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SSTB 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 “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan 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. sstbdergisi.com adresinden edinilebilir.

3 Dergimiz yılda DÖRT sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve 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 (2015/04313-2015-GE-18969) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın 
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2146-8508 / Online: 2147-1711 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
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kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Üniversiteler Arası Futsal Müsabakalarına 
Katılan Sporcuların Başarı Yönelim ve Motivasyon Davranışlarının İncelenmesi, SSTB 
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı: 15, Cilt: 5, 
ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili 
sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. 
İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının 
başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir 
zorunluluktur.

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

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

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale 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 sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek 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  SSTB 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 responsibility 
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. sstbdergisi.com.

3 Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“March, June, September 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 (2015/04313-2015-GE-18969). Articles 
published provide 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. Ministry of Culture with the number Print 2146-8508 Online 
ISSN NO: 2147-1711
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6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the 
reference part YILMAZ, M., (2015). Futsal Competition Between University Athletes Who 
Participated Orientation And Motivation Of Conduct Investigation Of Success , SSTB 
International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences  Issue:15, 
Volume:5, 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 obligation 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 okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 06 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmakta-
yız. Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza 
yürekten teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek 
ve katkıları ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Der-
gimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem 
yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli 
bilim insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam et-
mekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi 
konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına 
dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. 
Şimdiden destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere 
esenlikler dileriz. 

(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 
şartlardaoluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı 
işleri, hakem vebilim 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 
manevizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu 
tek taraflıolarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü-
kümlülüklerikabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer 
ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli 
fikri sınai haklarkanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumun-
da yazar(lar) doğabilecekher türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu 
nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir 
sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması 
söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların 
sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, ka-
muoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur..

Prof. Dr. Çetin YAMAN
Baş Editör
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 06 research and application studies. In this issue of 
the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable 
studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee 
members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their wort-
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Öz: Amaç: Araştırmanın amacı İstanbul’daki  özel ve devlet üniver-
sitelerinin spor  bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerinin, toplam 
wellness ve wellness alt boyutlarını ölçmek, okul değişkenine göre 
wellness farklılıklarını belirlemektir. Genç nufusun yoğun olduğu 
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin wellness ile ilgili farkındalıkla-
rını arttırmak, sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak ve konu ile ilgili 
literature katkı sağlamak çalışmanın önemini göstermektedir. Yöntem: 
Araştırmada kullanılan wellness ölçeği Corbin ve arkadaşları tarafın-
dan geliştirilmiş olup Türkçe uyarlaması Odabaş tarafından yapılmıştır.  
Ölçek dörtlü likert tipidir ve 5 alt  boyutu (duygusal, fiziksel, zihinsel, 
sosyal, ruhsal wellness ) vardır. Verilerin değerlendirilmesinde spss 
21 programı ullanılmıştır. Verilerin analizinde; alt ölçek puanlarının 
cinsiyet ve özel- devlet üniversitesi yönünden karşılaştırılmasında in-
dependent t testi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: 
Araştırma evrenini istanbul’daki spor bilimleri fakiltesi öğrencileri 
oluşturmaktadır. Örneklem olarak bir devlet ve bir özel üniversite in-
celenmiştir. Araştırmaya  yaş ortalamaları 22,5±2,47, vücut ağırlıkları 
71,86±12,26, boyları, 177,19±8,54 ( 379  özel  ünivesite, 176  devlet 
üniversitesi)  olan toplam 555 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Ana-
lizler sonucunda toplam wellness ve wellness alt boyutlarında cinsiyet 
ve üniversite değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa 
rastlanmamıştır. Sonuç: İstanbul’da devlet ve  özel üniversitelerin spor 
bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin toplam wellness değerle-
rinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu  öğrencilerin fiziksel 
wellness alt boyut puanlarının diğer alt boyutlardan daha yüksek ol-
duğu sonucuna varılmıştır. Bu sonucun öğrencilerin fiziksel aktivite 
ağırlıklı eğitim almalarından kaynaklı olduğu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Wellness, Üniversite Öğrencisi, Fiziksel Wellness

Abstract: Aim: The aim of the study is measuring the dimensions of 
total wellness sub dimensions of wellness and determining differences 
according to college variables. Turkey’s population is young. In such 
a country, to raise awareness of wellness, to gain awareness of healthy 
life and to contribute to the literature related to the subject is important. 
Method: Wellness Scale (WS) developed by Corbin et al. Wellness 
Scale (WS) Odabaş made Turkish adaptation. The wellness scale used 
in the study is a quaternary likert type and has 5 sub-dimensions (emo-
tional, physical, mental, social, spiritual wellness). Each dimension 
consists of 3 questions. SPSS program was used to evaluate the data. 
In the analysis of data; independent t-test was used to compare gender 
and private-state university subscale scores. Findings: The research 
population is composed of the sports science students in Istanbul. As 
a sample, a state and a private university were examined. In total 555 
(379 private universities, 176 state universities) volunteers participated 
in the study with a mean age of 22.5 ± 2.47, body weight 71.86 ± 12.26, 
height, 177.19 ± 8.54. As a result of the analyzes there were no statisti-
cally significant differences in total wellness and wellness subscales 
according to gender and university variables. Conclusion: Private and 
State university sport science students who study in İstanbul, have high 
level of wellness. In addition, it was concluded that the physical well-
ness subscale scores of these students were higher than the other sub-
dimensions. It can be thought that this result is related to the physical 
activity training of the students.

Key Words: Wellness, University Students, Physical Wellness
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INTRODUCTION

Nowadays, most of the serious health prob-
lems consist of the life styles people follow 
and are described as life style diseases. In the 
USA and other developed countries, nearly 
half of the deaths at early ages are caused 
by problems related to life style (O’Donnell, 
2001:49).

