İş 
sağlığı ve güvenliği 
eğitimi günlük yaşa-
mımda olumlu yönde 
davranış değişikliği 
yapmaktadır.

9 3,1 16 5,6 43 15 98 34,3 120 42 286 100

19 Almış olduğum İş 
sağlığı ve güvenliği 
eğitiminin ileride iş ya-
şamımı olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünü-
yorum.

6 2,1 9 3,1 32 11,2 98 34,3 141 49,3 286 100

20 İş sağlığı ve güvenliği 
programından mezun 
olduğumda yeterli bilgi 
ve donanıma sahip ola-
cağımı düşünüyorum.

9 3,1 24 8,4 64 22 104 36 85 30 286 100

21 İş olanakları ile ilgili 
olarak üniversitemiz 
bize bilgi iletiyor

28 9,8 30 11 54 19 93 33 81 28 286 100
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22 Herkes için, iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimi-
nin gerekli olduğuna 
inanıyorum.

3 1 16 5,6 33 12 75 26 159 56 286 100

23 Genel olarak aldığım 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitim kalitesinden 
memnunum.

6 2,1 23 8 52 18 109 38 96 34 286 100

24 Akademik ya da sosyal 
etkinlik düzenleme 
konusunda sunulan 
destekten memnunum.

18 6,3 29 10 63 22 97 33,9 79 27,6 286 100

25 İş Sağlığı ve Güvenli-
ği eğitimim sırasında 
güncel mevzuatı takip 
etmekteyim.

9 3,1 18 6,3 61 21 105 37 93 33 286 100

Araştırma grubundaki öğrencilerin İSG eği-
timlerinin genel olarak yeterli olup olmadığa 
dair görüşlerinde öğrencilerin kararsız oldu-
ğunu ve yeterli olduğuna katılım oranları orta 
düzeylerdedir. “İş sağlığı ve güvenliği alanın-
daki insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine 
yönelik bölümlerin sayısının artması önemli. 
İş sağlığı ve güvenliği alanında özel olarak 
bilgilendirilen ve bu çerçevede eğitim alan 
kişi sayısının artması, bu kişiler iş sağlığı ve 
güvenliği alanında hizmet vermeseler bile 
başlı başına önemli. Özel olarak iş sağlığı ve 
güvenliği konularında yüksek seviyede eği-
tim almış kişiler, konunun önemini çok daha 
iyi anlayan ve yerine getirilmesi gereken yü-
kümlülükleri layığıyla yerine getirebilecek 
kişiler olacaklardır. Diğer yandan ihtiyacın 
çok üzerinde bir kontenjan ile eğitim veril-
mesi ileride bazı sıkıntılar doğurabilir. Bu 

konuda bir analiz yapıldıktan sonra açılacak 
bölüm sayısının belirlenmesi daha faydalı 
olacaktır. Aksi takdirde işgücü piyasasının en 
önemli sorunu olan yeterince istihdam im-
kanı bulunmasına rağmen bu nitelikte işgü-
cü bulunamaması sorunu devam edecektir.” 
(Bülbül, 2015). 

Ankete katılan öğrencilerin tamamına yakını 
İSG eğitim programlarının uygun olduğunu 
göstermektedir. İSG programı olan üniversi-
telerin kurumsal web sayfaları incelendiğin-
den eğitim programıyla ilgili olarak eğitim 
programlarını “iş güvenliği organizasyonu, 
mühendislik düzeyinde olan işletmelerde 
mühendisliğin bir alt kademesinde, mühen-
dislik düzeyinde olmayan işletmelerde ise, iş-
letmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üst-
lenebilecek bilgi ve yeteneğe sahip,  iş sağlığı 
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ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip 
eden ve yorumlayan, mesleki etik kurallara 
uygun davranan, bir işletmede iş güvenliği-
nin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm 
tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk anali-
zini yapabilen ve riskleri önlemede gerekli 
tedbirleri sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve 
gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, he-
deflerine dayanan” eğitim programı düzen-
ledikleri görülmektedir. Bu duruma göre an-
ket sonuçları ile üniversitelerin hazırladıkları 
eğitim programları paralellik göstermektedir.

Araştırmanın amacı ile ilgili bulgular incelen-
diğinde; ankete katılan öğrencilerin tamamı-
na yakını İSG eğitim programlarının uygun 
olduğunu göstermektedir. İSG programı olan 
üniversitelerin kurumsal web sayfaları ince-
lendiğinden eğitim programıyla ilgili olarak 
eğitim programlarını “iş güvenliği organi-
zasyonu, mühendislik düzeyinde olan işlet-
melerde mühendisliğin bir alt kademesinde, 
mühendislik düzeyinde olmayan işletmelerde 
ise, işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğu-
nu üstlenebilecek bilgi ve yeteneğe sahip,  iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mev-
zuatı takip eden ve yorumlayan, mesleki etik 
kurallara uygun davranan, bir işletmede iş gü-
venliğinin sağlanabilmesi için alınması gere-
ken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk 
analizini yapabilen ve riskleri önlemede ge-
rekli tedbirleri sağlayan, iş sağlığı ve güven-
liği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı 

ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, 
hedeflerine dayanan” eğitim programı düzen-
ledikleri görülmektedir. Bu duruma göre an-
ket sonuçları ile üniversitelerin hazırladıkları 
eğitim programları paralellik göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğrenci grubundaki öğ-
rencilerden eğitimlerinde ilgili dersin so-
rumlu öğretim elemanının iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye 
sahip olduğu görüşüne çoğunluğun katıldığı 
görülmektedir. İSG programlarının açıldığı 
üniversitelerin kurumsal web sayfaları in-
celendiğinde İSG derslerine gelen öğretim 
elemanlarının çoğunluğunun mühendislik ve 
teknik eğitim, işletme, hukuk, iktisat, kimya 
ve sağlık bölümlerinin öğretim elemanları ol-
duğu  görülmektedir. 

Araştırma öğrencilerin büyük bir çoğunluğun 
öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim 
etkili olarak sağlandığı görüşüne katıldık-
larını belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalara 
göre, öğrenme-öğretme süreçlerinde öğret-
men yakınlığı önemli bir iletişim değişkeni 
olarak görülmektedir. Aynı zamanda olumlu 
olan öğretmen davranışları öğrencileri güdü-
lemektedir (Erdem ve diğ., 2002).

Araştırmadaki öğrencilerden çoğu eğitimde 
öğrenme ortamları amaca hizmet ettiği görü-
şüne katıldıklarını bildirmişlerdir. Türkiye’de 
2005 yılında yenilenmeye başlanan eğitim 
programlarının en önemli amaçlarından biri 
geleneksel öğrenme ortamlarından yapılan-
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dırmacı öğrenme ortamlarına geçişin sağla-
nabilmesidir. Geleneksel sınıflar çoğunlukla 
öğretmen konuşmasına dayalı, öğrencinin pa-
sif, mutlak öğrenmesi gereken bilgilerin ol-
duğu ortamlardır. Yapılandırmacı ortamlarda 
öğrenen aktif, öğrenciyi düşünmeye yönelten, 
işbirliğine dayalı, etkileşimli teknolojilerin 
kullanıldığı, fikirlerin paylaşılarak öğrencile-
rin keşfetme serüvenine katıldıkları ortamlar-
dır (Ocak, 2012).  Öğrenenler, demokratik bir 
sınıf ortamında, ihtiyaçlarına uygun öğrenme 
içeriği ile etkileşimde bulunarak bütünün par-
çalarını yorumlar, parçalardan anlamlı bilgiyi 
oluştururlar. Yapılandırmacı öğrenme orta-
mında öğrenenin ne öğreneceğinden çok, ne-
den ve nasıl öğreneceği önemlidir (Erdem ve 
diğ., 2002). 

Araştırmanın amacı ile ilgili bulgular incelen-
diğinde; öğrencilerin görüşlerine göre eğitim 
gördükleri teknik donanım ve/veya laboratu-
varlar çok yeterli olmadığı görüşü çıkmıştır. 
Teknik donanım ve/veya laboratuarlar artırıl-
ması gerekir. “Mühendislik eğitimi diğer eği-
timlerden oldukça farklıdır.  Bunun en önemli 
sebebi ise diğer eğitimlerde öğrenci verilen 
derslere çalışır, ödevleri ve raporları yazar 
ve imtihan olarak mezun olur.  Mühendislik 
eğitiminin en önemli bir özelliği ise pratiğin 
ve bilhassa laboratuvar çalışmalarının başa-
rılı mühendis eğitiminde son derece önem 
taşımasıdır.  Mühendis öğrenciler, üniversite 
hayatlarının büyük bir kısmını laboratuvarda 
deney yapmakla ve rapor yazmakla harcarlar. 

Mühendislik eğitiminde laboratuvar kulla-
nımı, teknik donanımın yeterli ve öğrenci-
lere pratik uygulamaları öğretme her zaman 
için bir problem olmuştur” (İbrahim ve diğ., 
2016). İSG eğitimlerinde de aynı durum para-
lellik göstermektedir.

