
Özet

Amaç: Bu araştırma küçük ölçekli işletmelerde çalışma koşulları-
nın değerlendirilmesi ve işçilerin gündüz uykululuk durumunun çalış-
ma koşulları ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma kesitsel türdedir. Araştırma Orta Anadolu’da
bir ilimizde sanayi bölgesinde yer alan ve çalışmaya katılmayı kabul
eden 18 adet Küçük ölçekli işletmelerde çalışan 224 işçi ile 1-30 Ha-
ziran 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu, İş Stresi Ölçeği ve
Epworth Uykululuk Ölçeği kullanılmıştır. 

Bulgular: Küçük ölçekli işletmelerde çalışan işçilerin çalışma ko-
şulları değerlendirildiğinde günlük 9 saat üzerinde çalışma, vasıfsız
işçi sayısının fazlalığı, vardiyalı çalışma, düzensiz haftalık izinler, iş
ve gelir güvencesizliği hissetme ile işsizlik yaşama durumunun yaygın
olduğu görülmektedir. İşçilerde gündüz uykululuk prevelansı % 26.3
olarak bulunmuş ve olumsuz ekonomik şartlara ve çalışma koşulları-
na sahip olanlarda prevelansın daha yaygın olduğu saptanmıştır
(p<0.05). İş güvencesizliği hissetme, işsizlik yaşama, günlük çalışma
saatinin 9 saatin üzerinde olması, düzensiz haftalık izinler, vardiyalı
çalışma, işyerinde iş kontrol algısı ve sosyal destek algısı gündüz uy-
kululuk durumunu etkileyen önemli faktörler olduğu bulunmuştur
(p<0.05)

Sonuç: Araştırmada işçilerin olumsuz çalışma koşullarına sahip
olduğu ve gündüz uykululuk durumunun önemli bir işçi sağlığı soru-
nu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: İşçi sağlığı, esnek üretim, çalışma koşulları,
gündüz uykululuk durumu, küçük ölçekli işletme, psikososyal etmen-
ler.
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Working Conditions and the Relati-
onship With Daytime Sleepiness Condi-
tion of Employees in Small Enterprises

Purpose: This study was conducted with the
aim of assessesment of working conditions in
small enterprises and investigates the relations-
hip between working condition and daytime sle-
epiness condition of employee’s

Methods: This study was cross-sectional de-
sign The study was conducted on 224 workers
who agree to participate in the study and  who
were working in 18 small enterprises in an in-
dustry area adhere located a city in middle Ana-
tolian of  Turkey between the dates of 1-30 June
2007. Data were collected by using the question-
naire prepared by the researchers and the Job
Stress Scale and the Epworth Sleepiness Scale. 

Results: When evaluate working conditions of
workers who working in small enterprises is com-
mon worked in above 9 hours, unemployment,
and shift work, irregular day off, unskilled wor-
kers, perceived job, and income insecurity. The
prevalence of daytime sleepiness in workers was
26.3%.and higher who has negative economic
status and poor working condition (p<0.05). In
the result of this study it was found that  perceived
job insecurity, unemployment, worked in above 9
hours, irregular day off, shift work, perceived job
control and social support were important factors
that affect at daytime sleepiness condition
(p<0.05)

Conclusions: In this study reached the conc-
lusion that the workers have bad working condi-
tion and daytime sleepiness matter is important
problem of workers heath.

Keywords: Occupational health, flexible pro-
duction, working condition, daytime sleepiness,
small enterprises, psychosocial work characte-
ristics.

Giriş
Bireylerin yaşamlarının büyük bir kısmını ça-

lışma ortamında geçirmesi ve üretken olmanın
sağlıklı olmakla yakından ilişkili olması, işçi sağ-
lığını halk sağlığının bir alanı haline getirmekte ve
işçi sağlığı hizmetleri erişkin sağlığının önemli bir
bileşeni olmaktadır (Berberoğlu ve diğ. 2002,
Kubilay 2003). İşçi sağlığı hizmetleri işçilerin
sağlığını geliştirme ve korumaya odaklı, çalışma
ortamındaki sağlık risklerinin ortadan kaldırılması
ve iş ile işçi uyumunu sağlamaya yönelik hizmet-
lerdir (Öztek & Kubilay 2005). İşçi sağlığının ilgi
alanı iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden
olan fiziksel, kimyasal vb. çevre zararlılarıyken,
esnek üretimle; az işçi sayısı ile en ekonomik yol-
dan üretim fazlalığının daha önemli bir yer edin-
mesiyle birlikte (Belek 2004) üretim modelleri, iş
organizasyonu, iş süreci, yönetim biçimleri ve is-
tihdam şekilleri işçi sağlığında önemli belirleyici-
ler olmaya başlamıştır (Eakin & Maceachen
1998). Pekmezci ve Demirel (2005)’in bildirdiği-
ne göre Martinich (1997) esnek üretimi bilgisa-
yarlı kontrol sistemi ile kendi kendini kontrol
eden makine ve alet değişimi ile malzeme akta-
rım sistemi olarak tanımlamıştır. Giddens (2005)
esnek üretimin postfordist bir üretim şekli oldu-
ğunu belirtmiş ve esnek üretimi vasıflı işçilerin
oluşturduğu küçük bir ekibin, yenilikçi üretim
tekniklerini ve daha yeni teknoloji biçimlerini,
kitlesel üretime kıyasla daha az miktarlarda ve
daha kişileştirilmiş malların üretiminde kullan-
maları olarak tanımlamıştır.

Esnek üretim; iş yasalarının esnekleşmesi, es-
nek işyeri yönetimi ve esnek istihdam gibi yapı-
lanmalarla çalışma yaşamının her alanında kendi-
ni göstermektedir (Abbasoğlu 2001, Belek 2004).
Değişen bu çalışma ilişkilerinin geçici ve kısa sü-
reli iş sözleşmeleri, işyerlerinin yeniden yapılan-
ması ve küçülmesi, fabrika kapanmaları, özelleş-
tirme ve teşaronlaşma gibi değişimlerle işçilerin
yaşamına yansıdığı belirtilmektedir (Boya & De-
miral 2006).  Bu değişimler işçi sağlığına olum-
suz etkileri olan kötü çalışma koşulları, düşük üc-
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ret,  işiyle ilgili karar verme ve özerkliğin ortadan
kalkması, çalışma sürelerinin düzensizliği, iş yo-
ğunluğunda artış, iş ortamında arkadaşlık ilişkile-
rinin azalması ile iş güvencesizliği gibi belirleyi-
cileri ortaya çıkarmaktadır (Belek 2004, Plassier
ve diğ. 2007). 