According to the statistics of World Health 
Organization (2013), the general causes of 
early deaths are heart attack, blood pressure, 
diabetes and obesity which are caused by life 
style in our country. These factors show that 
half of the early age deaths are caused by life 
style. One positive side of this situation is that 
by raising awareness of being healthy and pro-
tecting health and with changes in life style, 
people will have the chance of living more 
and a healthy old age. In other words, if peo-
ple learn more about a healthy life and risks, 
they can live a healthier and longer life. As is 
seen, one’s health and general well-being and 
life style are highly correlated (Doğan, 2004: 
120-129).  

Health is not having a disease or a disability 
and also being in a general wellness both so-
cially and psychologically but this does not 
entirely meet the fact of being healthy.  Well-
ness which has taken its place in our language 
contains all the extents of being healthy. The 
act of wellness aims to determine the factors 

that strengthen health and make alterations in 
life styles in that way (Doğan and Yıldırım, 
2006: 49).

Wellness can also be explained as a lifelong 
process in which people feel good physically, 
socially and psychologically at a certain point 
in life. It involves controlling and minimising 
all the risk factors that cause illness and nega-
tive thoughts (Anspaugh et al., 2003; Wiley, 
2014: 11- 36).  Wellness is also defined as a 
way of life orientated toward optimal health 
and wellbeing in which body, mind, and spirit 
are integrated by an individual to live more 
fully within the human and natural commu-
nity (Myers, et al, 2000: 165-173). Whereas 
Adams, Bezner and Steinhardt (1997: 430-
436) defined wellness as  a way of life  people 
maintaining their physical, spiritual, physi-
ological, social, emotional and intellectual 
existence consistently and in a balanced way 
and forming a life style in which these facts 
can have a healthy improvement.

Myers et al (2000: 165-173) defined people 
having high values in spirituality, sense of 
worth, sense of control, realistic beliefs, emo-
tional awareness and coping, gender identity, 
self-care, sense of humour, nutrition, exercise, 
stress management, job satisfaction, hobbies, 
friendship, love and problem solving and 
creativity skills in the Wheel of Wellness are 
those who have high wellness ratings. They 
tried to define wellness by using those values 
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as base. In other words, they examined the 
situations that are necessary to make some-
one happy in those headings. 

University students during their university 
education, where they are getting ready for 
adulthood and professional life, are expected 
to be people who can cope with their prob-
lems, participate actively, have good commu-
nication skills, be aware of factors that pro-
tect inherent and environmental physiologi-
cal health and use those in their objective. It 
is important that they should be educated as 
an undaunted person who makes satisfactory 
relationships in his/her job and family life 
and takes pleasure in life and has hope con-
cerning the future maintaining wellness both 
according to himself/herself and community 
(Gurgan, 2014: 19-35). The lifestyles peo-
ple follow do not necessarily have to be their 
destiny. Necessary information to help indi-
viduals select a healthy lifestyle to increase 
their wellness can be provided with the help 
of suitable education programmes that will 
increase awareness (Doğan and Yıldırım, 
2006:49).  The university period, where 
habits and behaviour patterns for the rest of 
our life are formed is an important period in 
which people can gain awareness of a healthy 
life.

Guiding university students to form their life 
styles by giving them healthy living aware-
ness will ensure that they will become health-

ier in their upcoming lives and will reduce 
their risks of catching chronicle diseases. 
Most of the university students who are try-
ing to maintain their active social lives during 
exams are not taking care of their personal 
health and wellness until they suffer from an 
inconvenience. Most of the university stu-
dents should take the necessary steps in order 
to maintain a healthy life by continuing the 
physical activity they were doing during their 
studentship and by gaining awareness of be-
ing healthy (Higgins, 2009: 766-777).

Certain models were developed to determine 
the wellness of an individual with the aim of 
changing life styles of people and improving 
their wellness. In this study emotional, men-
tal, physical, social and spiritual wellness of 
students were observed and Wellness self-
perceptions scale was used in the study. In 
a developing country like Turkey where the 
young population is high, it is important to 
understand how the youth feel during their 
university period, to raise awareness and to 
form healthy life awareness. There are fewer 
studies about wellness for university youth in 
Turkey. That’s why this study focuses on the 
wellness levels of public and private univer-
sity students in the schools of physical educa-
tion and sports. 

Students of the schools of Physical Education 
and Sports in Turkey can specialise in three 
or four different fields of profession. These 
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students are expected to have high wellness 
levels since sports sciences have a multidis-
ciplinary structure. In this study it is expected 
to contribute to the Turkish and world litera-
ture by comparing the differences between 
the wellness levels of the students who study 
in the departments of sports management, 
training education and recreation education.

AİM

The aim of this study was to evaluate and 
compare the total wellness levels and emo-
tional, physical, intellectual, social and spirit-
ual wellness levels of the students who study 
in different departments of the Schools of 
Physical Education and Sports in public and 
private universities.

MATERIAL and METHOD

The place where the survey took place and 
the participants:

The study was conducted as a descriptive and 
analytical one in order to determine students 
wellness levels. The research population is 
composed of the sports science students in 
Istanbul. As a sample, a state and a private 
university were examined. This survey was 
carried out by means of the participation of 

555 volunteer students (412 men, 143 wom-

en) studying in the schools of physical educa-

tion and sports in one public and two private 

Universities in Istanbul.

Research Material

To assess the wellness perception of the par-

ticipants, “Wellness self-perceptions” scale 

and personal information form was used. 

“Wellness self-perceptions” scale is a Likert 

type scale consisting of 4 strongly agree, 3 

agree, 2 disagree, 1 strongly disagree.

Method

In the study “personal information form” was 

used to obtain the personal information and 

Wellness self-perceptions scale was used to 

examine the wellness perception of the par-

ticipants.

Wellness self-perception scale: It is a scale 

formed of 15 questions with 5 main headings, 

5 subscales and it is expected to be answered 

in 1 to 4 Likert type scale. Sub subscales are; 

emotional wellness, intellectual wellness, 

physical wellness, social wellness and spir-

itual wellness. Higher scores indicate a more 

positive self- rating in wellness behaviours.
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Wellness dimension scores Comprehensive wellness scores

High Level Wellness 10-12, High Level Wellness 50-60,

Good Wellness  8-9, Good Wellness   40-49
Marginal Wellness  6-7,  Marginal Wellness  30-39,
Low Level Wellness Below 6, Low Level Wellness Below 30.