Araştırmaya göre grubun çoğunluğu İSG eği-
timlerinde verilen dersler ders içeriği bakı-
mından yeterli olduğu görüşündelerdir. İSG 
programlarının bulunduğu üniversitelerin 
web sayfalarında da ders içerikleri yer al-
maktadır. Araştırmada da derslerde içerikler 
anlatılmakta olduğu ve yeterli olduğu görü-
şü hakimdir. Dersler bizi çalışma/iş yaşamı-
na hazırlamaktadır görüşüne de çoğunluk 
katılmıştır. Bu iki araştırma sorusundan ve 
sonuçlarından da anlaşıldığı üzere derslerin 
içerikleri, ders programları çalışma hayatıy-
la örtüşmektedir. Baradan, (2016)’a göre de 
“Dersin içeriğinde alınması gereken teknik 
önlemler hakkında verilecek bilgiler meslek 
dalına göre yapılandırılmalıdır. Ancak, dersin 
içeriği sadece tehlikelerden korunma ve ön-
lemler yönünde olmamalıdır. Örneğin, iş gü-
venliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile 
ilgili temel bilgiler alınmadan teknik konu-
lara geçilmemelidir.  Özellikle iş kazalarının 
nedenlerinin araştırılmasında kaza örnekleri-
ni incelemek ve öğrencilere tartışma ortamı 
hazırlamak, konunun daha iyi anlaşılması ve 
öğrencilerin konuya sahip çıkması açısından 
son derece yararlı olacaktır. Ders içeriğinin 
hazırlanmasında atlanmaması gereken bir 
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başka konu ise şüphesiz İSG konusu ile ilgili 
mevzuattır. Örneğin, maden işyerlerinde sağ-
lık ve güvenlik yönetmeliği ile yapı işlerinde 
sağlık ve güvenlik yönetmeliği sadece belli 
meslek dallarını ilgilendirmektedir. Kısaca 
her mühendislik veya teknik dal için ayrı İSG 
dersi hazırlamak kaçınılmazdır.”

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu-
nun isteği, “İSG eğitimlerini iş sahası içinde 
uygulamalı olarak verilmelidir” şeklindedir. 
Temel İSG eğitim programının 40 saatlik bir 
kısmının da uygulamalı olması istenmektedir. 
Staj olarak da görülen bu eğitimler genelde 
eğitim kurumları dışında gerçekleşmektedir. 
Bu nedenle birçok uzman adayı, staj yapacak 
işyeri bulmakta sıkıntı çekmektedir. Ayrıca, 
bunların hakkıyla yapılıp yapılmadığının de-
netlenmesi olanaksız gözükmektedir.

Ders programlarının İSG alanındaki yenilikle-
ri takip ederek güncellemesinin görüşü hakim-
dir. “İşyerlerinde sağlık ve güvenlik kavramı 
yaklaşık son 10 yıldır ülkemizin gündeminden 
düşmeyen bir konu olmuştur.  Aslında uzun 
yıllardan beri mevzuatımızda yer alan bu ko-
nuya yeteri kadar ilgi gösterilmemiştir.  Bu 
konunun ciddiye alınması Avrupa Birliği’ne 
girme süreci ile beraber 2003 yılında 4857 sa-
yılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve kanu-
nu takip eden iş sağlığı ve güvenliği  ile ilgili 
yönetmeliklerin çıkması ile olmuştur.” (Bara-
dan, 2016). 2012 yılında sadece İSG konusunu 
kapsayan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun çıkması bu kanun ile artık birçok 
işyerine iş güvenliği uzmanı bulundurma ve 
risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu ge-
tirilmiş, proaktif yaklaşımın benimsenmesi 
tüm işyerlerini kapsaması, İSG ile ilgili yü-
rürlükteki tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere 
uymak, İSG çalışmaları birincil öncelik olarak 
kabul etmek, İSG uygulamaları tüm aşamaları 
gözden geçirerek sürekli iyileştirici, koruyu-
cu ve düzeltici faaliyetler yürüten uzmanlar 
yetiştirmek için üniversitelerde ders program-
larını ve ders içeriklerini güncellediği daha 
önceki araştırma maddeleriyle örtüşmektedir. 
“İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimim sırasında 
güncel mevzuatı takip etmekteyim” görüşüne 
de araştırma grubunun çoğunluğu katılmıştır. 
İSG alanındaki yenilikleri takip ederek gün-
cellemesinin görüşü ile güncel mevzuatı takip 
etme anket soruları paralellik göstermektedir. 
Bu durumlara göre; İSG konusunda mevzuat-
ların yenilenmesine ve değişikliklerin yapıl-
masına bağlayabiliriz.

Öğrencilerin çoğu, İSG eğitimlerinin verimli 
olması için bireylerde bilişsel öğrenme ala-
nına (Düşünsel ya da entelektüel) önem ve-
rilmelidir görüşüne katıldıkları yönündedir. 
Dolayısıyla bilişsel öğrenme alanı, bireyin 
zihinsel aktiviteleri ile ilgilidir. Kavrama, mu-
hakeme, ayırt etme, çıkarsama gibi akıl yürüt-
me, bellek ve dilin kullanımına dayalı zihinsel 
becerileridir. “Örneğin; bilişsel öğrenme alanı 
için ise daha çok görsel metotla öğretme yolu 
izlenmektedir. Sonuç olarak eğiticiler hangi 
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program ile eğitimin verileceğine karar ve-
rirken grubun potansiyelini ve eğitim alanını 
birlikte değerlendirerek daha faydalı bir ka-
rar verebilir” (İşler, 2013). “İş görenleri dü-
şünmeye, araştırmaya, eleştirmeye, problem 
çözmeye yöneltin. Bunun için üst düzey soru-
lar (örneğin öğrenme bilişsel alanla ilgiliyse 
uygulama, analiz, sentez düzeyinde sorular) 
sorun” (Akpınar ve diğ., 2014).

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin etkin 
bir eğitim olması adına bireylerde duygusal 
öğrenme alanı (Duygular ya da Değerler) 
gerekmektedir görüşüne araştırmadakilerin 
çoğunun katıldığı görülmektedir. “Bu alan 
bireylerin duyguları, tutumları, ilgileri ve 
takdirleri ile ilgilidir. Öğrenme alanı için ha-
zırlanan eğitimlerde farklı öğrenme ortamları 
gerekebilir. Örneğin; duygusal alanda eğitim 
verileceği zaman bir sınıf ortamında verilme-
si gerekir ve ikili diyaloglar şeklinde gelişe-
bilir. Öğrenme şartları da dikkate alınarak her 
çalışan grubu için ayrı programlar kullanıla-
rak daha etkin bir eğitim gerçekleştirilebilir” 
(İşler, 2013).

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verimli 
bir eğitim olması için bireylerde psiko-motor 
öğrenme alanına (Akıl-Vücut Koordinasyo-
nu) öncelik verilmelidir, görüşüne katılım 
çoğunluktadır. “Bu alan akıl ve vücut koordi-
nasyonunu gerektiren mekanik ve bireysel iş-
leri birleştiren bir davranış biçimini içermek-
tedir. El becerisi (monte etme, taklit etme, 

kullanma) ile ilgili bütün hareketler bu alana 
girmektedir. Psiko-motor alanında daha çok 
araç gereç kullanımı ile insan makine uyumu 
ve koordinasyonu önemli olduğundan maki-
ne ve araç-gereçlerle dolu bir öğrenme ortamı 
gereklidir” (İşler, 2013).

İSG eğitimlerinde, öğretim stratejileri amaç-
lanmış belli bir öğretim hedefini gerçekleştir-
meye yönelik karar alma sürecinin en önemli 
adımıdır. Bu aşamada verilecek olan karar, 
belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanıla-
cak olan öğretim yöntemleri ve öğretim stra-
tejilerine karar vermektir. Bunlar öğretim bö-
lümlerinin nasıl organize edileceğini gösterir. 
Öğrenme faaliyeti dikkat toplama, hedefler-
den öğreneni haberdar etme, ön öğrenmelerin 
hatırlanmasının uyarılması, uyarıcı materyal-
ler sunulması, öğrenene rehberlik etme, ka-
zanımı ortaya çıkarma, geri bildirim verme, 
depolama ve transferi artırma, kazanımı de-
ğerlendirme gibi belli aşamalardan geçerek 
ilerler. Bu aşamaların tam olarak öğrenilme-
siyle de öğrenme süreci gerçekleşir (Akpınar 
ve diğ., 2014).

Araştırma grubundaki öğrenciler “İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimimde günümüz teknolo-
jisinden (bilgisayar, oyunlar, animasyon ve 
simülasyonlar gibi) yararlanılmaktadır.” gö-
rüşüne katıldıkları görülmektedir. “Mesleki 
eğitimin verilmesinde çeşitli makine veya dü-
zeneklerden yararlanılır. Öğrencilerin konuyu 
kolayca kavrayabilmesi için bu düzenekler iç 
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yapıları görünecek şekilde kesit alınmalıdır. 
Teknolojideki hızlı değişim düşünüldüğünde 
mevcut eğitim araçlarının belirli zaman ara-
lıklarında güncellenmesi söz konusudur. Bu 
durum pahalı bir yatırım gerektiren mesleki 
eğitimin daha da pahalı hale gelmesi demek-
tir. İşte bu noktada animasyonların, simülas-
yonların kullanılması, yatırım yapma ihtiya-
cını azaltır veya tamamen ortadan kaldırır. 
Makine ve düzeneklerin çalışmasını canlan-
dırılması böylece, elemanın nasıl çalıştığı ve 
çalışma mantığının katılımcılara anlatılması 
kolaylaşmaktadır” (Kartal, 2016).

Araştırmaya katılanların çoğunluğu İSG 
programından mezun olduklarında yeterli 
bilgi ve donanıma sahip olduklarını düşün-
mektedirler. “Bu bölümden mezun olanların 
iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsa-
maktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Mü-
dürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel 
sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden 
düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu Kamuda 
ve özel İSG ile ilgili çalışmaların yapılması-
nı zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. 
Bunun sonucunda da işletmelerde İSG bölüm 
mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak 
artmaktadır” (www.meslekibilgi.com). İSG 
bölümü, gelecekteki meslek hayatımla ilgili 
bilgi vermeli görüşüyle, İSG programından 
mezun olunduğunda yeterli bilgi ve donanı-
ma sahip oldukları görüşü paralellik göster-
mektedir.