Son yirmi yıldır iş güvencesizliği yaygın bir
sorun olarak karşımıza çıkmakta (Cheng ve diğ.
2005) ve iş güvencesinde meydana gelen bu azal-
mayla bağlantılı olarak mortalite hızlarına dayalı
sağlıkta sosyoekonomik eşitsizliklerin arttığı vur-
gulanmaktadır (Ferrie ve diğ. 2003). Ekonomik
durgunluk, işsizlik ve ekonomik küçülmeler gibi
makro – ekonomik durumlar iş güvencesizliğini
ortaya çıkarmakta ve bu aynı zamanda iş yükünün
artması, iş kontrolünü kaybetme ve iş yerinde
sosyal desteğin azalmasına neden olmaktadır.
Hem iş güvencesizliği hem de çalışma koşulların-
da meydana gelen bu değişimler iş memnuniyeti-
nin azalması ve sağlık sorunlarının artmasıyla so-
nuçlanmaktadır (Cheng ve diğ. 2005). Çalışma
ortamı, çalışma koşulları ve iş güvencesizliği gibi
psikososyal etmenler kardiovasküler hastalıklar,
uykusuzluk, depresyon ve anksiyete, somatik ra-
hatsızlıklar ve iş kazalarının artması gibi mental
ve fiziksel sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına
neden olmaktadır (Ferrie ve diğ. 1998, Calnan ve
diğ. 2001, Metcalfe ve diğ. 2003, Nakata ve diğ.
2007, Plasier ve diğ. 2007 ).

Esnek üretim biçiminin çalışma koşulları ve iş
güvencesi üzerinde oluşturduğu olumsuz tablo iş-
yerlerinin yeniden yapılanması ya da küçülmeleri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Sigortalar
Kurumu (2000) verilerine göre, Türkiye’de sigor-
talı çalıştıran işletmelerin % 98’i, 1–50 işçi çalış-
tıran küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. İşyerleri-
nin küçülmesi çalışan sayısının azalması ve yöne-
ticilerin yakın denetimi ile birlikte özerkliğin kay-
bı, yüksek iş beklentisi, işyerinde sosyal desteğin
azalması ve düşük ücretle karekterize kötü çalış-
ma koşullarını ortaya çıkarmaktadır (Cheng ve
diğ. 2005). Küçük ölçekli işyerlerinde (KÖİ) çalı-
şan işçilerin genel özellikleri; genç yaşta ve ço-

ğunlukla göçmen olmaları, serbest piyasa nede-
niyle ücretlerinin düşük ve sık yaşanan iş değişik-
liği nedeniyle iş deneyimlerinin yeterli olmaması
olarak belirtilmektedir (Eakin & Maceachen
1998). KÖİ’de çalışanlar iş sağlığı yasaları ve iş
sağlığı hizmetleri bakımından genellikle kapsam
dışıdır ve özellikle koruyucu hizmetlere ulaşım
yönünden dezevantajlı konumda yer almaktadırlar
(Eakin & Maceachen 1998, İş Kanunu 2003). Ay-
rıca KÖİ’lerin finansal kaynak sıkıntısı ve büyük
ölçekli işletmelerle rekabet kaygısı nedeniyle iş
sağlığı ve güvenliği konularına yeterince bütçe
ayıramadıkları belirtilmektedir (Gökbayrak 2003).
KÖİ’lere ait belirttiğimiz bu yapısal özellikler iş-
çileri daha önce tanımladığımız çalışma ortamı ve
çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorun-
ları için bir risk grubu haline getirmektedir.

İşçi sağlığına yönelik yapılan araştırmalarda
küçük ölçekli işletmelere yönelik daha az çalışma
olduğu, bu nedenle bu işletmelerde durumun ge-
nel olarak bilinmediği görülmektedir. İşçi sağlı-
ğıyla ilgili çalışmalarda görülen diğer bir ortak
nokta ise daha çok psikolojik sağlığa ilişkin so-
runlara odaklanılmasıdır. İşçi sağlığına yönelik li-
teratürde işçilerin uykusuzluk, uykuya dalma ve
gece sık uyanma gibi sorunları yaşadıkları belirtil-
mekte (Nakata ve diğ 2007, Utsugi ve diğ 2005)
ancak iş verimliliği, psikososyal işlevsellik ve iş
kazaları ile ilişkili olduğu vurgulanan gündüz uy-
kululuk durumunun (Ağargün ve diğ. 1999) çalış-
ma koşulları ile ilişkisine yönelik yeterli değer-
lendirme bulunmamaktadır. Ayrıca çalışma koşul-
larının sağlık üzerindeki etkisinin tanımlanması
işçi sağlığı ve iş güvenliği hemşireliği hizmetleri
kapsamında işyeri hemşirelerine yol gösterici ol-
ması bakımından gereklidir. 

Bu çalışmanın amacı KÖİ’lerde işçilerin var-
diyalı çalışma, haftalık izin kullanma durumları,
günlük çalışma saati, iş ve gelir güvencesizliği
hissetme durumu, işyerindeki psikososyal etmen-
ler gibi çalışma koşullarının değerlendirilmesi ve
işçilerin gündüz uykululuk durumunun bu çalış-
ma koşulları ile ilişkisini incelemektir. 
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Araştırma Soruları;

1.KÖİ’lerde işçilerin çalışma koşulları (vardi-
yalı çalışma, haftalık izin kullanma durumları,
günlük çalışma saati, iş ve gelir güvencesi hisset-
me durumu, işsizlik yaşama durumu ve sıklığı, iş-
yerindeki psikososyal etmenler gibi) nasıldır?

2. KÖİ’lerde çalışan işçilerde gündüz uykulu-
luk prevelansı nedir?

3. KÖİ’lerde çalışan işçilerde gündüz uykulu-
luk durumunu ortaya çıkaran çalışma koşullarıyla
ilgili risk faktörleri nelerdir?

Yöntem
Araştırmanın Türü: Kesitsel bir çalışmadır. 

Araştırmanın Evreni: Orta Anadolu’daki bir
ilimize bağlı merkez ilçenin bir sanayi bölgesinde
yer alan bütün KÖİ’de çalışan işçiler araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. İl sınırları içerisinde bü-
yük dört tane sanayi bölgesi olmakla birlikte bu
sanayi bölgesi KÖİ’lerin sayıca fazla olması ve
farklı sanayi kollarını bir arada bulundurması ne-
deniyle tercih edilmiştir. Ayrıca bu bölge işyeri
hekimliği uygulamaları bakımından dezavantajlı
bir konumda yer almakta, ortak iş sağlığı birimle-
ri bulunmamaktadır. KÖİ için yapılmış farklı ta-
nımlamalar olmasına rağmen benzer araştırmalar
dikkate alınarak 25’den az işçinin çalıştığı işlet-
meler küçük ölçekli işletme kabul edilmiştir (Ge-
niş 2006, Eakin & Maceachen 1998). Çalışmanın
yapıldığı sanayi bölgesinde mobilya, gıda, tekstil
ve hizmet sektörüne ait olmak üzere 28 küçük öl-
çekli işletme bulunmakta ve 315 işçi çalışmakta-
dır. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen altı iş-
letme ile işyerindeki sosyal destek ortamının de-
ğerlendirilmesinin uygun olmayacağı gerekçesiy-
le iki ve daha az işçinin çalıştığı dört işletme ça-
lışma evreninden çıkarılmıştır. Araştırmada örnek
seçilmemiş ve 18 KÖİ’de çalışan 224 işçi çalış-
ma grubunu oluşturmuştur.