Wellness Scale (WS) developed by Corbin et 
al. Wellness Scale (WS) Odabaş made Turk-
ish adaptation. After the EFA, Kaiser-Meyer-
Olkin was found 0.86; and Cronbach Alpha 
internal consistency of total scale was found 
0.86.

Statistical Methods

Statistical analyses were conducted using the 
Statistical Package for Social sciences(SPSS) 
21. Student T test was used to evaluate the 
differences of the wellness levels between the 
two universities. 

General quality of the research:

Since the relationship between two different 
groups and more than two variables was inves-
tigated, relational screening model has been 
used. 

RESEACH RESCRICTIONS

The fact that the study was conducted with 
students studying at the private and public 
universities in Istanbul constitutes a limita-
tion in terms of the generalization of the re-
sults.

RESEACH HYPOTHESES

There is no difference in the wellness levels 
of the students of the sports sciences faculty 
who are studying in private and public univer-
sities. There is no difference in the total and 
sub-dimensions of the wellness of the male 
and female students at the faculty of sports 
sciences in private and public universities.
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RESULTS

Table 1. The Evaluation of the Total Wellness and Wellness Sub Factors

University name N X SS T P

Total Wellness point
Haliç University 379 50,4248 6,23665 ,495 ,621

İstanbul University 176 50,1477 5,91471 ,505 ,614

Emotional Wellness
Haliç University 379 9,4327 1,65155 1,416 ,157

İstanbul University 176 9,2216 1,59707 1,434 ,153

Intellectual Wellness
Haliç University 379 9,8918 1,53665 ,039 ,969

İstanbul University 176 9,8864 1,49232 ,040 ,968

Physical Wellness
Haliç University 379 10,8470 2,12389 -,687 ,492

İstanbul University 176 10,9886 2,52980 -,645 ,520

Social Wellness
Haliç University 379 10,3588 1,74058 ,079 ,937

İstanbul University 176 10,3466 1,61751 ,081 ,935

Spiritual Wellness
Haliç University 379 9,8945 1,63928 1,258 ,209

İstanbul University 176 9,7045 1,68800 1,245 ,214

Mean scores of the wellness test applied to 
the both two universities are shown in table 
1. It has been seen that general wellness di-
mensions of the students of the two univer-
sities were higher (50-60) according to the 
values of the table 1 and the evaluation scale 
of the test. Also it has been seen that physical 

and social wellness scores were high besides 
emotional, spiritual and intellectual wellness 
dimensions were good. Table 1. It has been 
found that all wellness scores did not change 
and they were similar (p< 0.05 two tailed). 
(Table 1)
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Table 2.  Comparing the Wellness Means of Female and Male Students 

Sex N X SS T P

Total Wellness 
Points

Female 143 50,3944 6,28062 ,148 ,882

Male 412 50,3058 6,09125 ,146 ,884

Emotional Well-
ness

Female 143 9,2113 1,64955 -1,310 ,191

Male 412 9,4199 1,63177 -1,303 ,194

Social wellness
Female 143 9,9155 1,54136 ,265 ,791

Male 412 9,8762 1,51448 ,263 ,793

Intellectual
Wellness

Female 143 11,0352 2,76352 ,877 ,381

Male 412 10,8422 2,06155 ,762 ,447

Physical
Wellness

Female 143 10,3732 1,74474 ,172 ,863

Male 412 10,3447 1,68798 ,170 ,865

Spiritual wellness
Female 143 9,8592 1,77689 ,225 ,822

Male 412 9,8228 1,61506 ,215 ,830

According to the results of the two sample t 
test used to determine if there were differenc-
es between the wellness points of the female 
and male students of the two universities,  it 
has been found that there were no differences 
between the wellness score means of the fe-
male and male students (p>0,05 two tailed). 
(Table 2

DISCUSSION 

Wellness is a concept that consists of social, 
emotional, mental, spiritual and physical di-
mensions that help people contribute to their 
society and improve the quality of their lives. 
In other words wellness is a theoric dimen-
sion of explaining how a person feels. 

In this study, wellness levels of Sport Sci-
ences Students, who are studying at private or 
state universities in İstanbul, and other well-
ness components, are compared.  In the study 
5 parameters are being evaluated related to 
wellness. All wellness scores are evaluated 
separately.

According to the study, both university stu-
dents’ total wellness scores are high level and 
there is no meaningful difference between 
private or state university students. In addi-
tion, it was concluded that the physical well-
ness subscale scores of these students were 
higher than the other sub-dimensions.

In a study by Agopyan (2015: 145-156) on 
university students studying in physical edu-



8

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 31 Spring Summer Semester Year: 2019

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 31  İlbahar Yaz Dönemi Yıl: 2019 

ID:435 K:527
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

cation and sports colleges, it is thought that 
students regularly exercise sports and af-
fect their physical health. The education of 
the students participating in our research is 
directly related to physical activity. The re-
sults of the study are similar to the results of 
the study of Agopyan (2015: 145-156)). In a 
study conducted on students studying at the 
Catholic Art School, a health-related param-
eter of nutrition, and exercise, were reported 
to be lower than sense of worth (LaFauntaine 
J et all 2012: 60-65). It supports the idea that 
there is a relationship between students’ well-
ness levels and education that they recieve. 

In line with these results, it is expected that 
the physical wellness levels of the students of 
the faculty of sports sciences are high. Ro-
scoe (2009: 216-226.) shows in his study that 
if a person’s physical level is high, that per-
son is doing daily activities easier and con-
fronts with medical problems lesser. Regular 
and adequate activities of individuals will 
increase their physical well-being. The in-
crease in physical wellness will increase total 
wellness because physical wellness is an im-
portant component of total wellness (Corbin 
et all, 2009; Tremblay et al, 2014; 113-125, 
Corbin et all, 2014; 3327–3359 Stella et al., 
2014: 3327-3359).  Gaining physical well-
ness awareness for healthier societies will be 
easier to do through sports science faculty 
students.