Üniversitelerin kurumsal web sayfaları in-
celendiğinde iş ilanları ile ilgili duyuruları 
bulunmaktadır. Araştırma grubundaki öğren-
cilerde üniversitesinin iş imkânları sunduğu 
görüşünü desteklemektedir.

Herkes için, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin 
gerekli olduğu görüşü çoğunluktadır. “İSG 
kültürünün topluma yerleşmesinde küçük 
yaşta bu bilincin oluşması, önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu yüzden ilköğretimden başla-
yarak İSG bilincinin oluşturulmasına yöne-
lik olarak okullarda eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları yapılması, çeşitli yaş gruplarına 
yönelik yazılı ve görsel materyaller hazırlan-
ması önemlidir. İSG bilincinin yerleşmesinde 
mesleki eğitimin rolü büyüktür. İSG Herkes 
İçindir!” (www.tkhk.gov.tr). Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasının 49’uncu maddesinde, 
“Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Dev-
let, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanla-
rı korumak ve çalışmayı desteklemek üzere 
gerekli tedbirleri alır hükmü bulunmaktadır. 
Bu hükmün yer alması anayasamızın çalışma 
hayatındaki insanlarımızın İSG’ye verdiği 
değeri göstermektedir.

Araştırma grubundaki öğrencilerden 
%56,6’sının, “İSG bölümü, gelecekteki mes-
lek hayatıyla ilgili bilgi vermeli” görüşüne 
tamamen katıldığını, %30,8 katıldığı, %8,7 
kararsız olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
okul memnuniyetlerinin, geleceğe yönelik 
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beklenti ve görüşlerinin bilinmesi, hizmet 
kalitesinin artırılmasına yönelik olarak gele-
cekte atılacak adımlara yol gösterici olacaktır 
(Aydın ve diğ., 2014). 

Araştırmaya katılan öğrencilerden 
%55,9’unun “Meslek ve bölüm ile ilgili reh-
berlik yapılmalı”  görüşüne tamamen katıl-
dıklarını, %32,9’nun katıldıkları görülmek-
tedir. %65,4 öğrencinin “Mezuniyet sonrası 
iş seçenekleri konusunda kapsamlı tanıtım ve 
yönlendirme yapılmalı.”  görüşüne tamamen 
katıldıklarını, %25,5 katıldığını görülmek-
tedir. İş yaşamının temelleri eğitim süreci 
kapsamında yer alan mesleki rehberlik çalış-

malarıyla doğrudan ilişkilidir. İş olanakları 
hakkında öğrencileri bilgilendirme (iş dünya-
sını tanıtma, iş bulmada yardımcı olma) anla-
mında ilk rehberlik çalışmaları 1895’de Ge-
orge Merril’in önderliğinde Amerika Birleşik 
Devletleri, San Francisco kentinde Mekanik 
Sanatlar Enstitüsünde başlatılmıştır. Okulla-
rın dışında ise; 1908’de Frank Parsons tara-
fından Boston’da işsiz ve vasıfsız göçmenleri 
eğitim sürecinden geçirip uygun işe yerleş-
meleri için “Meslek Büroları” kurulmuştur. 
Özellikle mesleki eğitim ve çıraklık uygula-
maları genç bireyleri geniş ölçüde mesleğe 
ulaştırmayı amaçlar (Çivilidağ ve diğ., 2015).
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Tablo 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Öğrencilerin Beklentileri
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(f)  % (f)  % (f)  %  (f) %  (f) %  (f)  %

1 İş Sağlığı ve güvenliği bölümü, 
kendimi ifade etmeme yardımcı olmalı 7 2,4 7 2,4 37 12,9 103 36 132 46,2 286 100

2 İş Sağlığı ve güvenliği bölümü, çevreyi 
sağlıklı bir şekilde değerlendirmeme 
yardımcı olmalı

4 1,4 4 1,4 29 10,1 94 32,9 155 54,2 286 100

3 İş Sağlığı ve güvenliği bölümü, 
gelecekteki meslek hayatımla ilgili 
bilgi vermeli

4 1,4 7 2,4 25 8,7 88 30,8 162 56,6 286 100

4 İş Sağlığı ve güvenliği bölümü, 
yeteneklerinizi doğru bir şekilde 
değerlendirebilme olanağı sağlamalı

5 1,7 7 2,4 33 11,5 107 37,4 134 46,9 286 100

5 Meslek ve bölüm ile ilgili rehberlik 
yapılmalı 3 1 7 2,4 22 7,7 94 32,9 160 55,9 286 100

6 Meslek ve bölüm ile ilgili danışmanlık 
yapılmalı 3 1 7 2,4 18 6,3 86 30,1 172 60,1 286 100

7 İş sağlığı ve güvenliği konularının 
daha iyi işlenmesi için sektörde uzman 
kişilerle iş birliği içinde olunmalı

4 1,4 3 1 23 8 67 23,4 189 66,1 286 100

8 Sektörle ilgili seminer, kongre, 
sempozyum vb. faaliyetler 
desteklenmeli ve teşvik edilmeli

2 0,7 5 1,7 16 5,6 70 24,5 193 67,5 286 100

9 Mezuniyet sonrası iş seçenekleri 
konusunda kapsamlı tanıtım ve 
yönlendirme yapılmalı

5 1,7 2 0,7 19 6,6 73 25,5 187 65,4 286 100

10 Kişi seçtiği kariyer doğrultusunda 
istenilen işe girilebilmeli 4 1,4 3 1 20 7 86 30,1 173 60,5 286 100

11 Kişi seçtiği kariyerde/meslekte 
becerilerini kullana bilmeli 4 1,4 2 0,7 16 5,6 78 27,3 186 65 286 100

12 Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu 
meslekte olabilecek değişimlerle ilgili 
bilgi sahibi oluna bilinmeli

5 1,7 4 1,4 17 5,9 58 20,3 202 70,6 286 100

Öğrencilerden %60,1’inin “Meslek ve bölüm 
ile ilgili danışmanlık yapılmalı” görüşüne 
tamamen katıldığını, %30,1’inin katıldığı, 
%6,3’ünün kararsız olduğu görülmektedir. 
Okul yöneticilerinin mesleki rehberlik çalış-

malarına ilişkin öğrencilerin “meslekleri ta-
nıma, ufkunun açılması ve kendini tanıma” 
yönünde sağladıkları yarara ilişkin görüşle-
ri, literatürde yer alan araştırmalar tarafın-
dan da desteklenmektedir. Bu çalışmalardan 
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elde edilen sonuçlar incelendiğinde; okul 
yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehber-
lik hizmetlerini okulun ayrılmaz bir parçası 
olarak gördüklerini ve öğrencilerin ruhsal 
sorunlarının çözümünde destek olduklarını, 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmet-
lerinin öğrencilere, yol gösterme ve sorun 
çözme gibi işlevleri olduğu belirlenmiştir 
(Çivilidağ ve diğ., 2015).  Öğrencilerden 
%66,1’inin “İş sağlığı ve güvenliği konula-
rının daha iyi işlenmesi için sektörde uzman 
kişilerle iş birliği içinde olunmalı” görüşüne 
tamamen katıldığını, %23,4’nün katıldığını 
görülmektedir. Sanayi, yürüttüğü belirli araş-
tırmalar özellikle, bilgi yoğun ekonomilerde-
ki bilimsel araştırmalar için araştırmacı temin 
edebilmek amacıyla üniversite ile işbirliği 
yapabilmektedir. Üniversite ve sanayiden 
araştırmacıların birlikte çalıştıkları, sonuçla-
rını ortak yayın olarak yayımladıkları araş-
tırmalarda ve özellikle havacılık, çevre, ilaç 
ve kozmetik gibi bilgi yoğun sektörlerde, bu 
tür işbirlikleri başarılı meyveler vermektedir. 
Sanayi ile etkileşimi ve işbirliğini kolaylaştır-
mak ve hızlandırmak için, birçok üniversite 
kendilerine özgü modeller geliştirmişler ve 
merkezler kurmuşlardır. ODTÜ bünyesinde 
kurulan BİLTIR (ODTÜ-BİLTİR Merkezi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Disiplin-
ler Arası Araştırma  ve Uygulama Merkezi), 
Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kuru-
lan Endüstriyel İşbirliği Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi ve Ege Üniversitesi’nde bulu-

nan EBİLTEM (Bilim-Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi) bu tür merkezler için 
verilebilecek bazı örneklerdir (Kiper, 2010). 
Bektaş ve Görmüş (2004) “Bugün itibarıyla 
meslek yüksekokulları-endüstri işbirliği iliş-
kileri arzu edilen düzeyin çok altındadır. Bu 
ilişkiyi düzenleyecek kurumlar daha fazla 
çaba göstermelidirler. Staj programları için, 
meslek yüksekokulları bulundukları bölge-
lerdeki işletmelerle ortak bir planlama yapa-
mamaktadırlar.”

Araştırmalarının sonucunda çok yönlü insan 
gücü yetiştirmenin önemini vurgulayarak 
mesleki eğitim veren kurumlarla ilgili sektör 
temsilcilerinin yakın ilişkiler içerisinde olma-
sı gerektiğini vurgulayarak konunun önemine 
dikkat çekmişlerdir.