Veri toplama araçları: Verilerin toplanmasın-
da çalışanların sosyoekonomik durumunu ve bazı
çalışma koşullarını değerlendiren bir anket formu,

işyerindeki iş stresi etmenlerden iş yükü, iş kont-
rolü ve sosyal destek durumunu değerlendirmeye
yönelik olarak “İş Stresi Ölçeği” ve gündüz uy-
kululuk durumunu değerlendirmek için “Epworth
Uykululuk Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket formu benzer ça-
lışmalar dikkate alınarak araştırmacılar tarafından
oluşturulmuştur (Calnan ve diğ. 2001, Cheng ve
diğ. 2005, Ferrie ve diğ. 2003, Geniş 2006). An-
ket formunda işçilerin cinsiyet, yaş, eğitim duru-
mu, medeni durumu, aylık gelir miktarı ve algıla-
nan ekonomik durumunun değerlendirildiği sos-
yoekonomik soruların yanı sıra, çalışma koşulları-
nı değerlendiren sorularda yer almaktadır. Çalış-
ma koşulları çalışanın işyerindeki konumu, algı-
lan gelir güvencesi, algılanan iş güvencesi, gün-
lük çalışma saati, vardiya durumu, haftalık izin
kullanma ve işsizlik yaşama durumu yanı sıra, iş-
yerindeki psikososyal etmenler olarak; iş stresi
ölçeğinin iş yükü, iş kontrolü ve sosyal destek alt
boyutları ile değerlendirilmiştir.  Araştırmada iş
ve gelir güvencesizliği hissetme durumu Ferrie
ve diğ. (2003) çalışmasından yola çıkarak nicel
boyutta değerlendirilmiştir. İşçilere bir yıl sonra-
sı için şu an yaptığı işi devam etme yönündeki al-
gıları sorulmuştur. “Aynı iş yerinde daha iyi ko-
şullarla çalışıyor olacağım” ya da  “aynı iş yerin-
de aynı koşullarda çalışıyor olacağım” ifadeleri-
ne cevap verenler iş güvencesi hissediyor; “bir
yıl sonrası için bu işletmede çalışmıyor olabili-
rim”, “işsiz olabilirim” cevabını verenler iş gü-
vencesi hissetmiyor olarak değerlendirilmiştir.
Gelir güvencesi içinde benzer bir yol izlenerek
“bir yıl sonrası için gelirim şimdiki gelir düze-
yimle aynı olabilir” ya da “daha iyi olabilir” ce-
vabı verenler gelir güvencesi hissediyor; “bir yıl
sonrası için gelirim şimdiki gelirimden daha az
olabilir” ya da “düzenli bir gelirim olmayabilir”
yanıtı verenler gelir güvencesi hissetmiyor olarak
değerlendirilmiştir. İşçilerin şimdiki ekonomik
durumu ise hem aylık gelir miktarı hem de kendi
ekonomik durumunu nasıl değerlendirdikleri so-
rularıyla elde edilmiştir. İşçilerin işyerlerindeki
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konumu da işçilerin eğitim durumu, aylık kazanç-
ları, yaptıkları işin niteliği (özel bir eğitim gerek-
tirip gerektirmeme durumu) ve işyerinde işveren
tarafından belirlenen konumları dikkate alınarak
karar verilmiştir. Buna göre işyerinde ücretli ola-
rak çalışan, eğitim seviyesi düşük, herhangi bir
idari görevi olmayan, yaptığı işten dolayı diplo-
maya sahip olması gerekmeyenler ve daha çok
kol gücüyle çalışanlar vasıfsız işçi olarak nitelen-
dirilmiştir. Yönetimde, satış ya da teknik eleman
olarak görevli olanlar, eğitim durumu yüksek ve
daha çok kafa emeğine dayalı iş yapanlar vasıflı
çalışan olarak nitelendirilmiştir. Haftalık izin kul-
lanma durumlarında ise 5 ya da 6 iş gününün ar-
dından 1 ya da 2 gün tatil yapanların haftalık izin
kullanma durumu düzenli; bu durum dışındaki
tüm durumlarda düzensiz olarak değerlendiril-
miştir. Bunun saptanması içinde işçilerden son
bir ay içindeki izin günlerini yazmaları istenmiş-
tir.  Günlük çalışma saati “günlük çalışma saatiniz
ne kadardır?” sorusuyla elde edilmiştir. Daha
sonra verinin prevelans hesaplamaları için İş Ka-
nununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
(2004)’nde haftalık çalışma saatinin 45 saat olma-
sı gerektiği maddesinden yola çıkarak “9 saat ve
altı” ile “9 saat üzeri” olmak üzere kategorik veri
haline getirilmiştir. 

İş Stresi Ölçeği: Ölçeğin Türkçe formu için
geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları Demiral ve
diğ. (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe
formunda cronbach alfa katsayısı ölçeğin alt bö-
lümleri olan iş yükü için  α = 0.68, iş kontrolü
için  α = 0.52 ve sosyal destek için α = 0.77 ola-
rak bulunmuştur. Ölçeğin kararlılığının değerlen-
dirilmesinde üç hafta ara ile uygulanan anket so-
nuçları arasındaki korelasyon katsayılarına bakıl-
mıştır. Ölçekte bütün sorular için elde edilen de-
ğer 0.50’nin üzerinde bulunmuştur. Ölçek iş yü-
kü, sosyal destek ve iş kontrolü olmak üzere üç
ana alt bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin değer-
lendirilmesinde yanıt seçenekleri 1-4 arasında
kodlanmaktadır ve her bölüm için ayrı puan elde
edilmektedir. Yüksek puanlar yüksek iş gücü,

yüksek iş kontrolü ve yüksek sosyal destek ola-
rak değerlendirilmektedir. Literatürde çok sayıda
iş stresini değerlendiren ölçek olmasına rağmen
bu çalışmada bu ölçeğin kullanılma nedeni tüm iş
kollarına uygulanabilir özelliğinin olmasının yanı
sıra, esnek üretimin iş kontrolü, iş yükü ve çalı-
şanları arasındaki ilişkiyi etkilediği yönündeki li-
teratür bilgilerini değerlendirme açısından yapısal
bir kolaylık sağlamasıdır. 

Epworth Uykululuk Ölçeği: 1991 yılında
M.W. Johns tarafından geliştirilmiştir (Johns
1991). Pratik, uygulaması, değerlendirilmesi ko-
lay ve yaygın olarak kullanılan bir ölçektir. Kişi-
nin son bir ay içinde günlük aktiviteleri sırasında
kendini ne derece uykulu hissettiğini sayısal ola-
rak belirleyen, Türkçe versiyonunun geçerlilik
güvenilirlik çalışmaları Ağargün ve diğ. (1999)
tarafından yapılmış bir soru formudur. Ölçeğin
Türkçe formunda cronbach alfa katsayısı α = 0.80
bulunmuştur. Güvenirliliğin değerlendirilmesin-
de test – tekrar test güvenirliliğinden yararlanıl-
mış ve ölçekten alınan puanlar T1 ve T2 zaman
dilimlerinde istatistiksel olarak farklı bulunma-
mıştır (p > 0.05). Epworth uykululuk ölçeğinde
kişi 0–24 arası bir puan alabilmektedir (Ağargün
ve diğ.1999). Epworth uykululuk ölçeği değeri
10 ve üzerinde olanlar için “gün içi artmış uyku-
luluk”tan söz edilmektedir.  Çalışmada 10 puan
ve üzeri gündüz uykululuk sorunu var, 9 puan ve
altı yok olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet,
yaş, medeni durum, eğitim durumu, aylık gelir,
algılanan ekonomik durum, çalışanın işyerindeki
konumu, algılan gelir güvencesi, algılanan iş gü-
vencesi, günlük çalışma saati, vardiya durumu,
haftalık izin kullanma ve işsizlik yaşama durumu
yanı sıra, işyerindeki psikososyal etmenler ola-
rak; iş stresi ölçeğinin iş yükü, iş kontrolü ve sos-
yal destek alt boyut puanıdır. Bağımlı değişken ise
gündüz uykululuk durumudur. 