In the study it has been found that there is 
no difference between female and male stu-
dents’ physical wellness levels. In addition, 
Agopyan’s (2015: 145-156)) study shows 
that there is no difference in terms of gender. 
It can be considered that the reason why there 
is no difference in the wellness dimensions of 
male and female students is both groups have 
the same education. Both gender have same 
education. This sameness results developed 
physical wellness in a similar vein.

In our study, it was seen that the social well-
ness scores of the students studying in both 
universities were high. In our study, no differ-
ences were found in gender-specific compari-
sons between female and male students. Ab-
dulhayoglu and colleagues (2012 :268-272) 
in their work in table tennis athletes reported 
that women and men athletes have high social 
wellness scores. Similar to our study, it was 
concluded that social wellness dimensions 
are high and there is no difference according 
to gender. In the study conducted by Bilge et 
al. (2010: 37-53) on university students’ well-
being, there was a difference between female 
and male participants and the social wellness 
of women was higher.

There was no significant difference in emo-
tional wellness in the study on the students 
of the faculty of sports sciences. In addition, 
there was no significant difference between 
male and female groups. However, although 
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there was no statistically significant differ-
ence, the lowest score of the wellness sub-di-
mensions was in emotional wellness in both 
groups. LaFauntaine et al. (2012: 60-65) in 
the study of catholic liberal arts colleges of 
students in the “love” and “sense of worth” 
subtitles were found higher. It can be said that 
the emotional aspects of their education has 
positive effect.

In our study on university students, both uni-
versity students generally had a good level of 
intellectual wellness. There was no signifi-
cant difference when examined by gender.

As a result of the study, it was concluded that 
the spiritual wellness levels of the students 
were high and did not differ according to the 
gender variable. Because spiritual wellness in 
general affects all well-being, experts recom-
mend that university students focus on life in 
a more mobile and more optimistic way with 
spiritual wellness programs (Troy, 2010; 165-
173 Johson : 2007; 6-11. Said, 2006: 168- 
175). It is thought that students who can con-
trol and shape their wellness health can lead 
their academic and personal lives positively 
(Patterson and Kline 2008; 49, Horton and 
Snyder 2009: 215-233).

CONCLUSION

As a result of the study, it was found that the 
wellness levels of private and public universi-
ty sports sciences faculty students were high. 

In addition, the physical well-being sub-di-
mension of the students was higher than the 
other wellness sub-dimensions. According to 
other studies, physical wellness is higher than 
others because of the students’ departments.  
The lowest wellness points are emotional 
wellness. As a result, there was no difference 
in the wellness scores between male and fe-
male students. 
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Öz: Giriş: Bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarının iş tatmin-
lerinin, görevlerini yerine getirmede olumlu bir rol oynadığı 
fikrinden yola çıkılmıştır. Bu nedenle iş tatmini ölçülmeli, 
analiz edilmeli ve bu bağlamda kapsamlı bir anlayışa sahip 
olmak için daha fazla çalışılmalıdır. Yöntem: Bu tanımlayıcı 
çalışma Nisan-Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programı’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örneklem uygu-
lanmamış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümündeki 300 öğ-
renci çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan veri-
ler, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, iş tatminine 
yönelik tutumlarını ve davranışlarını belirlemek için 29 mad-
deden oluşan bir anket formu ile elde edilmiştir. Tartışma: 
Tüm sosyo-demografik faktörler analiz edilmiş ancak bulunan 
önemli değişkenler iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesinin 
türü ve iş durumu olmuştur (p <0.05), diğer faktörler önem-
li bir etkiye sahip değildir. B grubu iş güvenliği uzmanları iş 
tatmini ve gelecekteki kariyeri konusunda daha iyimserken, 
C grubu iş güvenliği uzmanları gelecek beklentileri ve baş-
kalarının olası rehberliği konusunda daha temkinlidir. Sonuç: 
Bu durum eğitim süresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından yapılan sınavlarla açıklanabilir. Bulgular, 
C grubu iş güvenliği uzmanları için daha iyi bir motivasyon 
ve daha yumuşak bir geçiş sürecine duyulan ihtiyacı ortaya 
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, İş Güvenliği Uzmanı, Kaza, 
Sağlık

Abstract: Aim: This study departs from the idea that job sat-
isfaction of the Occupational Safety Specialists play a positive 
role in this important mission and, for this reason, their job 
satisfaction should be measured, analyzed and further studied 
to have comprehensive understanding in this context. Meth-
od: This descriptive study was performed between April and 
June 2018 at the Istanbul University Health Sciences Institute 
Occupational Health and Safety Program.  The study did not 
use sampling, as all “300 students in the department of Oc-
cupational Health and Safety were included in the study. The 
data used in this study were obtained through a self-adminis-
tered questionnaire with 29 items to determine participants’ 
socio-demographic characteristics, their knowledge, attitude 
and behaviour towards job satisfaction. Results: All socio-
demographic factors were analysed, but the only significant 
variables found were type of occupational health and safety 
expertise document and types of work status (p < 0.05), none 
of the other factors had a significant effect. Group B is more 
optimistic about their job satisfaction and future career, while 
Group C is more cautious about their future prospects and pos-
sible guidance of others. Conclusion: This can be explained 
by training period and examinations conducted by the Min-
istry of Labor and Social Security. The findings suggest the 
need for a better motivation and a smoother process for Group 
C in health and safety business.

Key Words: Job Satisfaction, Occupational Safety Specialist, 
Accident, Health
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INTRODUCTION 

Humankind has to be a part of the working 
life in order to sustain his life and to live a life 
that is worthy of himself.  In today’s rapidly 
developing and changing world, significant 
changes are experienced in industrialization 
as well in parallel with the developments ex-
perienced in the scientific and technological 
fields. When assessed in the light of the work 
methods, work environment and the employ-
ees, this situation also leads to numerous 
health and safety risks (Alali, et al., 2018). As 
a result of the mechanization that increases 
with industrialization and the developments 
in technology, the risks that the employees 
are exposed to increase, and the formation of 
different lines of work and the increase in the 
number of employees makes the working life 
more and more complex (Durdu, 2014).