Öğrencilerden %65,0’inin “kişi seçtiği ka-
riyerde/meslekte becerilerini kullanabil-
meli” görüşüne tamamen katıldıklarını, 
%27,3’ünün katıldığını görülmektedir. Yük-
seköğretim lisans programlarının çoğu, as-
lında belli bir konuda eğitim vermekte ise 
de kazandırdığı bilgi ve beceri benzer baş-
ka alanlara da aktarılabilmektedir. Böylece, 
iş aramaya çıkan bir mezun, başlangıçta hiç 
düşünmediği iş alanlarında çalışma olanağı 
bulabilmekte, o işlerde çalışırken önemli bir 
uyum sorunu da yaşamamaktadır. Gençlerin 
hangi mesleği seçtiği değil, bu hızlı değişime 
ayak uydurabilmek için ne gibi bilgi ve bece-
rilerle donanmış olduğu önemlidir.
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Öğrencilerden %70,6’sının “Önümüzdeki 5 
yıl içerisinde bu meslekte olabilecek değişim-
lerle ilgili bilgi sahibi oluna bilinmeli” görü-
şüne tamamen katıldıklarını, %20,3’ünün ka-
tıldığı görülmektedir. Meslek seçimi, insanın 
hayatı boyunca yapacağı en önemli seçim-
lerden biri. Meslek tercihi yapan biri hayatın 
başında aslında daha sonraki ekonomik du-
rumunu, bulunacağı çevreyi de seçmektedir. 
Günümüzde, popüler olan meslekler zamanla 
değerini yitirmektedir. Teknoloji sürekli ge-
lişmekte, pazar koşulları değişmekte, küre-
selleşme, çevre sorunları, hizmet sektörünün 
önem kazanması, yaşlı nüfusun artması, bil-
gisayarın tüm sektörlerde egemenliğini ilan 
etmesi yeni meslek alanlarını ortaya çıkar-
maktadır. Gelişen teknoloji ile dünya değiş-
mekte ve bugün geçerli olan ve popülaritesi 
yüksek meslekler yarın önemini yitirebilmek-
tedir. 10-20 yıl sonrasının bazı meslekleri her 
zaman ihtiyaç olacak fakat bazıları teknoloji 
ve bilimdeki gelişmelerle birlikte değişime 
uğrayacaktır (www.meslekibilgi.com).

Tablo 2 ve Tablo 3’de iş sağlığı ve güvenliği 
öğrencilerinin eğitimleri hakkındaki memnu-
niyet ve beklentileri görülmektedir. Öğrenci 
memnuniyeti ile ilgili araştırmalarda, eğiti-
min kalitesi, öğretim üyelerinin öğretim bece-
rileri ve tutumları gibi faktörlerin de öğrenci 
memnuniyetini etkilediği ortaya konulmak-
tadır. Eğitim hizmetlerinde, bireylerin farklı 
bakış açıları nedeniyle farklı sonuçların elde 
edilmesi, tutum ve davranışların kişisel algı-

larına göre şekil alması ve bireylerde farklı 
memnuniyet düzeylerinin oluşmasında bir-
çok değişik faktörün rol oynadığı görülmek-
tedir. Bireylerin beklentileri, yetişme tarzları, 
sosyo-ekonomik durumları ve demografik 
özellikleri ile ilişkili olabilir (Aydın ve diğ., 
2014).

“Lütfen İSG eğitimleri hakkında görüşleriniz 
varsa belirtiniz.” açık uçlu soruya, ankete ka-
tılan öğrencilerden gelen cevaplar genel ola-
rak aşağıda verilmiştir.

1. Özel üniversite ve devlet üniversite ara-
sındaki ücret farkının çok fazla olduğu,

2. Ayda bir kere de olsa saha uygulamalı 
derslerin olması, İSG alanında uygula-
malı deneyler yapılması gerektiği,

3. Sektörle ilgili yeterli bilgi alamadıklarını,

4. Ders sayısının artırılması gerektiğini ve 
sadece yönetmeliğe yönelik değil aynı 
zamanda uluslararası standartlara göre 
dersler verilmesi gerekildiğini,

5. Davranış odaklı iş güvenliği, disiplinli bir 
meslek dalı, insan ilişkileri davranışları 
dünya gündeminin ve teknolojinin takibi 
gereken önemli bir bilim dalı olduğu,

6. Genel olarak ortak verilen İş güvenliği 
eğitimleri her sektörde farklı tehlikeler 
barındırdığı için içerik de ona göre sektör 
bazında sınıflandırılmalı ve öğrenci yön-
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lendirilmesinin bu duruma göre yapılma-
sı gerektiği,

7. “Hayati önem arzeden bir dersin yeterli 
donanımlara dayanıp anlatılamaması.” 
görüşü,

8. “İSG eğitimleri sadece üniversite değil 
ve lise düzeyinde de verilmeli” görüşü,

9. “İSG uzmanları bakanlık bünyesinde ol-
malı. İşyerleri bakanlık tarafından gön-
derilen uzmanlar denetlemeli” görüşü,

10. “İSG bölümü derslerinin bir kısmı ama-
ca uygun bir kısmında ise amaç dışı uy-
gulamalar olmaktadır, bölümü okuyan 
öğrencilerin büyük çoğunluğu bir yerde 
çalışmakta olduğunu düşünürsek, onla-
rı iş güvenliğine karşı uzaklaştırıcı ders 
içeriklerini doğru bulmuyorum. Tezsiz 
ve uzaktan eğitimden beklenen: düşünsel 
bilinçsel olarak iş güvenliğine karşı yön-
lendirme önemini anlatma, gerekliliğini 
aşırı ezber içeren dersler öğrenciyi bitap 
düşürmekte, iş güvenliğinden uzaklaştır-
maktadır, bu durumların düzenlenmesi 
gerektiği, iş sahasına inilip dersler işle-
nilmeli iş yeri uygulamalı ve başka üni-
versitelerle beraber ortak ders olmalı” 
görüşü,

11. “İSG’nin bir meslek dalı olarak görülme-
sinden ziyade  çalışandan işverene devle-
te ve hatta iş ile ilgisi olmayan vatandaşa 
varana dek her bireyde oluşturulması ge-

reken bir kültür olması gerektiği kanaa-
tindeyim bilhassa devletin iş güvenliği 
konusunda hassasiyetini her geçen gün 
arttırması gerektiğini iş kazalarının mes-
lek hastalıklarının ve güvenlik zafiye-
tinden meydana gelen ölümlerin bir eği-
timsizlik ayıbı olduğunu düşünüyorum  
bu temelde aldığım eğitimin kalitesini 
ve hocalarımın emeğini saygı ile gıpta 
ediyorum özel üniversitelerde verilen iş 
güvenliği eğitimini sırf uzmanlık belgesi 
aldırabilmek adına kısa dönemlere sıkış-
tırarak eğitim kalitesinden verilen tavizi 
de eleştiriyorum.” görüşü

12. “Programdan mezun olanların direkt C 
sınıfı uzman olmaları lazım. Eğitim kısa 
süreli ve uygulamalı verilmeli sadece 
okuldaki eğitimler ile yetinilmemelidir, 
staj ve uygulamalı dersler artırılmalı” gö-
rüşü,

13. “Sınavlar hakkında geçme barajı kaldırıl-
ması” gerektiği görüşü,

14. “Uzaktan eğitimi tercih etmemin sebe-
bi işimden dolayı vakit bulamadığım 
içindir. Daha sağlıklı ve etkileşimli ola-
bilmek adına kitaplara yönlendirilebilir. 
Hazır testler çözülebilir. Güncel konular 
takip açısından faydalı olur.” görüşü, 

genel olarak öğrencilerin İSG eğitimi hakkın-
da düşünceleri yukarıdaki bölümler içerisin-
dedir.



76

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 01 Yıl:2016

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety 
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 01 Year: 2016

ID:22 K:05
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2016/73226)

Issn Print: 2548-0758

SONUÇ 

Bu çalışmada, İş sağlığı ve güvenliği prog-
ramında eğitim gören öğrencilerin eğitim 
memnuniyet ve beklentilerinin incelenmesi 
yapılarak çalışmada bulgular ve yorumlar bö-
lümünde sunulmuştur. 

Genel olarak araştırmadaki öğrencilerin ço-
ğunluğunun beklentisi sektörle iç içe bütün-
leşen bir eğitim olması yönündedir. Üniversi-
telerin bulunduğu illerde İSG eğitimiyle ilgili 
sektörle iletişiminin güçlendirilmesi gerekir. 
Bu amaçla üniversitelerle ile ilgili sektör ara-
sındaki ilişkileri düzenleyen kurumlar oluştu-
rulmalı, var olanlarında faaliyetleri artırılma-
lıdır.

Kaliteli İSG uzmanının yetiştirilebilmesi için 
üniversitelerdeki uygulama laboratuvar ve 
atölyelerinin araç-gereç bakımından yeterli 
olması gerekmektedir. Bu doğrultuda labo-
ratuvar ve atölyelerinin sayısı artırılmalı, la-
boratuvar ve atölyelerin araç-gereç eksikleri 
giderilmeli ve laboratuvar ve atölyelerin sa-
nayide kullanılan teknolojiyle uyumlu araç-
gereçlerle donatılması gerekmektedir. Tekno-
lojik ve güvenli iş ekipmanları tercih edilme-
si ve sahada kullanılması için, devlet işvereni 
bu konuda desteklemeli, her durumda iş ha-
yatını sürdürmesi gereken işverenin teknolo-
jiyi yakından takip etmesi gerekecektir. Bu 
durumda üniversiteler de işverenin teknolojik 
araç-gereçlerini kullanabilir ve faydalanabilir 
durumda olacaktır. Üniversite- sanayi iş bir-

liği kesinlikle sağlanması ve olması gereken 
bir durumdur.

Eğitmenlere ölçme ve değerlendirmeye iliş-
kin yeterince açıklayıcı bilgi ve örnek sunul-
malıdır. Ölçme aracı olarak sadece geleneksel 
değil alternatif ölçme araçları kullanılmalıdır. 
Araştırma sonucundaki bulgulardan da anla-
şılacağı üzere geleneksel ölçme yöntemleri-
nin yanında alternatif ölçme araçları da kulla-
nılması öğrencilerin beklentileri arasındadır. 