Verilerin toplanması: Veriler araştırmacı tara-
fından işyeri ziyaretleri ile yüz yüze görüşme tek-
niğiyle 1-30 Haziran 2007 tarihleri arasında top-
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lanmıştır. Veriler hafta içi 8:00-18:00 saatleri ara-
sında toplanmış bu nedenle özellikle vardiya ne-
deniyle gece çalışan işçilere ulaşmak için işçile-
rin gündüz çalışmaya başladıkları dönemde aynı
işyerine tekrar gidilmiştir. Veri toplama sırasında
önce işçilerin sosyodemografik özellikleri ve ça-
lışma koşularını değerlendiren anket soruları so-
rulmuş daha sonra iş stresi ölçeği ve epworth uy-
kululuk ölçeği kullanılmıştır. 

Ön uygulama: Araştırmanın ön uygulaması
araştırma öncesi çalışma grubunun yer aldığı sa-
nayi bölgesi dışında bulunan bir işyerinde yapıl-
mıştır.  Ön uygulama ile veri toplama araçlarının
20-25 dk.  içerisinde uygulanabildiği, veri topla-
ma araçlarında yer alan soruların anlaşır olduğu
ve elde edilen verilerin araştırmada istenen veri-
leri toplamak için yeterli olduğu görülmüştür

Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırma KÖİ ça-
lışma koşullarını değerlendirmek açısından araştır-
ma kapsamına alınan işyerleri ile sınırlıdır. Çalışma
koşullarının özellikle iş ve gelir güvencesinin işçi-
lerin öz bildirimine dayalı olarak değerlendirilme-
si ve verilerin belli bir zamanda toplanması bu
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın etik yönü: Araştırma için
KÖİ’lerde işyeri sahibinden araştırmanın yürütül-
mesine ilişkin gerekli izin ve araştırmaya katılan
işçilerden araştırma hakkında açıklamalar yapıl-
dıktan sonra bilgilendirilmiş onam alınmıştır. 

Değerlendirme: Veriler SPSS 11.5 istatistik
programında değerlendirilmiştir. Ortalama, yüz-
de, prevalans ve güven aralığı hesaplamalarından,
ki-kare (χ2), t testi, logistik ve çoklu regresyon
analizinden yararlanılmıştır. Logistik ve çoklu
regresyona ki-kare ve t testinden anlamlı çıkan ba-
ğımsız değişkenler dahil edilmiştir. Gündüz uyku-
luluk durumu logistik regresyon analizinde var –
yok olarak değerlendirilirken, çoklu regresyon
analizi ölçekten alınan puan üzerinden yapılmıştır.
Analizlere iş stresi ölçeğinin alt grupları sürekli
veri olarak diğer değişkenler ise kategorik olarak
alınmıştır. Kategorik veriler logistik regresyon
için referans kategoriler, çoklu regresyon için

kukla (dummy) değişkene dönüştürülmüştür.
Çoklu regresyon analizi iki değişken arasındaki
doğrusal ilişki varsayımından yola çıkan bir analiz
türü olduğundan dolayı kategorik değişkenlerde
değişkenlerden birisinin kukla değişkene (analiz
sırasında 0 değeri verilerek) dönüştürülmesi ge-
rektiği bilgisine dayanarak gerekli dönüşüm ya-
pılmıştır (Akgül 2005). Ayrıca bağımsız değişken-
lerin ortak etkisini değerlendirebilmek için bütün
bağımsız değişkenlerin modele dahil edildiği lo-
gistik ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Lo-
gistik ve çoklu regresyon analizinde Backward
modeli tercih edilmiştir. Modele alım kriteri 0.05,
model dışı kalma kriteri 0.10 olarak alınmıştır.
Araştırmada kullanılan analizlerin önem kontro-
lünde çift yönlü p değeri kullanılmış ve 0.05 den
küçük değerler önemli kabul edilmiştir. 

Bulgular
Araştırmaya katılan çalışanlara ait sosyode-

mografik veriler incelendiğinde çalışanların orta-
lama 30.9±8.1 yaşında ve tamamının erkek oldu-
ğu , % 98’inin evli ,% 72.3’ünüm  ilköğretim ve
altı düzeyinde eğitime sahip olduğu görülmekte-
dir. Çalışanların aylık gelirlerinin ortalama
610.0±130.7 YTL olduğu ve % 56.3’ünün ekono-
mik durumlarını orta olarak değerlendirdikleri
saptanmıştır. 

Çalışanların % 63.4’ünün vasıfsız işçidir ve  %
39.3’ü bir yıl sonrası için gelir güvencesizliği his-
sederken % 51.3’ü iş güvencesizliği hissetmekte-
dir.  Çalışanların % 38.8’inin günlük çalışma saati
9 saat üzeri iken, % 37.1’i vardiyalı çalışmakta ve
% 71.4’ü düzenli haftalık izin kullanmamaktadır.
Çalışmaya katılanların % 32.6’sının daha önce or-
talama 2.3±1.4 kez işsizlik yaşadığı ve işsizlik
süresinin ise ortalama 5.8±5.4 ay olduğu belirlen-
miştir (Tablo 1).

Çalışma grubunda gündüz uykuluk prevelansı
% 26.3 olarak bulunmuş ve epworth uykululuk
ölçeğinden ortalama 7.10±6.9 puan aldığı belir-
lenmiştir. Çalışanların gündüz uykululuk durum-
ları ile çalışma koşulları arasındaki ilişki ki-kare
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analizi ile değerlendirilmiştir. Tablo 2’de yer alan
tek değişkenli analizlerin sonucuna göre asgari
ücretin altında geliri olmak, ekonomik durumunu
kötü algılamak, işyerindeki konumun vasıfsız işçi
olması, bir yıl sonrası için gelir güvencesizliği al-
gılama, bir yıl sonrası için iş güvencesizlği algıla-
ma, vardiyalı çalışma, düzenli haftalık izin kul-
lanmama, günlük çalışma saatinin 9 saatin üze-
rinde olması ve işsizlik yaşama gündüz uykulu-

luk durumunu artıran faktörlerdir (p<0.05). Kika-
re analizinde anlamlı çıkan değişkenlerden gün-
düz uykululuk durumunun yüksek olduğu bağım-
sız değişken etken (+) kabul edilerek prevelans
oranlarına dayalı olarak OR (risk analizi) hesap-
lanmıştır. Gündüz uykululuk durumunun bağım-
sız değişkenlere göre prevelansı değerlendirildi-
ğinde; gündüz uykululuk prevelansı asgari ücretin
altında geliri olanlarda 2.4, ekonomik durumunu
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Çalışma Koşulları Sayı (%) // x (±ss)