The concept of “Occupational Health and 
Safety”, which expresses the multi-discipli-
nary efforts realized in order to protect the 
health of the employees from the negative 
impacts that may emerge in the work envi-
ronment and to ensure the sustainability and 
efficiency of production, becomes more im-
portant each day (Pekşen, 2017).

A work-related accident is defined as “an 
event that occurs at the workplace or as a re-
sult of the carrying out of the work and causes 
death or disables the integrity of the body 

emotionally or physically” according to Arti-
cle 3 of the Occupational Health and Safety 
Code numbered 6331. 

Work-related accidents usually occur as a re-
sult of the interaction of the employee with 
the machinery and equipment present in the 
workplace environment and the production 
area (Tsai and Bruck, 2009).Work-related 
accidents, which have maintained their im-
portance in all historical eras, have been ob-
served in a more wide-spread manner with 
globalization and industrialization and had an 
impact on economy (Durdu,2014).

“In our country, an average of 4 people lose 
their lives in a day as a result of work-related 
accidents and occupational illnesses while 9 
people join the army of disabled persons, the 
number of which reach 10 million. The loss 
of working days that our country incurs as a 
result of this, health services including medi-
cines and doctors payments, the indemnities 
paid, temporary and permanent incapacity 
pensions, damages to equipment, the loss of 
efficiency and output resulting from the loss 
of motivation of the workers at the workplace 
which results from the accident and continues 
for days total up to 4 percent of the national 
income according to the researches conducted 
and the official numbers”(http://www.vergi-
vekanunlar.com/is-saglg-ve-guvenligi-yasas-
5-isverenin/).
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The mortalities that occur in our country as 
a result of work-related accidents are much 
higher than the average in the world and the 
European Union When the rate of work-
related accidents that result in mortalities 
are examined, Turkey ranks the third in the 
world and the first in Europe (Öçal and Çiçek, 
2017). 

In our country, the data concerning the work-
related accidents are registered by SGK. 
When this data is examined; The total num-
ber of work-related accidents that occurred 
in Turkey in 2015 is 241.547, the number of 
mortalities that occurred as a result of work-
related accidents is 1252. When these values 
are examined in the European Union, it is ob-
served that the total number of work-related 
accidents is 2.297.752 and the number of 
mortalities that occurred is 3709 (Öçal and 
Çiçek, 2017).

When the rate of work-related accidents and 
mortalities that result from work-related ac-
cidents in the European Union, the active 
population of which is approximately four 
times our country, is compared with Turkey, 
the situation can be seen more clearly (Öçal 
and Çiçek, 2017). 

There are numerous social, legal and econom-
ic impacts and consequences of occupational 
health and safety measures, which are of 
great importance for the prevention of work-

related accidents, not being taken. When the 
work-related accidents are seen from an eco-
nomic perspective, the employees, the em-
ployers and the government are significantly 
impacted from this situation (Narter, 2015).

A meticulous assessment is required for the 
reduction of the negative impacts of the work-
related accidents, which have numerous neg-
ative consequences in terms of the govern-
ment, the employees and the employers, and 
the resolution of the problem (Aydın,2013). 
From this perspective, the efforts of occupa-
tional safety specialist that know the nature of 
the work, the functions of the equipment used 
in the production area and the safety meas-
ures pertaining to such is of great importance 
(Karakaya and Sancı, 2017). 

There are 84 Occupational Health and Safety 
programs providing education in affiliation 
with Institutes of Science and Technology, 
Health and Social Sciences, opened for the 
purpose of Graduate Education within the 
scope of 185 universities affiliated with the 
Higher Education Institution in Turkey. 40 of 
these programs are masters with thesis pro-
grams while 44 of them are non-thesis mater’s 
programs. “The duties and obligations of the 
occupational safety specialist concerning the 
performance of the works regarding the de-
termining and prevention of the occupational 
risks and ensuring protection have been de-
termined with the Regulation Concerning the 
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Duties, Authorizations, Responsibilities and 
Trainings of the Occupational Safety Special-
ists” (Arslan and Ulubeyli, 2016). 

In order for the occupational safety specialist 
that perform such an important task to work 
in an efficient and effective manner, the sat-
isfaction they get from their jobs is of great 
important (Karakaya and Sancı, 2017). That’s 
because their reaction to the job and the work 
is expressed with their approach pertaining 
the work. This approach is reflected as posi-
tive or negative according to their level of 
job satisfaction and job gratification (Eğinli, 
2009). 

Working is not just a method used for persons 
to sustain their lives and meet their needs. 
Humans are also beings with psychological 
and social needs. For this reason, job satis-
faction and motivation emerge as important 
concepts in work life (Yılmaz, 2014).

Occupational safety specialist are carrying 
out important tasks for the protection of the 
physical and mental health of the employees, 
the necessary safety measures to be taken for 
the employees to work more efficiently and 
the human resources to be used effectively 
and efficiently in businesses. For this reason, 
the job satisfaction of the occupational ex-
perts to be of a high level is of significance 
both in terms of the increasing of their effi-
ciency and also in terms of setting an exam-

ple for the employees of the business (Kara-
kaya and Sancı, 2017). 

In this study, the purpose is to examine the 
job satisfaction of the Occupational Safety 
Specialist that have an Occupation Health 
and Safety degree from a university. The 
work life is full of complications and occu-
pational safety specialists are responsible to 
address a certain amount of these challenges 
in the daily routine of the workers. This study 
departs from the idea that job satisfaction of 
the Occupational Safety Specialists play a 
positive role in this important mission and, 
for this reason, their job satisfaction should 
be measured, analyzed and further studied 
to have comprehensive understanding in this 
context. This article utilizes a quantitative 
data on Occupational Safety Specialist with 
a degree in this area to shed light on the im-
portant question of to what extent Specialists 
have satisfied by doing their jobs since their 
satisfaction will eventually have a consider-
able influence on health and safety situation 
of the workers in work life.