Eğitmenler, öğrencilerinin dersle olan diya-
loglarını artırması sağlamak ve çağımızın 
olmazsa olmazı olan interneti aktif olarak 
kullanmaları ve interaktif uygulamaları kul-
lanabilirler. Düzenli olarak ders materyalleri 
güncel tutulmalıdır.

Araştırma grubundaki öğrenciler meslek/ 
kariyer hayatlarıyla ilgili olarak üniversitesi 
tarafından bilgilendirilmek istemektedirler, 
beklentileri bu yöndedir. Uluslararası birçok 
üniversitede olduğu gibi “kariyer/mesleki 
gelişimi” ya da “kariyer planlama” isimli 
seçmeli bir ders İSG ders programına dahil 
edilebilir. Bu dersin içeriğini kariyer gelişim-
leriyle ilgili yardım almak isteyen üniversite 
öğrencilerinin bu dersi seçerek kariyer plan-
lama süreçlerinde profesyonel yardım alma-
ları sağlanabilir ve sektörde ki yetkin kişiler 
bu derslere konuşmacı olarak çağırılabilir.

Türkiye’deki İSG eğitim alanında yaşanan 
sorunlardan birisi de uygulama dersleridir. 
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Öğrencilerin sınıfta öğrendiği bilgileri gün-
lük hayatta kullanabilmeleri için uygulama 
derslerinin niteliğinin ve niceliğinin artırıl-
ması gerekmektedir. Öğrencilerin beklenti-
leri bu yöndedir. Eğitim programlarının dü-
zenlenmesinde, geliştirilmesinde ilgili sektör 
temsilcilerinin, paydaşların (üniversite öğre-
tim üyeleri, işverenler, öğrenciler ve eski me-
zunlar) görüşlerinden yararlanılmalıdır.

İSG eğitimlerinde günümüz teknolojisinden 
(bilgisayar, oyunlar, animasyon ve simülas-
yonlar gibi) yararlanılmalıdır. İSG eğitimi-
ninde uzaktan eğitimde verilmesi hem iş ha-
yatının hem de eğitim hayatının sürdürebil-
mesi için çok önemli ve gereklidir. Uzaktan 
eğitimin sistemleri kullanılarak, laboratuvar 
kullanımı ve öğrencilere pratik uygulamaları 
öğretme için kullanılabilir. Laboratuvar soru-
nunu çözmek için bazı üniversiteler uzaktan 
kontrol edilebilen laboratuvar deneyleri ge-
liştirmiştir.  Gerçek laboratuvar çalışmasına 
oldukça yakın olan bu yöntemin de çeşitli 
problemleri mevcuttur ve uzaktan eğitimde 
dersi verebilme yetkinliğine sahip öğretim 
elemanı bulmakta bu sorunlardan biridir. Öğ-
retim elemanlarına bu konuda eğitim verile-
bilir. Teknolojiyi kullanmaya istekli, meraklı 
öğretim elemanları tercih edilmesi bu konuda 
yaşanan bazı problemleri çözebilir. Günü-
müzde uzaktan eğitim sistemleri öğrenci ve 
öğretici bakımından hemen hemen tüm ihti-
yaçları karşılayabilecek şekilde tasarlanmaya 
çalışılıyor ve çalışılmaktadır. İSG eğitiminin 

de hem temel eğitim programının bir kısmı-
nın uzaktan eğitim yoluyla verilmesi hem de 
çoğu üniversitenin de İSG programlarına yer 
vermesi İSG kültürü ve bilincinin yerleştiril-
mesi için önemlidir. Burada uzaktan eğitim 
sistemi kullanırken eğitim kalitesinin düşme-
si, nasıl kontrol edilebileceği de ayrı bir so-
run olarak görülse de etkin ve aktif, eğitim 
ve öğretimin bileşimlerini içeren, raporlama 
sistemleri çok iyi olan uzaktan eğitim  sis-
temleri vardır. Eğitim-öğretim sisteminde de 
bu şekilde öğrenme yönetim sistemleri kulla-
nımı yaygınlaştırılmalı ve bu uzaktan eğitim 
sistemleriyle eğitimlerin desteklenmesi sağ-
lanmalıdır. Eğitime destekleyici  olarak dahil 
edilmelidir.

Sonuçlardan hareketle, öğrenci memnu-
niyetinin sağlanması için öncelikle eğitim 
olanaklarından memnun olanların yanında, 
beklentisi yüksek öğrencilerin ve sürdürüle-
bilir eğitim hayatı için tüm eğitim-öğretim 
hizmetlerinin iyileştirilmesi önerilmektedir. 
Öğrencilerin okul memnuniyetlerinin, gele-
ceğe yönelik beklenti ve görüşlerinin bilin-
mesi, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik 
olarak gelecekte atılacak adımlara yol gös-
terici olacaktır. Yapılan çalışma 286 kişilik 
bir öğrenci grubuna uygulanmıştır. Çalışma 
içerisinde küçük değişiklikler yapılarak ülke 
genelinde öğrenci gruplarına da uygulanabi-
lir. Bu çalışmanın, yükseköğretim kurumları 
için de vazgeçilmez olan öğrenci memnuni-
yetinin artırılmasına yönelik yapılacak çalış-
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malara yol gösterici olabileceği ve yine bu 
çalışmayla ortaya çıkarılan ilişkilerin temel 
sebeplerinin araştırılabileceği daha detaylı 
bir araştırma için de zemin oluşturacağı dü-
şünülmektedir.

KAYNAKLAR

AKPINAR, T., YILDIZ, M., (2014). Çalışan-
ların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 
7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı, İstanbul/Türkiye, 5-7 Mayıs 
2014

ALPAGUT, G., (2014).  6331 Sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanununun Genel 
Esasları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Mecmuası. LXXII,  http://www.
journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/
view/5000035099/5000034265 (Ula-
şım:08 Ocak, 2016)

AYDIN, S., GÖRMÜŞ, A.Ş., ALTINTOP, 
M.Y., (2014). Öğrencilerin Memnuniyet 
Düzeyleri İle Demografik Özellikleri 
Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan 
Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelen-
mesi: Meslek Yüksekokulu’nda Bir Uy-
gulama. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:1

BARADAN, S., (2016). Mühendislik Eği-
timinde İş Sağlığı ve Güvenliği. http://
safe tyheal th .com.tr /muhendis l ik-
egitiminde-is-sagligi-ve-guvenligi/ (Ula-
şım: 23 Mart 2016)

BÜLBÜL, O., (2015). İSG Sektörüne Dair 
Merak Edilenler, http://safetyhealth.com.
tr/isg sektorune-dair-merak-edilenler/ 
(Ulaşım 23 Mart, 2016)

ÇAKMAK, E., (2014). Atölye Tipi Üretim 
Yapan Sanayi İşletmelerinde İş Sağlığı 
Ve Güvenliği, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Eğitim Uzmanlığı Tezi. Çalışma 
Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Çalışma 
Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma 
Merkezi

ÇIRAKOĞLU, S., YAĞIMLI, M., (2016). 
İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerinin 
Memnuniyet ve Beklentilerinin İncelen-
mesi  8. Uluslararası İş Sağlığı ve Gü-
venliği Konferansı Poster Sunumu. 8-11 
Mayıs 2016

ÇİVİLİDAĞ, A., GÜNBAYI, İ., YÖRÜK, T., 
(2015). Mesleki Rehberlik Çalışmalarına 
İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği. 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergi-
si, Cilt: 8 Sayı: 38 Haziran 2015 www.
sosyalarastirmalar.com (Ulaşım: 27 Mart 
2016)

ERDEM, E., DEMİREL, Ö., (2002). Prog-
ram Geliştirmede Yapılandırmacılık 
Yaklaşımı., Hacettepe  Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Dergisi, http://dergipark.
ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFi-
le/5000048850/5000046171 (Ulaşım: 02 
Mayıs 2016)



79

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 01 Yıl:2016

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety 
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 01 Year: 2016

ID:22 K:05
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2016/73226)

Issn Print: 2548-0758

İBRAHİM, D., ONURHAN, E., (2016). 
Uzaktan Mühendislik Eğitiminde Labo-
ratuvar Kullanımı, www.emo.org.tr/ek-
ler/cab0116c354964a_ek.doc (Ulaşım: 
23 Mart, 2016)

İŞLER, M., (2013).  İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Eğitimleri İle Güvenlik Kültürünün İş 
Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Önlen-
mesindeki Etkisi, İş Müfettişi Yardımcı-
lığı Etüdü. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Ankara

KARTAL, F., (2016). Mesleki Eğitimlerde 
Animasyonların Kullanılması. www.fa-
rukkartal.com/.../mesleki_egitimlerde_
animasyon_kullanimi.doc (Ulaşım: 24 
Mart, 2016)

KİPER, M., (2010). Dünyada ve Türkiye’de 
Üniversite-Sanayi İşbirliği. Türkiye Tek-
noloji Geliştirme Vakfı (TTGV). 1. Bas-
kı, Mayıs 2010

NUNNALLY, J.C., BERNSTEİN, I. H., 
(1967). Psychometric Theory. USA, 
McGraw-Hill New York

OCAK, G., (2012). Öğretmenlerin Yapılan-
dırmacı Öğrenme Ortamı Kurma Başa-
rılarının Öğretmen ve Öğretmen Adayla-
rınca Değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim 

Dergisi, 2012, Cilt 37, Sayı 166, http://
egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/
article/viewFile/522/436 (Ulaşım. 23 
Mart 2016)