İşçinin iş yerindeki konumu
Vasıfsız işçi 142  (63.4)
Yönetici 55 (22.6)
Büro ya da teknik eleman 21  (9.3)
Mühendis gibi nitelikli eleman 6   (2.6)

Gelir güvencesi algısı   
Gelir güvencesi hissedenler 136  (60.7)
Gelir güvencesi hissetmeyenler 88  (39.3)

İş güvencesi algısı
İş güvencesi hissedenler 109 (48.7)
İş güvencesi hissetmeyenler 115 (51.3)

Vardiyalı çalışma
Evet 83 (37.1)
Hayır 141 (62.9)

Haftalık izin kullanma durumu
Düzenli 64  (28.6)
Düzensiz 160 ( 71.4)

Günlük çalışma saati
9 saat ve altı 137(61.2)
9 saat üzeri 87(38.8)

İşsizlik yaşama durumu
Evet 73 (32.6)
Hayır 151 (67.4)

İşsizlik yaşama sıklığı* 2.36±1.44

İşsiz kalma süresi (ay)* 5.84±3.47

Tablo 1: Araştırmaya katılan işçilerin çalışma koşullarına ilişkin bazı özellikleri  (n=224)

*Bu veriler için n=73 
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Gündüz Uykululuk Durumu OR
Değişkenler Var ** Yok (%95 Güven Kikare (χ2)

Sayı(%) Sayı (%) Aralığı) p
Yaş
30 yaş ve  üstü (1) 31(29.5) 74(70.5) 1.361 χ2=1.033
30 yaş altı  (0) 28(23.5) 91(76.5) (0.750-2.471) p=0.309
Eğitim
İlköğretim ve altı (1) 48(29.6) 114(70.4) 1.952 χ2=3.226
Ortaöğretim ve üstü(0) 11(17.7) 51(82.5) (0.937-4.066) p=0.071
Gelir
Asgari ücret ve Altı (1) 31 (37.8) 51(62.2) 2.475 χ2=8.764
Asgari ücretin Üstü (0) 28 (19.7) 114(80.3) (1.347-4.547) p=0.003
Ekonomik durum algısı
Kötü (1) 28(35.4) 51(64.6) 2.019 χ2=5.213
Orta+İyi (0) 31(21.4) 114(78.6) (1.099-3.710) p=0.022
İşçinin iş yerindeki konumu
Vasıfsız işçi  (1) 49(35.4) 93(65.5) 3.794 χ2=13.33
Beyaz Yakalı*(0) 10(12.9) 72(87.8) (1.798-8.003) p=0.000
Gelir güvencesi algısı
Var (0) 20(14.7) 116(85.3) 4.616 χ2=24.14
Yok (1) 39(44.3) 49(55.7) (2.449-8.703) p=0.000
İş güvencesi algısı
Var (0) 21 (19.3) 88(80.7) 2.068 χ2=5.475
Yok (1) 38 (33.0) 77(67.0) (1.119-3.823) p=0.019
Vardiyalı çalışma 
Evet (1) 32(38.6) 51(61.4) 2.649 χ2=10.140
Hayır (0) 27(19.1) 114(80.9) (1.440-4.873) p=0.001
Haftalık izin kullanma durumu
Düzenli (0) 10(15.6) 54(84.4) 2.384 χ2=5.301
Düzensiz (1) 49(30.6) 111(69.4) (1.122-5.066) p=0.021
Günlük çalışma saati
9 saat ve  altı (0) 23(16.8) 114(83.2) 3.499 χ2=16.58
9 saatin  üzeri(1) 36(41.4) 51(58.6) (1.885-6.495) p=0.000
İşsizlik yaşama durumu
Evet(1) 33(45.2) 40(54.8) 3.966 χ2=19.86
Hayır  (0) 26(17.2) 125(82.8) (2.123-7.412) p=0.000
Toplam 59(26.3) 165(73.7) 224 (%100)

Tablo 2: Araştırmaya katılan işçilerde gündüz uykululuk prevelansının işçilerin bazı sosyoekonomik özellikleri ve çalışma
koşullarına göre değerlendirilmesi (n=224)

**Bağımsız değişkenlere göre gündüz uykululuk prevelans oranlarını vermektedir.
(1) Prevelans hesaplaması için etken (+) olan değişkeni ifade etmektedir. Risk hesaplaması OR bu değişken üzerinden belirlenmiştir.

Ayrıca logistik regresyon analizi referans verileri göstermektedir. 
(0) Prevelans hesaplaması için etken (-) olan değişkeni ifade etmektedir. Çoklu  regresyon analizi için kukla değişkene dönüştürülen

verilerdir.
*Tablo 1’de yer alan yönetici, büro, teknik eleman ve mühendisler beyaz yakalı olarak  birleştirilmiştir.



kötü algılayanlarda 2.0, vasıfsız işçilerde 3.7, ge-
lir güvencesi hissetmeyenlerde 4.6, iş güvencesi
hissetmeyenlerde 2.0, vardiyalı çalışanlarda 2.6,
düzensiz haftalık izin kullananlarda 2.3, günlük 9
saatin üzerinde çalışanlarda 3.4 ve işsizlik yaşa-
yanlarda 3.9 kat daha fazla görülmektedir (Tablo
2). Ayrıca gündüz uykululuk durumunun iş stresi
ile ilişkisi t testi ile değerlendirildiğinde gündüz
uykululuk durumu yaşayanların iş yükü ortalama
puanının fazla (t=3.387 p=0.01), sosyal destek
puanının az  (t=9.947 p=0.000) ve iş kontrol pu-
anının düşük (t=6.174 p=0.000)  olduğu görül-
mektedir (Tablo 3).