AIM

This study departs from the idea that job sat-
isfaction of the Occupational Safety Special-
ists play a positive role in this important mis-
sion and, for this reason, their job satisfaction 
should be measured, analyzed and further 
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studied to have comprehensive understanding 
in this context. 

RESEARCH METHOD

This descriptive study was performed be-
tween April and June 2018 at the Istanbul 
University Health Sciences Institute Occupa-
tional Health and Safety Program.  The study 
did not use sampling, as all “300 students in 
the department of Occupational Health and 
Safety were included in the study. The data 
used in this study were obtained through a 
self-administered questionnaire with 29 items 
to determine participants’ socio-demographic 
characteristics, their knowledge, attitude and 
behaviour towards job satisfaction. The first 
part contains basic demographic details, such 
as age, gender, marital status and the second 
section contains 20 items which measures the 
personal job satisfaction. The questions (n = 
20) contained attitudinal statements using a 
five-point Likert scale (“Not Satisfied (1)” to 
“Highly Satisfied (5)”). 

The survey form was developed through an 
online platform, and delivered to invitees via 
e-mail. This invitation was repeated twice 
with a week interval. The data was analysed 

using SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) 15.0. Following the statistical 
evaluation of data and the summarization of 
frequencies and percentages, students t-test 
ANOVA and correlation analysis were used. 
All statistical analysis was done at 95% con-
fidence level (p ≤ 0.05 was considered sig-
nificant). The choice of choosing students 
at Turkish universities is mainly due to job 
consciousness of the Specialists with a degree 
and reliable of the data from an elite group in 
the research. 

RESULTS

A total of 300 graduate students participated 
in our study. 96 (32%) of them completed 
questionnaires. The students who participated 
in the survey were aged between 26-50 and 
total 96 graduate students who participated in 
the study 65 were male (67%) and 31 were 
female (33%).

As Table 1 indicates, all socio-demographic 
factors were analysed, but the only significant 
variables found were type of occupational 
health and safety expertise document and 
types of work status (p < 0.05), none of the 
other factors had a significant effect. 
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Table 1. Socio-Demographic Characteristics of the Participants 

 Variables N Job Satisfacti-
on Score

Standard  
Deviation (+/-)

P

Gender
Male 65 60,55 17,54 >0,05

Female 31 63,67 12.92

Marital Status

Married 67 60,85 16.04 >0,05

Single 26 64,42 17,12

Divorced 3 52,66 8,08

Employment Situation
Public 23 60,52 12,92 * <0,05

Private 
Sector

73 64,89 17,16

ISG* Document Type
C Group 48 60,20 17,83 * <0,05

B Group 48 63,91 14,52

*Occupational Health and Safety

Table 2. Job Satisfaction of Occupational Health and Safety Specialists

No Questions ISG* Docu-
ment Type

Not Satis-
fied (1)

Less Sa-
tisfied (2)

Medium 
Satisfied (3)

Satisfied 
(4)

Highly Sa-
tisfied (5)

1 Opportunity for perma-
nent work 

Group B 2 11 16 13 6

Group C 0 10 15 17 6

2 Opportunity to work 
alone

Group B 2 13 13 12 8

Group C 3 9 11 17 8

3 Opportunity to engage 
in different work

Group B 3 16 9 14 6

Group C 4 12 17 12 3

4 Opportunity to obtain a 
status in society

Group B 5 7 16 16 4

  Group C 5 10 16 9 8

5 Manager’s attitude 
toward workers

Group B 9 10 11 14 4

Group C 5 13 16 9 5

6 Sufficiency of manager 
in decision making 
process

Group B 8 14 11 11 4

Group C 7 10 11 12 8
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7 Opportunity to work 
according to one’s own 
ethical values

Group B 4 14 12 15 3

Group C 6 9 15 8 10

8 Opportunity to keep a 
permanent job position

Group B 3 15 12 14 4

Group C 3 11 6 16 12

9 Opportunity to help 
others

Group B 2 15 9 13 9

Group C 1 11 16 10 10

10 Opportunity to guide 
others

Group B 0 15 11 15 7

Group C 2 8 13 19 6

11 Opportunity to use 
one’s talent

Group B 4 17 9 16 2

Group C 1 17 12 9 9

12 Opportunity to apply 
company policy

Group B 3 15 11 16 3

Group C 2 11 12 19 4

13 My salary Group B 5 15 17 8 3

Group C 3 15 14 14 2

14 Opportunity for career 
development

Group B 10 9 14 13 2

Group C 5 11 12 15 5

15 Freedom to use one’s 
own judgement

Group B 4 10 12 18 4

Group C 3 15 9 16 5

16 Opportunity to use 
one’s own methods

Group B 3 10 13 15 7

  Group C 4 13 13 13 5

17 Work conditions Group B 8 11 16 11 2

Group C 4 11 18 14 1

18 Relations among the 
fellow workers

Group B 1 16 11 15 5

Group C 1 12 17 16 2

19 Appreciation in the 
business

Group B 9 13 18 6 2

Group C 8 10 16 11 3

20 Satisfaction in business Group B 7 13 9 13 6

Group C 3 11 16 11 7

*Occupational Health and Safety
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DISCUSSION 