OFLUOĞLU, G. BUZKAN S., PULAT Ö., 
(2012). Davranış Değiştirme Odaklı İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi. KAMU-
İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi. C:12, 
S:3. http://www.kamuis.org.tr/pdf/1235.
pdf (Ulaşım: 08 Ocak, 2016)

SARIKAYA M., GÜLLÜ A, SEYMAN M., 
(2009). Meslek Yüksek Okullarında İş 
Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilme-
sinin Önemi (Kırıkkale Meslek Yüksek 
Okulu Örneği). TÜBAV Bilim Dergi-
si. Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:327-332. http://
dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav/article/
view/1013000072/1013000094 (Ula-
şım:08 Ocak, 2016)

İNTERNET KAYNAKLARI

(Mesleki Bilgi, (2012). http://www.mesleki-
bilgi.com/gelecegi-sallayacak-meslekler/ 
Erişim Tarihi: 27 Mart 2016)

(TKHK, (2014). http://www.tkhk.gov.tr/
Dosyalar/50164bf6121141439f93ed9
dc6b76337.pdf Erişim Tarihi: 24 Mart 
2016)



80

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 01 Yıl:2016

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety 
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 01 Year: 2016

ID:22 K:05
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2016/73226)

Issn Print: 2548-0758

EXTENDED ABSTRACT

In this study, a research is conducted on the students of occupational health and safety prog-
ram, and it is aimed to determine their life goals, educational goals, expectation regarding the 
university education, and their satisfaction level with the program. The purpose of occupational 
health and safety education should be to bring up qualified individuals or students through an 
innovative education system consistent with the theory and practice of contemporary world 
conditions.  2014-2018 National Occupational Health and Safety, III. Policy Document targets 
to increase research activities on occupational health and safety area, and to encourage related 
research in universities. In this context, emphasis should be put on the education of the people 
who practice occupational health and safety as a profession, and this training should be sup-
ported by modern teaching methods. Literature review and survey technique are used as the 
data collection tools. During the research, after many resources and research on the subject are 
examined, the research is designed as a project and the data collection tool is developed. The 
questionnaire contains 6 questions about general data in the first section, 25 questions about 
satisfaction level of students regarding occupational health and safety program in the second 
section, 12 questions on students’ expectations in the third section, and lastly it contains open-
ended questions on occupational health and safety education in the fourth section. There are a 
total of 44 questions in the questionnaire. The population of the study consists of occupational 
health and safety program students in private and public universities. Findings are summarized 
in tables as frequencies and percentages to present views of the students about the program. In 
conclusion, it is suggested that, in order to ensure student satisfaction, first of all, it is recom-
mended to improve all education and training services for high school students and sustainable 
education life as well as those who are satisfied with educational opportunities. Educational 
satisfaction and expectation of the students, knowing the ideas and requests for the future will 
guide the future towards increasing the quality of education and training services. The study 
was applied to a group of 286 occupational health and safety students. This study will guide 
the future work towards increasing the satisfaction and anticipation of occupational health and 
safety students in higher education institutions.
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YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.

2. Dergimizin yayın kabul ettiği “İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı” dışındaki çalışmalar kabul 
edilmemektedir.

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili yazar/
yazarlara aittir.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul 
edilir.

5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak özet sayfası altında nereden türetildiği belirtilmelidir.

7. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır.

8. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez.

9. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki hakem onayını almış olmalıdır.

10. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. Ya-
zardan sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede de istenilen düzeltmeler 
gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.

11. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 10 punto Times New Roman karakterli olmalı, konu 
başlıkları dışında özet kısmı örnek makalede olduğu gibi sağ ve sol kutucuk içerisine yer-
leştirilmelidir. Yerleştirilen bilgiler italık olmalıdır. Konu başlıkları Türkçe ve İngilizce de 
14 punto, Times New Roman karakteri ile hazırlanmalıdır.

12. Yazar veya yazar isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New 
Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır.

13. Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



14. Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 
soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

15. İnternet kaynakları mutlaka erişim tarihi belirtilerek kullanılmalıdır.

16. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içeri-
sinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir.

17. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma siste-
me yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderile-
rek hakem değerlendirmesi için onay istenir.

18. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konu-
da dergimiz üzerinde etkili olamaz.

19. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi oluşan bir eksiklik veya düzeltme durumunda ilk sırada yer 
alan sorumlu yazara hakem görüş bildirir raporu gönderilir. Gönderilen rapora istinaden 
değerlendirme yapan hakem bilgisi yazar veya yazarlara bildirilmez. Bu konuda yazarlar 
bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez.

20. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur.

21. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20’tir. Bu miktar yine çalışmanın konusuna göre 
artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili durum hakkında 
yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü olumlu veya olumsuz değerlendirme yapma 
hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulu-
namaz.

22. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi 
vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgi-
li basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan 
ücret talep edilebilir.



23. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir.

24. Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

25. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için 
hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Hakem sürecine alınmış ça-
lışmalar yayından çekilemez. Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden 
ve sebep gösterilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek 
taraflı olarak başlatılır. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları peşinen kabul etmiş-
tir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  The works requested to be published in our magazine should not have been published in a 
place before and a different magazine should not be sent even for the purpose of evaluation.

2.  The papers apart from those regarding “Occupational Health and Safety” aren’t accepted in 
our journal.

3.  Scientific and authentic works which deal with issues and problems in the field Family, 
Child and Educational Re¬search are included in the journal. Works are expected to have 
scientific concerns, to contribute to the field, to cite and refer important sources within the 
disciplines, not to have prejudice, not to include slogan-like sentences, and to have been 
written in a developed language. In addition, they also must have one of the qualities of 
review, research, and developed version of presented papers, etc.

4.  Refereeing process is not initiated for works which do not follow the writing instructions, 
which do not have reference list and abstract.

5.  In the case of works with more than one author, the corresponding author name who ente-
red the system written in the work is regarded as addressed.

6.  Sources used in the works must be prepared according to the publication principles.

7.  Organization and page-setting of the work as well as in text citation must be prepared in 
journal’s last volume style.

8.  In the process of evaluating articles, ultimate attention is shown to the fact that referee and 
author are not from the same institution. Names of referees and authors are kept secret and 
never revealed. The Referee Board varies in every issue and is reestablished depending on 
the topic of the issue. Referees of interdisciplinary works are determined according to the 
relative fields.

9.  Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third re-
feree can be assigned and his/her report is required if one of the referee’s report states “It 
cannot be published”, and the other one states “It can be published after corrected” or “It 
can be publis¬hed”. Authors are asked to carry out corrections only three times. If neces-
sary corrections are not realized in each correction request, work is rejected by the system.



10.  Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final 
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as ex-
pected, authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent 
back to the journal in time are not included in the list of works to be published.

11.  Publication language of our journal is Turkish and English. However, works which are pre-
pared under different circumstance with differing principles can be accepted in other world 
languages. In such cases, editorial board has the unilateral right to use initiative or refuse 
the work. Author of work cannot have power over our journal.

12.  Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ 
or rejected. Papers not complying these rules are excluded from publication by the journal 
management and a denial is published and related indices are informed. Author(s) are put 
under all kinds of material and nonmaterial liability regarding the related volume of the 
journal and legal action is initiated.

13. Papers which have been presented in an academic national or international scientific 
mee¬ting, congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee 
process on condition that they have not been published in another journal or publication and 
they are appropriate to turn into an article format and content.

14. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)-
in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its 
trans¬lation will contribute to the literature. However, the number of translated works in 
each issue is limited and authentic works are preferable.

15. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)-
in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as 
possible.

16. Arrangement and typesetting of the study must be arranged according to apa system, refe-
rences must be indicated accordingly.

17. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or 
not.

18. Publication language of our journal is Turkish and English. However, papers prepared in 
different conditions and principles are accepted in English and other languages. Publication 
board unilaterally owns the right to use initiative or to reject. The relevant author cannot 
have an influence over our journal.



19. All responsibility of works belongs to author(s).

20. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of 
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. 
For this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. 
Author(s) are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work 
to the system. They do not have any right to object.

21. Number of pages uploaded to the system is 20. Author(s) approve that full versions of their 
works are uploaded to non-commercial elect¬ronic data bases to support national and in-
ternational information exchange. Within this scope, International Refereed Journal of Nur-
sing Research has Public License which enables full text publication of articles on internet.

22. Papers in the referee evaluation process cannot be withdrawn. A valid reason must be shown 
in order to withdraw the paper. Otherwise, legal actions are unilaterally taken about the 
relevant authpr(s).

23. The evaluation period of the tasks uploaded to the system is three months. During this pe-
riod, a different trial is sent to the works that are not evaluated and the related information 
about them is not reported.

24. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee.

25. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT 
NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication 
sub¬mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITU-
TIONAL” works requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within 
the framework of national or international legal rules in case of possible unfavourable and 
deficient situati¬on. In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board 
report and official information related to the research is available while uploading the work 
to the system, such information must be entered into the system. In such case, editors of 
the journal, system editors, editorial board, publisher, editorial director, referees board and 
any referees evaluating works cannot be held liable and responsible. Author(s) are held res-
ponsible in any possible material, moral and legal unfavourable situation. OUR JOURNAL 
UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNATI-
ONALLY IN CASE OF ANY MATE¬RIAL, MORAL AND LEGAL “UNFAVOURAB-
LE” SITUATION WHICH MAY OCCUR AGAINST OUR JOURNAL.



IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 21 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP¬LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR or AUTHORS WHO ARE 
INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE 
PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATI-
ON PRINCIP¬LES, and PUBLISHING, EVALUATION or REFUSAL OF WORKS. THIS 
RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. 
OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAME-
WORK OF RELE¬VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS 
WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. 
EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED 
ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2.  Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3.  Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler 
tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşu-
lu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4.  Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5.  Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6.  Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) sorumlu 
tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7.  Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8.  Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez.



9.  Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir 
ve gizli tutulur.

11.  Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara 
mail yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına 
sahiptir. Her iki talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma 
otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu du-
rum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı 
ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü 
kabul etmez.

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasın-
da bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu iş-
lem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 
ile dergimize devredilmiş olur.

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.



18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ileti-
şimden sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlan-
dıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. Bundan önce 
yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı 
olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme istenen çalış-
maların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar 
sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına 
sahip olamaz.

19. Yazım Kuralları:

•  Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•  Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman ka-
rakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm 
içerik 1 satır aralığında yazılmalıdır.

•  Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•  Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır.

•  Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki 
sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 
12nk aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kay-
naklardan sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•  İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngiliz-
ce başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet 
ve Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalı-
dır. Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırıl-
malıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından 
oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri 
büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, 
ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

•  Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” baş-
lığı altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: YA-
ZAR NOTU: Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, 
İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.



•  Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•  Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenme-
lidir. Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlü-
ğümüze iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni 
olmadığına dair imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•  Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer 
var ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada te-
şekkür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölüm-
lerinden oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime 
olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye ek-
lenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde 
kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında 
makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•  Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara 
ve başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, 
kalın (bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta kon-
malıdır. Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapıl-
mış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar 
ve kaynak gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür 
altında “*,**” ya da “a, b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 
6’yı geçmemelidir.

•  Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Ge-
nişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 
punto ve iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonla-
rında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içerme-
li, Sonuç bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English 
Abstract) 750-1000 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet 
dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended 
English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilme-



den, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet 
içerisinde; Definition and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında 
makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•  Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; 
Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana 
yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazır-
lanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750-1000 kelime 
olacak şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye ek-
lenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Fin-
dings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi 
gerekmektedir. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve 
akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto ola-
cak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•  Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Nu-
marası)

•  İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•  Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•  Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)



•  Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•  İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•  İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•  İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•  Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•  Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

KAYNAKÇA YAZIM METODU

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kay-
naklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynak-
çada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

•  Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. 

•  İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

*  Kitap

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*Kitap Bölümü

TAŞKIN, L., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, 
Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , İstanbul, Türkiye: 
Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte Araş-
tırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26



GUIDELINES FOR THE AUTHORS 

1.  The language of the journal is Turkish and English. The journal accepts such publications 
as original research, analysis, compilation, case report, project and book introduction, “pre-
pared in the article format”.

2.  If the editorial board and the administrative board approve, papers prepared in different 
languages are accepted. The journal acts unilaterally.

3.  The journal is available as an e-journal and printed version. Articles can be downloaded by 
readers from the web system and the relevant paper “article” can be used on condition that 
the journal is cited. Readers can get access to all volumes for free.

4.  Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5.  None of the authors can assert legal rights on the journal.

6.  The author(s) is/are responsible for the articles in ethical and biostatistical terms unilate-
rally. The journal cannot be held responsible for the papers. Author(s) must get the relevant 
permissions concerning the papers requiring ethical board or corporate approval and inform 
the management accordingly. Author(s) are held unilaterally responsible in case of a prob-
lem. Our journal never accepts liability under any condition.

7.  The papers, submitted to the journal, should not be sent to another journal previously and 
under consideration of another journal for publication simultaneously. In case it is deter-
mined that a paper sent to our journal and processed has been put into publication process 
in another journal at the same time, our journal unilaterally keeps its legal rights about the 
relevant author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is 
published and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8.  Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees 
are saved to be published in the following issues. Evaluation process is two months accor-
ding to the feedback of referees. Articles not concluded within two months are submitted 
to another referee. In this case the process can be longer and there cannot be any claim for 
the publication process. The author(s) cannot assert any right regarding this matter; the 
author(s) cannot withdraw the article from the system.

9.  None of the studies and authors has privileges in the journal. Each of the authors and the 
studies has the same rights and they are equal. No privilege is granted.



10. The names of the referees-experts-will not be revealed to the authors. Information concer-
ning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confidential.

11. Papers uploaded to the system are firstly evaluated by the editor. A correction is required by 
the editorial board for the papers not complying with the writing rules. Articles prepared in 
line with the writing rules are sent to the referees for evaluation. Corrections demanded by 
the referee can be seen on the system and the corresponding author is informed via e-mail. 
Each referee can demand corrections for the paper twice. In case the required correction 
isn’t made, the paper is automatically “REJECTED”. Papers amended in line with the refe-
ree suggestions are re-evaluated by the editor and can be “ACCEPTED” or “REJECTED”. 
Contact author is informed regarding this case via the system and e-mail.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. The journal cannot 
be held responsible for this situation.

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system 
are regarded as transferred to our journal with all rights.

15. The corresponding author is addressed regarding the studies evaluated in the journal, other 
authors aren’t informed and they don’t get information or the journal doesn’t have such an 
obligation.

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal is published three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18. Referee reports regarding the evaluation can be seen on the system and the corresponding 
author is informed via e-mail. After the evaluation of both referees, a correction is required 
via the system and e-mail. Corrections to be made before the evaluation are not allowed to 
be uploaded to the system. Corrected papers must be uploaded again with the registered ID 
number. The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are 
not made in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors 
can impose sanctions on the journal in this case.



19. Writing Rules:

•  References are arranged alphabetically in Turkish. All authors are required to take into 
account the writing rules in the last volume of the journal.

•  The main text of papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Prog-
ram, with Times New Roman in 12 pt and single spaced; abstract, tables and footnotes 
must be in 10 pt. and single spaced.

•  Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•  Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page 
number must be indicated at the bottom of the page.

•  Page layout must include the titles, özet, abstract and tables written in one column, the 
main text and the references should be given in two coulumns, justified and without 
indentation, spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended Abstract must be 
provided after the references in 12 pt and one column.

•  On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 10 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/
Key Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first let-
ters of each word. In adition to this, key words must be written in the space provided by 
the system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by 
comma.

•  If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below 
the “Author’s note,” after the References part. For example, AUTHOR’S NOTE: This 
study has been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 Decem-
ber 2014, in İzmir as an oral presentation.

•  The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the 
title; this information must be uploaded to the system on the web site.

•  It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific 
ethical principles and ethical board report information (Name of the institution from 
which report is received, its date and the serial number of report) must be added to the 
system. It is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit 
document and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical 



board report, a signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report 
must be sent to the editorial board via e-mail.

•  The main text must include such parts as Introduction, Method, Faindings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in 
the study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) 
and Extended Abstract. Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 
words. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added 
to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be written 
in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentation, in 
12 pt and one column. Below the titles of Definition and Importance (references can be 
given only in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concer-
ning the article must be provided.  

•  Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of 
tables/figures must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and 
justified. There must be a full stop between the table number and heading. Tables must 
only contain horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the 
table must be in 1 line spacing and 10 pt. Explanations of the tables must be indicated 
below the table in 10 pt and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21. The 
references taken from other sources must be indicated below the tables and figures as fo-
otnotes. Explanations about the abbreviations must be stated below the table and figure 
by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no longer 
than 6.

•  Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References 
and Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conc-
lusion parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, Refe-
rences and Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent 
and with 12 nk spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English 
Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract must be prepared 
apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. The title 
(Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, and 
the text must be justified without indentation, in 12 pt and one column. Below the titles 
of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.  

•  Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case 
Report, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts 



must be 10 pt and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References 
must be 12 pt and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in 
heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be no longer 
than 750-1000 words. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. 
It must be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) 
must be written in capital letters, bold and centered, the text must be justified without 
indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of Definition and Importance 
(references should be included only in this part), Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion, data concerning the article must be provided.  

Reports can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for 
photos and flow charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 
2004:416-21.

 

REFERENCES WITHIN PAPER

•  The sample article in the system must be used for citation rules. In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text. (Surname, Year of Publication: Cited Page Number)

•  Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with the 
explanations.

•  Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•  Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•  While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007:2345)

•  If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
are given in parenthesis: Oskay et al.. (2005: 36) in his/her study……….

•  In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007: 20)

•  If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 2012: 
236).



•  If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•  If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•  If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 

WRITING REFERENCE LISTS

•  Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•  If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et al.” for English articles 
must be used. 

•  Anonymous writers from Internet sources must not be cited.

*  Books

SEVİL, Ü.,  YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*Chapters in a Book

TAŞKIN, L., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, 
Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , İstanbul, Türkiye: 
Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte Araş-
tırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26

BURGHARDT, G.M., (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in Animals and 
Humans, Oxford, England: Basil Blackwell, pp.5-42

* TNSA References:



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ. (2014). 2013 Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. 
Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye

* Translated Books

DÖLEN İ., ÖZDEĞİRMENCİ Ö., (2006). Diyabetes Mellutus ve gebelik. İçinde N.M. Çiçek, 
C. Akyürek, Ç. Çelik, A. Haberal (Çev.) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Ankara, Tür-
kiye: Güneş Kitabevi, ss.435-450

* Books with Three Authors

ATALAY, M., ALPAR, Ş., ÇAKIRCALI, E., (1997). Hemşirelik esasları el kitabı. İstanbul, 
Türkiye: Birlik Ofset

* Articles in a Journal

AKYÜZ, A., KAYA, T., &ŞENEL, N., (2007). Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi 
etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (5), 331-335

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, 
A., (2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulama-
lar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 22-35. doi: 10.17371/
UHD.2014018935

TOSUN, N., OFLAZ, F., AKYÜZ, A., KAYA, T., YAVA, A., YILDIZ, D.,  vd. (2008). Hem-
şirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program 
sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3), 164-171
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SIK SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?

 Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok in-
deks tarafından taranmaktadır.

2.  Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?

 Dergimize yalnızca İş Güveliği ve Çalışan Sağlığı alanında yapılan çalışmalar kabul edil-
mektedir.

3.  Derginiz ücretli bir dergi midir?

 Dergimiz bazı masraflar karşılığında makale başına belirli kısmı bir ücret almaktadır.

4.  Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var mı?

 Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5.  Derginizin yayın aralığı nedir?

 Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda siste-
me tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel sayılar da 
çıkarılabilmektedir.

6.  Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?

 Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik pa-
nelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler 
ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7.  Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?

 Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun bu-
lunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun gör-
dükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini başlatır. 
Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla iki ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz ise 
ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca bağlar.

8.  Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?



 Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem edi-
törleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu bil-
giler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere erişim 
sağlayamaz.

9.  Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?

 Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini ta-
mamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç bekletilmek-
sizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10.  Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?

 Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlan-
mak üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bulunmakta 
mıdır?

 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları tara-
fından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi bir 
ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma işlemleri 
gerçekleşmektedir.

12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?

 Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuz-
lukları ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üye-
leri oluşan bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun 
verdiği kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen 
kararlar aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini iste-
yebilir mi?

 Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.

14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise ve o 
dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?



 Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın kurulu 
bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip yayımla-
mak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere 
yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul şartla-
rının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun olacaktır. 
Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri Sinai Haklar 
Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü hakkını saklı 
tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 
Çerçevesinde savunur.

15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?

 Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırla-
nan çalışmalar da kabul edilmektedir.

16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair bilgi 
edinmek isteyebilir mi?

 Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapıl-
ması ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe hakkına 
sahip midir?

 Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesin-
de yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından uy-
gun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir mi?

 Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem edi-
törlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?



 Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize yük-
lenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazardan 
yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan edi-
törleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu belgeyi 
imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda çalışması 
yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?

 Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?

 Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEY-
SEL, KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren ça-
lışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, “Raporun 
Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın yükleme 
sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere bu bilgileri 
girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü durumda resmi 
kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş editör istediği halde 
etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından geçmiş ve yayına alın-
ması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına sokulmaz. Yayın baş 
editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında bulunamaz. 
Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu alınmamış çalışmalarda 
bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul raporu alınmış çalışmalar-
da bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. Bu durum yazar(lar) a ait 
bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu kabul etmez. 
Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir durumda dergimiz hiçbir hu-
kuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. Dergi yönetimi ve hakemler 
bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk durumunda dergimiz tek taraf-
lı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

1.  Is your journal an international and refereed one?

 Our journal is an international refereed journal. It is searched by various international inde-
xes.

2.  From which fields of studies do you accept papers?

 Our journal accepts studies only in the field of Occupational Health and Safety.

3.  Is your journal a paid one?

 Our magazine is a certain amount per article fee in exchange for some expenses.

4.  Can we access to the issues or articles without registering at your journal?

 You can download all issues in pdf format from our web page without registering at the 
journal.

5.  What is the publication frequency of your journal?

 Our journal is published three times a year. Issues including full papers are uploaded to 
the system at the end of April, August and December. However, apart from these months, 
special issues can also be published.

6.  Are authors informed about articles published in your journal?

 Since our journal is based on web system, authors can follow up any progress regarding 
their articles from the membership panel of the system. Authors are also informed about the 
procedure and time related to the articles.

7.  How many referees do review an article?

 Articles submitted to the journal are firstly reviewed by field editors, and then sent to refe-
rees if they are found appropriate. Field editors initiate evaluation process by sending the 
article to two discipline referees. Depending on each referee’s review, the process lasts two 
months at most. If no feedback is received within this period of time, the article is sent to a 
new referee. If no conclusion is reached after sending the paper to the new referee, editorial 
board and related field referee evaluate the article and finalize the process.



8.  Is information about “author/authors” kept anonymous?

 As in every refereed academic journal, in our journal author’s information is known only by 
system editors, field editors, editor-in-chief and editor-in-chief assistants. Such information 
is kept secret. Neither referees nor other members of the boards can have access to such 
information.

9.  Is there any limit for the number or proportion of articles in a single issue of your journal?

 There is no strict limitation of the number of the articles. Articles which have received the 
approval of referees and completed the process, thus being found eligible by the editorial 
board are immediately included in the publication process and sent for page-setting as a 
final stage.

10.  Can same author/authors publish more than one article in the same issue?

 In terms of ethics, it is not the case for our journal. However, with special approval of 
editorial board and editors’ board a number of articles belonging to the same author can 
be published in specific issues or in the same issue. This is valid for special cases which 
require initiatives.

11.  Is there enough number of referees in the fields or disciplines from which you accept artic-
les for your journal?

 All articles sent to our journal are evaluated by expert academicians and scientists, and re-
ferees do not receive payment for their reviews of the articles. This process of review and 
reporting is totally voluntary.

12.  What are the tasks of scientific and advisory boards of the journal?

 Scientific and advisory board is composed of individuals who provide service to editor-
in-chief and field editors under certain circumstances in which referees cannot agree on, 
and who take decisions independently in order to overcome this disagreement. Members 
of scientific board take active role in resolving such problems. Decisions of scientific and 
advisory board are accepted without further interpretation and evaluation. Decisions of the 
board are implemented exactly, cannot be changed as well as any change cannot be propo-
sed.

13.  Under certain negative conditions, can an author ask for his/her study to be sent to scientific 
and advisory board?

 Such a request cannot be accepted since function and task of the scientific and advisory 
board is realized with the approval of editor-in-chief.



14.  If an author sends the same paper he/she has submitted to your journal to another journal 
at the same time and the paper is accepted for publication by the other journal, how is the 
procedure realized?

 In such cases executive and editors board take decision. Generally, editorial board removes 
the article from the system on the condition that all legal rights are reserved and the relative 
institution is informed and a disclaimer is published even if the article has been published 
since the board does not find such attitudes ethical. But in order to prevent such situations, 
authors are advised to read the conditions for authors carefully before sending their articles. 
Our journal reserves all its rights within the framework of Turkish Commercial Law and 
Law on Intellectual and Industrial Rights in accordance with the guidance of legal advisor 
of the journal. The journal protects its material and moral rights within the framework of 
Turkish Republic Laws under such circumstances.

15.  Do you accept articles in various languages for your journal?

 The language of our journal is Turkish and English. However, we accept articles prepared 
in English and other languages, as well.

16. Can author get information regarding which referees evaluated his/her article for the jour-
nal?

 This is not possible. Such information regarding the referee’s evaluation of an article can-
not be asked, even if it is asked, it is not provided. An author cannot present any recom-
mendation of referee regarding the article he/she has sent. Editor-in-chief, editor assistants, 
field editor and system editor can decide on this. Assignment of referees by individuals ot-
her than aforementioned authorities and making the information regarding referees public 
is not possible.  

17. Does the author have the right to ask for that his/her article will not be evaluated by some 
referees?

 If such a request has been stated and referees are included within the journal, information 
about referees by whom the author does not want his/her article to be reviewed and justi-
fications for the request are conveyed to the editor-in-chief on the condition that all infor-
mation is reserved. If it is approved by the editor-in-chief, it is realized. If it is not found 
appropriate, regular procedure and standard process are followed.

18. Can authors contribute to assignment of referees for the evaluation of their articles?

 It is not a case for our journal. Such decisions are carried out by field editors and system 
editors. Authors cannot intervene such decisions and procedures.



19. Do authors have to sign any transfer or copyright transfer agreement for their articles?

 Information related to this question has been provided in the publication conditions part of 
the main page of our journal. Each and every article submitted to the journal is accepted 
as being transferred to the journal with its all publication rights. Authors are not required 
to sign any document related to their articles. However, authors have to sign and send an 
official document to editor-in-chief if field editors or related members of the editorial board 
demand such an official document. Otherwise, their articles are not published and authors 
cannot demand their articles to be published.    

20. Do authors have the right to withdraw their articles from the journal whenever they wish?

 If refereeing process has been initiated for an article, it cannot be withdrawn. But in case of 
plagiarism and nonconformity to scientific qualities, this situation is put into process if aut-
hors inform editor-in-chief about this situation with a cover letter. This situation is handled 
by the management of the journal unilaterally.

21. What is the procedure in works requiring ETHICS BOARD approval or report?

 As in national and international journals and “Publishing Organs”, “Name of Report”, 
“Date of Report”, “Report Protocol Number”, “Institution and Approval Information” and 
“Other Information” must be uploaded to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” 
part of the publication submission system of the journal in “CASE STUDY, EXPERIMEN-
TAL, INSTITUTIONAL and OFFICIAL” works requiring ETHICS BOARD approval and 
report. Editor-in-chief has the right to ask for original copy of the officially approved report 
if necessary. Under such cases, if the original copy of the report is not received, article is 
not included in the system and published even if it has been approved by referees and has 
completed the necessary steps for publication. Article is refused by editor-in-chief and edi-
tors. In such cases, author(s) cannot claim any right. Such information is not necessary for 
ones which do not require ethics board report and which do not obtain ethics board report. 
However, for works which require ethics board report and which have obtained the report, 
the related information has to be uploaded to the system by author(s). It is the liability of 
author(s). Our journal cannot accept any responsibility and liability regarding this issue. In 
any legal process, all responsibility belongs to author(s). In the contrary case, our journal 
cannot be held responsible in any legal, material and moral aspect. Management of the 
journal and referees cannot be held liable on this issue. Our journal reserves its legal rights 
unilaterally in any possible unfavourable situation.
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