Tek değişkenli analizlerde gündüz uykululuk
durumu ile anlamlı düzeyde ilişkili olan değişken-

lerin birlikte etkilerini değerlendirmek için lojistik
ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Logistik
regresyonla yapılan inceleme sonunda (Tablo 4)
günlük çalışma saati 9 saatin üzerinde olanlar, iş-
sizlik yaşayanlar ve işyerinde düşük sosyal destek
alanların gündüz uykululuk riskine sahip olduğu
görülmektedir. (p<0.05).  Aynı değişkenlerle yapı-
lan çoklu regresyon analizinde gündüz uykululuk
puanı üzerinde iş güvencesi hissetmeme, günlük
çalışma saati 9 saatin üzerinde olması, vardiyalı
çalışma, işsiz kalma durumu iş stresi ölçeğinin
sosyal destek alt boyutunun belirleyici olduğu
saptanmıştır (p<0.05). Bu değişkenlerin gündüz
uykululuk puanı üzerine belirleyicilik oranının %
38 olduğu görülmektedir (Tablo 4). 
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Psikosoyal Etmenler Gündüz Uykululuk Durumu t testi

Var (x–±sd) Yok(x–±sd) p
İş yükü 15.86±2.813 14.45±2.73 t=-3.387 p=0.01
İş kontrolü 12.66±4.33 16.42±3.89 t=6.174  P=0.000
Sosyal destek 13.76±5.05 20.02±3.77 t=9.947   p=0.000

Tablo 3: İşyeri Psikososyal Etmenlerin İşçilerin Gündüz Uykululuk Durumuyla İlişkisi

Logistik Regresyon Analizi Çoklu Regresyon Analizi
Değişkenler OR (%95 güven aralığı)
Gelir 1.466 (0.627-3.429) 0.014 0.242
Alg. ekonomik durum 0.848 (0.330-2.182) 0.026 0.411
İşyerindeki konum 1.809 (0.696-4.701) 0.025 0.406
Alg. gelir güvencesi 1.237 (0.469-3.257) 0.102 1.477
Algılanan iş güvencesi 0.663 (0.271-1.624) -0.165* -2.693
Vardiyalı çalışma 1.903 (0.837-4.330) 0.154* 2.617
Haftalık izin kullanma 1.782 (0.678-4.681) 0.085 1.506
Günlük çalışma saati 2.448* (1.052-5.693) 0.121* 2.052
İşsizlik yaşama durumu 2.397* (1.034-5.557) 0.135* 2.291
İş yükü 1.060 (0.899-1.251) 0.024 0.394
İş kontrolu 0.929 (0.831-1.040) -0.133 -1.882
Sosyal destek 0.800* (0.724-0.885) -0.334* -4.791
2 Log likelihood: 161.3 R2=0.513 R2= 0.386 p=0.000

Tablo 3: İşçilerde Gündüz Uykululuk Durumu İçin Risk Faktörleri** ve Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Belirleyi-
ciler*** ¥ (n=224) 

*p<0.005
**Logistik regresyon analizine göre
***Çoklu regresyon analizine göre
¥ Prevelans değerleri arasındaki fark anlamlı olan grupların ortak etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.



Bağımsız değişkenlerin ortak etkisini değerlen-
dirmek için bütün değişkenlerin analize dahil edil-
diği logistik ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır.
Backward metodu ile yapılan çoklu regresyon ana-
lizine göre modelde en son yer alan değişkenler
30 yaş ve üzerinde olmak (p= 0.088), gelir güven-
cesizliği (p=0.063) ve iş güvencesizliği algılama
(p=0.005), vardiyalı çalışma (p=0.010), günlük ça-
lışma saatinin 9 saatin üzerinde olması (p=0.033),
haftalık izin kullanma durumunun düzensiz olma-
sı (p=0.049), işsizlik yaşama (p=0.050), iş kontrol
(p=0.027) ve sosyal destek algısıdır (p=0.000). Bu
değişkenlerin belirleyicilik oranının ise % 39 ola-

rak saptanmıştır (Tablo 5). Backward metodunun
tercih edildiği logistik regresyon analizinin sonu-
cuna göre modelde en son kalan değişkenler işçi-
nin işyerindeki konumu (OR= 2.383, p=0.053), iş-
sizlik yaşama durumu (OR=2.449 p=0.026), var-
diyalı çalışma (OR=2.025 p= 0.071), günlük 9 sa-
atin üzerinde çalışma ( OR= 2.896 p=0.007) ve
sosyal destek algısı (OR= 0.774 p= 0.000) değiş-
kenleridir. (Tablo 6). 

Tartışma
İşçilerin çalışma koşulları değerlendirildiğin-

de çalışma saatleri, vasıfsız işçi sayısının fazlalığı,
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Bağımsız Değişkenler** β t p
Yaş 0.097 1.711 0.088
Algılanan Gelir Güvencesi 0.121 1.870 0.063
Algılanan İş Güvencesi 0.173 2.858 0.005
Vardiyalı Çalışma 0.151 2.609 0.010
Günlük Çalışma Saati 0.121 2.149 0.033
Haftalık İzin 0.110 1.978 0.049
İşsiz Kalma Durumu 0.115 1.975 0.050
İş Kontrolü -0.144 -2.224 0.027
Sosyal Destek -0.352 -5.363 0.000

R=0.626 R2=0.392 P=0.000

Tablo 5: İşcilerde Gündüz Uykululuk Durumu Belirleyicileri (Çoklu regresyon analizi –Backward Metodu)*

*Çoklu regresyon analizi backward stepwise modelinde; modele anlamlı katkısı olan değişkenler
** : Modele alım kriteri 0.05, model dışı kalma kriteri 0.10 olarak alınmıştır.

Bağımsız Değişkenler ** OR (%95) Güven Aralığı p
İşyerindeki Konum 2.383 (0.989-5.744) 0.053
İşsizlik Yaşama Durumu 2.449 (1.114-5.381) 0.029
Günlük Çalışma Saati 2.896 (1.331-6.305) 0.007
Vardiyalı Çalışma 2.045 (0.942-4.442) 0.071
Sosyal Destek 0.774 0.707-0.846) 0.000

2 Log likelihood 165.559 R2= 0.495

*Logistik regresyon analizi backward stepwise modelinde; modele anlamlı katkısı olan değişkenler 
** : Modele alım kriteri 0.05, model dışı kalma kriteri 0.10 olarak alınmıştır.

Tablo 6: İşçilerde Gündüz Uykululuk Durumunu Etkileyen Faktörler (Logistik Regresyon Analizi – Backward Stepwise
Metodu )*



vardiyalı çalışma, düzensiz haftalık izinler, iş ve
gelir güvencesizliği hissetme ile işsizlik yaşama
durumunun yaygın olduğu görülmektedir (Tablo
1). Çalışma ortamının bu özelliklerinin KÖİ’lerin
genel çalışma koşullarını yansıttığını söyleyebili-
riz (Geniş 2006, Eakin & Maceachen 1998).  Ay-
rıca ilgili litaratüre dayanarak esnek üretim bu
olumsuz tabloyu artıran bir faktör olarak kabul
edilebilir (Abbasoğlu 2001, Belek 2004, Ferrie
ve diğ. 1998). Araştırmada yer alan işçilerin yaş
ortalaması oldukça düşüktür.  Bu durum küçük
işletmelerdeki yaş profiline benzemektedir. Ge-
niş (2006)’in KÖİ’lerde yaptığı bir çalışmada, iş-
çilerin yaş ortalaması 29.5 olarak bulunmuştur.
Eakin ve Maceachen (1998) küçük ölçekli işlet-
melerin genel özellikleri arasında genç yaşta işçi
çalıştırılmasının yer aldığını belirtmişlerdir. Bu
durumu KÖİ’lerde özellikle esnek üretimden
sonra üretim sürecinde teknolojinin daha hakim
bir rol üstlenmesiyle açıklayabiliriz. Teknolojinin
iş gücünü vasıfsızlaştırması nedeniyle düşük eği-
timli işçi istihdam oranının artması ve bu nedenle
daha genç yaşta işçilerin çalışması söz konusu ol-
muş olabilir. İşçilerin tamamının erkek olmasını
da kadın istihdamının düşük olmasının yanı sıra,
araştırmanın yapıldığı işletmelerin kadın istihda-
mının çok az olduğu sanayi iş kollarında yoğun-
laşması nedeniyle olduğunu söyleyebiliriz. Tür-
kiye İstatistik Kurumu  (2006) verilerine göre
araştırmanın yapıldığı bölge için kadın istihdam
oranı % 19.6 iken, istihdam edilme şansı bulunan
kadınların sadece % 10.6’sı sanayi alanında yer
almaktadır. 