People spend a large part of their times at the 
place of work. One of the important factors 
affecting the success of the workplaces is the 
employees. In this context, job satisfaction 
has an important role that affects the econom-
ic situation of the employees as well as their 
psychological status (Can and Soyer,2009). 
As a result of the high performance of the 
employees, high quality products, high sales, 
high profit and investment opportunities arise 
(Akar and Yıldırım,2008).Due to the rapid 
progress of technology, mechanization, new 
production methods and the weakening of 
the feeling of belonging to the workplace, not 
taking adequate precautions against it causes 
the increase of occupational accidents and 
occupational diseases. Initial research on job 
satisfaction dates back to the 1930s (Gül,et 
al.,2008;Lenhardt and Beck,2016). Research-
ers have measured job satisfaction with dif-
ferent aspects (Poyraz and Kama, 2008). 
Our research showed that the job satisfaction 
score of the occupational health profession-
als working in the private sector was found to 
be significantly higher than the state employ-
ees. We believe that this result is due to the 
fact that job satisfaction is related to working 
conditions such as responsibility, diversity of 
tasks and communication. In addition, we es-
timate that the job satisfaction score is high-
er for the employees in the private sector due 

to higher chances of promotion and higher 
wages. We measure job satisfaction through 
an elite survey with a sample of 300 graduate 
students with a degree in Occupational Health 
and Safety. We operationalized our approach 
to job satisfaction through this and found that 
job satisfaction is higher among occupational 
health and safety expertise who had different 
certificate (B and C group certificate). In our 
study, there is no difference between the gen-
der and marital status for the job satisfaction 
score. In 2017 Karakaya et al. obtained simi-
lar results in a study of occupational health 
and safety specialists. 

According to legal regulations in Turkey, B-
class occupational health and safety special-
ists (OHSS) must work in hazardous enter-
prises. In order to be a class B specialist, it is 
required to have worked as a C class special-
ist for at least 4 years and to be successful in 
the examinations conducted by the Ministry 
of Labor and Social Security. In this respect, 
B-class OHSS experts work in more quali-
fied and higher wage jobs and for these rea-
sons, we think that the job satisfaction score 
is higher. 

As a close look at Table 2 shows that the pre-
sent study found that highest satisfaction with 
the questions posed about job satisfaction 
were opportunity to keep a permanent job 
position (C group), opportunity to help oth-
ers (C group),  opportunity to work accord-
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ing to one’s own ethical values (C group) (12 
points, 10 points and 10 points respectively). 
Again in Table 2, the lowest scores were 
found as, opportunity for career development 
(B group), appreciation in the business (B 
group) and manager’s attitude toward work-
ers (B group) (10 points, 9 points and 9 points 
respectively).

CONCLUSION

The distribution of the points varies between 
less-satisfied to satisfied, which means a me-
dian distribution of medium-satisfied in gen-
eral. The meaning of this normal distribution 
is positive attitude of occupational health and 
safety specialists about their job satisfaction. 
Group B is more optimistic about their job 
satisfaction and future career, while Group C 
is more cautious about their future prospects 
and possible guidance of others. This can be 
explained by training period and examina-
tions conducted by the Ministry of Labor and 
Social Security. The findings suggest the need 
for a better motivation and a smoother process 
for Group C in health and safety business. 
This study underlines that job satisfaction is 
a major issue among the Specialists and point 
out to the necessity of further research to un-
fold the dynamics of job satisfaction within 
this group. Although the analysis of an elite 
group of 300 graduate students with a rel-
evant degree may have limitations in terms 
of a more universal understanding of this is-

sue in Turkey, one would safely agree that the 
findings based on survey data provides reli-
able results for underlining major trends and 
for further study in this vital area of safety 
and health of work life.

RECOMMENDATIONS

Because of the time and communication re-
strictions this study was applied only to the 
master students of Istanbul University Occu-
pational Health and Safety Program and they 
also work as a Occupational Health and Safe-
ty Specialist. Similar study can be apply to all 
Occupational Health and Safety Specialists in 
Turkey to obtain more comprehensive results.
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2015-2018 YILLARINDA BİR İLDE YAPILAN KOLOREKTAL KANSER 
TARAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

EVALUATION OF COLORECTAL CANCER SCREENING IN A CITY IN 
2015-2018

İrem AKOVA

İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi, Sivas / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-2672-8863

Öz: Amaç: Bu çalışma bir ilde 2015-2018 yıllarında yapılan 
Kolorektal kanser (KRK) tarama oranlarının belirlenmesi ve 
tarama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yürütüldü. 
Yöntem: 2015-2018 yıllarında ilimiz Aile Sağlığı Merkezleri-
ne (ASM) ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine (KE-
TEM) başvuran 50-70 yaş arasındaki bireylere yapılan Gai-
tada Gizli Kan Testi (GGT) sonuçları değerlendirildi. Veriler 
araştırmacı tarafından Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) ve 
Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) yazılımlarından geriye 
dönük olarak elde edildi. Öncesinde etik kurul ve ilgili kamu 
kurumunun onayı alındı. Verilerin değerlendirilmesinde ta-
nımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanıldı. Bulgular: İlimiz-
de KRK açısından hedef nüfusun 2015’te %8.7’si, 2016’da 
%7.1’i, 2017’de %5.6’sı ve 2018’de %10.5’i tarandığı saptan-
dı. GGT pozitiflik oranları 2015 için %11.3, 2016 için %8.4, 
2017 için %7.9 ve 2018 için %6.8’di. Yılların hepsinde ka-
dınların tarama için başvuru sayıları ve GGT pozitiflik oran-
ları erkeklere göre daha yüksekti. Sonuç: KRK taramalarında 
ilimizde hedef nüfusa ulaşma oranları toplum tabanlı kanser 
taramaları için gerekli olan %70 hedefinin çok altında kalmış-
tır. Tarama için önerilen hedefe ulaşmak için sadece Toplum 
Sağlığı Merkezlerinin (TSM) ve KETEM’lerin çabasının ye-
terli olmadığı, Aile Hekimlerinin kendilerine kayıtlı hedef nü-
fuslarda kanser taramalarında daha aktif rol alması gerektiği 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal Kanser, Kanser Taramaları, 
Gaitada Gizli Kan Testi