Araştırmada her iki işçiden biri birey ve top-
lum sağlığına olumsuz etkileri olan (Ferrie ve diğ.
2003, Boya ve Demiral 2006) iş güvencesizliği
yaşarken, her üç işçiden biri gelir güvencesizliği
hissetmektedir. İşçilerin iş ve gelir güvencesizli-
ği yaşamasının en önemli nedeni toplumda işsiz-
liğin yaygın bir sorun olması ve çalışmada yer
alan işçilerin çok genç yaşta olmalarına rağmen
% 32.6’sının ortalama 2.3 kez işsizlik deneyimi
yaşamaları olabilir. Ayrıca KÖİ’lerde ekonomik

sıkıntılar sonrası işyeri kapanmaları ya da işçi çı-
karmalarının çok sık yaşandığı bilinmektedir. İşçi-
lerin sendikal örgütlenme içinde olmamaları ve iş
güvencesinin tüm işçileri kapsayacak bir şekilde
yasal zeminin oluşturulamaması işçilerin iş ve
gelir güvencesizliği hissetmelerinin nedeni olabi-
lir. Cheng ve diğ. (2005) çalışmalarında vasıfsız
işçiler ve KÖİ’lerde çalışanların % 51’inin iş gü-
vencesizliği yaşadığı bu oranın kamuya ait ve bü-
yük ölçekli iletmelerde çalışanlarda daha düşük
olduğunu bildirmektedir.

Çalışma kapsamındaki işçiler arasında gündüz
uykululuk prevalansı % 26.3’dür. Nakata ve diğ.
(2007)’ının bildirdiğine göre, toplumda uyku so-
runları prevelansı % 3–26 arasında değişmektedir.
Sadece gündüz uykululuk durumunun değerlen-
dirildiği çalışmalarda % 3 – 19.8 arasında değişen
oranlar söz konusudur (Takahashi ve diğ. 2006,
Fukusawa ve diğ. 2006, Hublin ve diğ. 1996, Nu-
gent ve diğ. 2001). Bu çalışmada gündüz uykulu-
luk prevelansının diğer araştırmalara göre daha
yüksek olması, araştırma grubunun vardiyalı ça-
lışma, çalışma saatinin uzun olması ve düzensiz
haftalık izin kullanma gibi biyolojik ritmi ciddi
anlamda etkileyebilecek özelliklere sahip olması
olabilir.  Ayrıca çalışmanın yapıldığı günlerde sı-
caklığın mevsim normallerinin üzerinde seyret-
mesinin de gündüz uykululuk puanı üzerinde et-
kisi olabilir.

Gündüz uykululuk durumunun bağımsız de-
ğişkenlere göre prevelansı incelendiğinde (Tablo
2) olumsuz ekonomik koşullara sahip olanlarda
(asgari ücretin altında geliri alanlar ve ekonomik
durumunu kötü değerlendirenler) ve çalışma ko-
şulları daha kötü olanlarda (iş ve gelir güvence-
sizliği hissedenler, günlük 9 saatin üzerinde çalı-
şalar vardiyalı çalışanlar, düzensiz haftalık izin
kullananlar, işsizlik yaşayanlar) prevelansın daha
yüksek olduğu görülmektedir Ayrıca gündüz uy-
kululuk durumu yaşayanlarda iş stresi ölçeğinin
iş yükü alt ölçeğinin ortalama puanının yüksek ve
iş kontrolü ile sosyal destek ortalama puanın dü-
şük olduğu görülmektedir (Tablo 3). İşçilerin
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sağlığı üzerinde ekonomik durumlarının ve çalış-
ma koşullarının önemli etkilere sahip olduğunu
gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Fukusawa ve
diğ. 2006, Ferrie ve diğ. 1995, Hyyppa ve diğ.
1997, Takahashi ve diğ. 2006, Nakata ve diğ.
2007). Prevelans değerlendirmelerinde anlamlı
çıkan değişkenlerin birlikte etkisini değerlendiren
lojistik regresyon ve çoklu regresyon analizlerin-
de (Tablo 4) ekonomik durumun ve çalışma ko-
şullarının gündüz uykululuk durumu üzerinde et-
kiye sahip olan önemli değişkenler olarak belir-
lenmesi de işçi sağlığı üzerinde ekonomik duru-
mun ve çalışma koşullarının önemli bir belirleyi-
ci olduğu yönündeki yorumları desteklemektedir.

İş güvencesizliği hissetme uykululuk durumu-
nun önemli belirleyicileri arasında yer almakta
(Tablo 5) ve işsizlik yaşama durumu gündüz uy-
kululuk durumu yaşama riskini 2.4 kat artıran
önemli bir risk faktörüdür (Tablo 6). Uykululuk
durumunun sosyoekonomik durumla yakından
ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmak-
tadır (Fukusawa ve diğ. 2006, Ferrie ve diğ.
1995). Hyyppa ve diğ (1997)’nin yaptıkları bir ça-
lışmada, ekonomik durgunluk dönemlerinde uy-
ku sorunlarını arttığı yönündeki bulguları da sos-
yoekonomik durumun sağlık sorunları için önem-
li bir belirleyici olduğu yönündeki bulgumuzu
desteklemektedir. İş güvencesizliği algısı ve daha
önce işsizlik yaşama durumu işçilerin kendi ya-
şamlarındaki kontrol güçlerini, toplumsal kay-
naklardan yararlanma durumunu, geleceğe iyim-
ser bakma gibi toplumsal rollerini olumsuz etki-
leyecek ciddi stres kaynaklarını ortaya çıkardığı;
işçinin şu anda bir işi olsa bilse yaşadığı stresin
azalmadığı ve bu durumunda sağlık üzerinde
olumsuz etkileri olduğu belirtilmektedir (Ferrie
ve diğ. 2003, Ferrie ve diğ. 1998, Cheng ve diğ.
2005, Boya ve Demiral 2006). 

Uykululuk durumunun diğer bir belirleyicisi
ise vardiyalı çalışmadır (Tablo 5). Costa ve diğ.
(2006) çalışmasında, gece çalışmayı uyku sorun-
ları için önemli bir risk faktörü olarak tanımlamış-
lardır. Takahashi ve diğ.(2006)’nin yaptığı diğer

bir çalışmada ise, vardiyalı çalışanların gündüz
uykululuk prevalansı gündüz çalışanlara göre da-
ha yüksek bulunmuştur. Inoue ve diğ. (2000) var-
diyalı çalışan işçilerde en yaygını hipersonmnia
olmak üzere uyku sorunlarını yaşama prevelansı-
nı % 33.1 olarak bulmuştur. Bu durum vardiyalı
çalışmanın bireyin biyolojik ritmini bozması ve
vardiyalı çalışan çoğu insanın günlük işlerini yap-
mak için gündüz yetersiz uyumaları ile açıklaya-
biliriz. Ayrıca gündüz uykusu birey için çoğu za-
man kaliteli bir uyku sağlamayabilir. 

Çalışmanın dikkat çekici bir bulgusu da gün-
lük 9 saat üzerinde çalışmanın gündüz uykululuk
riskini 2.896 kat artırması ve gündüz uykululuk
puanı üzerinde belirleyiciliği olan önemli bir de-
ğişken olmasıdır (Tablo 5-6). İşyerinde 9 saatten
daha uzun süreli çalışılması küçük bir alanda çalı-
şan işçilerin fiziksel hareketlerinin az olması ve
gün boyu aynı performansta çalışma durumunun
olması nedeniyle gündüz uykululuk sorununun
ortaya çıkmasında önemli etkiye sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Costa ve diğ. (2006)’nin çalışma-
larında işçilerin çalışma saatleri üzerinde belirle-
yici oldukları durumda, işletmenin esnek çalışma
saatlerini belirledikleri durumdan daha sağlıklı ol-
dukları ve iş memnuniyetlerinin arttığını belirt-
mektedir. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri
Yönetmeliği (2004)’nde çalışma saati haftalık 45
saat olarak belirlenmektedir. Bu yönetmeliğe gö-
re haftalık çalışma saatinin çalışma günlerine eşit
olarak bölünmesinin yanı sıra, günlük 11 saati aş-
mayacak şekilde planlanabileceği de belirtilmek-
tedir. 9 saat üzeri çalışmanın işçilerde iş kazaları
ile yakından ilişkili gündüz uykululuk riskini ar-
tırması yönündeki bulgu, işçilerin günlük çalışma
saatinin belirlenmesinde yol gösterici olması ba-
kımından önemlidir. Ayrıca düzensiz haftalık izin
kullanmakta gündüz uykululuk puanını artıran bir
faktör olarak görülmektedir (Tablo 5). Düzensiz
izinler nedeniyle işçiler yeterli dinlenme süresi
bulamamakta ve bu nedenle çalışma saatleri için-
de kronik yorgunluğa bağlı olarak uykululuk so-
runu yaşayabilirler.
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Çalışma grubu için iş stresi ölçeğinin iş kont-
rolü ve sosyal destek alt grubu gündüz uykululuk
durumu için belirleyici iken (Tablo 5), sosyal des-
tek algısı az olanlar risk grubu olarak tanımlan-
maktadır (Tablo 6). İş kontrolü ve sosyal destek
algısı artıkça işçilerin gündüz uykululuk puanı
düşmektedir. İş kontrolünün azalması ile yapılan
işin işçi için bir üretim ve doyum sağlama süreci
olmaktan çıktığı ve işçi için yabancılaşma ve
memnuniyetsiz bir ortam oluşturduğu vurgulan-
maktadır (Belek 2004). Bu tabloya birde işyerin-
deki sosyal ilişkilerin azalması eklendiği zaman
özellikle stresle ilgili sağlık sorunlarının artığı be-
lirtilmektedir (Cheng ve diğ. 2005). Psikososyal
iş stresi etmenleri ile uykululuk sorunlarını değer-
lendiren yeterli sayıda epidemiyolojik araştırma
bulunmamaktadır. Ancak bazı çalışmalarda, iş
stresinin fazla olduğu, iş yerinde düşük sosyal
ilişkilerin görüldüğü, iş yükünün arttığı ve iş
memnuniyetsizliğinin düşük olduğu durumlarda
uyku sorunlarının daha fazla görüldüğü vurgulan-
maktadır (Nakata ve diğ. 2007, Ferire ve diğ.
1995).  Nakata ve diğ. (2007) bildirdiğine göre,
işyerinde hareket kısıtlılığı, solvent inhalasyonu
ve bireylerde horlama gibi gündüz uykululuk so-
runlarını artıran durumların varlığında bile iş stre-
si tüm değişkenlerden daha fazla uyku üzerinde
olumsuz etkiler göstermektedir.

Çoklu regresyon analizinde modele en son
kalan değişkenler (Tablo 5) yaş, iş –gelir güven-
cesizliği hissetme, işsizlik yaşama, günlük çalış-
ma saatinin 9 saatin üzerinde olması, düzensiz
haftalık izinler, vardiyalı çalışma, işyerinde iş
kontrol algısı ve sosyal destek algısıdır ve model
bu değişkenlerin gündüz uykululuk durumuna
olan katkısını % 39 olarak belirlemektedir. Bu
bulgu, uyku sorunlarının bireysel bazı risk faktör-
leriyle ilişkili olduğunu gösteren bazı çalışmala-
rın yanı sıra, (Kronholm ve diğ. 2006, Nugent ve
diğ. 2001) üretim sürecinin dinamik yapısının uy-
kululuk durumu üzerindeki belirleyiciliğini ön
plana çıkarmakta ve işçi sağlığına yönelik yapılan
değerlendirilmelerde göz önüne alınması gereken
değişkenler olduğunu göstermektedir.

Sonuç 
Araştırmadan elde edilen bulgular küçük öl-

çekli işletmelerde işçilerin olumsuz çalışma ko-
şullarına sahip olduğu, gündüz uykululuk duru-
munun önemli bir işçi sağlığı sorunu ve gündüz
uykululuk yaşama ile olumsuz çalışma koşulları-
nın ilişkili olduğu sonucuna ulaştırmıştır. İş gü-
vencesizliği hissetme, vardiyalı çalışma, günlük 9
saatin üzerinde çalışma, düzensiz haftalık izin
kullanımı, işsiz kalma durumu, sosyal destek ve
iş kontrolü algısınının gündüz uykululuk durumu-
nu etkileyen önemli faktörlerden olduğu yine
araştırmadan elde edilen sonuçlardır.    

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak yapılacak
öneri işçilerin gündüz uykululuk sorunların çözü-
müne yönelik bakım süreci planlanırken; gündüz
uykululuk durumunun çok faktörlü etyolojisi dik-
kate alınmalı, özellikle işçinin çalışma koşulları
değerlendirilmesi ve hemşirelik girişimleri çalış-
ma koşullarını kapsayacak şekilde ele alınmalısı-
dır. Ancak en temel öneri işçi sağlığı hizmetleri-
nin KÖİ’leri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırıl-
ması ve işyeri hemşirelerinin bu alanlarda aktif
görev alması, işçi sağlığı hizmetlerinin üretim sü-
recinin önemli bir parçası haline getirilmesidir.
Ayrıca araştırma sonunda küçük ölçekli işletme-
lerde çalışan işçilerin sağlık sorunlarının belirlen-
mesi için risk faktörleri olarak üretim sisteminin
de değerlendirildiği daha geniş kapsamlı epide-
miyolojik çalışmaların yapılması önerilebilir. 

Yazarların Katkıları 
Çalışma tasarımı: K D, A B
Veri toplama ve/ veya analiz: K D
Makalenin hazırlanması: K D, A B
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