Abstract: Aim: This study was carried out to evaluate the 
colorectal cancer (CRC) screening rates and CRC screening 
results which were done in 2015-2018 in a city. Method: 
The results of Fecal Occult Blood Test (FOBT) which were 
performed to individuals aged between 50-70 who applied to 
Family Health Centers (FHC) and Cancer Early Diagnosis and 
Screening Center (CEDSC) in 2015-2018 were evaluated. The 
data were obtained from the Public Health Information Sys-
tem (PHIS) and Public Health Management System (PHMS) 
by the researcher retrospectively. Approval of the Ethics com-
mittee and the relevant public institution were obtained. De-
scriptive statistical methods were used to evaluate the data. 
Results: In our province, it was determined that the target 
population was scanned for 8.7% in 2015, for 7.1% in 2016, 
for 5.6% in 2017 and for 10.5% in 2018. FOBT positivity 
rates were 11.3% for 2015, 8.4% for 2016, 7.9% for 2017 and 
6.8% for 2018. In all of the years, the application number of 
women for screening and FOBT positivity rates were higher 
than the men. Conclusion: The rate of achieving the target 
population in CRC screening was far below the 70% target 
for community-based cancer screening. In order to reach the 
target for screening, it is considered that not only the efforts of 
Community Health Centers (CHCs) and CEDSCs are enough 
but also Family Physicians should take a more active role in 
cancer screening in the target populations registered to them.

Key Words: Colorectal Cancer, Cancer Screening, Fecal Oc-
cult Blood Test

(1)  Sorumlu Yazar: İrem AKOVA, İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi, Sivas / Türkiye, irem-007@hotmail.com, Geliş 
Tarihi / Received: 02.01.2019, Kabul Tarihi / Accepted: 21.06.2019, Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – 
Uygulama / Research -Application), Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Yok / None, Etik Kurul Raporu / Ethics 
Committee: Var / Yes  “Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Karar No: 
2018-02/56, Tarih: 26.02.2018 ve İl Sağlık Müdürlüğü Sayı: 19448395-044-E.6407 Tarih: 05.04.2018”

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.1

SSTB ULUSLARARASI HAKEMLI AKADEMIK SPOR SAĞLIK VE TIP BILIMLERI DERGISI

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, HEALTH AND MEDICAL SCIENCES



24

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 31 Spring Summer Semester Year: 2019

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 31  İlbahar Yaz Dönemi Yıl: 2019 

ID:453 K:490
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

GİRİŞ

Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi ko-
lorektal kanser (KRK) tanısı almakta ve beş 
yüz bin hasta KRK nedeniyle yaşamını yitir-
mektedir (Bray et al., 2018: 394). 2018 yılı 
verilerine göre dünyada akciğer ve meme 
kanserinden sonra üçüncü en sık (%10.2) gö-
rülen ve akciğer kanserinden sonra ikinci en 
sık (%9.2) ölüme yol açan kanserdir (Bray et 
al., 2018: 394). Cinsiyete göre bakıldığında 
dünyada erkeklerde insidans olarak üçüncü 
(%10.9), mortalite olarak dördüncü (%9.0) 
sıradayken kadınlarda ise insidans olarak 
ikinci (%9.5), mortalite olarak üçüncü (%9.5) 
sıradadır (Bray et al., 2018: 394). Hastalık 
sosyoekonomik gelişimin bir işareti olarak 
kabul edilebilir ve major kalkınma değişimi-
ne uğrayan ülkelerde, insidans oranları artan 
İnsani Gelişim Endeksi (İGE) ile aynı şekilde 
artma eğilimindedir (Bray 2014: 42, Fidler 
et al., 2016: 2436). En yüksek kolon kanse-
ri insidans oranları Avrupa’nın bazı kısımları 
(Macaristan, Slovenya, Slovakya, Hollan-
da, Norveç gibi), Avustralya/Yeni Zelanda, 
Kuzey Amerika ve Doğu Asya’da (Japonya, 
Kore Cumhuriyeti, Singapur [kadınlarda]) 
bulunmaktadır. Rektal kanser insidansında 
da benzer bir dağılım gözlenmektedir (Bray 
et al., 2018: 394).  Hem kolon hem de rek-
tum kanseri insidansı oranları, Afrika’nın 
çoğu bölgesinde ve Güney Asya’da düşük 
olma eğilimindedir (Bray et al., 2018: 394). 

Türkiye’de ise KRK insidansı erkeklerde ve 
kadınlarda sırasıyla %9.3 ve %8.3’tür ve her 
iki cinsiyette de üçüncü sırada yer almaktadır 
(Başara vd., 2018: 39). 

KRK’da ailesel geçişten ziyade sporadik ol-
gular ön plandadır ve bunlar arasında da en 
önemli risk faktörü yaştır (Wei et al., 2004: 
433). 40 yaşın altında nadir görülürken, 40-
50 yaştan sonra görülme sıklığı artmaktadır 
(Eddy 1990: 373). Olguların %90’ı 50 yaşın 
üzerindedir (Edwards et al., 2010: 544). 

Erken tanı konulduğu takdirde büyük oran-
da tedavi edilebilmektedir (Keskinkılıç vd., 
2016: 55). Tespit edilebilir prekanseröz lez-
yonlardan yavaş ilerlemesi ve erken evreler-
de tanı alan hastaların daha iyi prognozuna 
bağlı olarak, erken tanı ile hastalığın yükü-
nü azaltma potansiyeli önemlidir (Issa and 
Noureddin 2017: 5086). Birçok çalışma; ta-
rama ve izlem yapmanın KRK mortalitesi-
ni azalttığını ortaya koymuştur (Eddy 1990: 
373, Tözün vd., 2007: 963, Dolar 2005: 400). 
Geçtiğimiz on yıldaki kayıt defteri verileri, 
artan tarama kullanımına bağlı olarak hem 
hastalık insidansının hem de mortalitenin 
yılda yaklaşık % 3 oranında azaldığını göster-
mektedir (Siegel et al., 2014: 104, Edwards 
et al., 2010: 544, Yong et al., 2014: 2893). 
Gelişmiş ülkelerde görülen mortalite düşüşle-
rinin nedeni, bu ülkelerde kanser tedavisi ve 
yönetiminde en iyi uygulamaların benimsen-
mesi (Arnold et al., 2017: 683) ve 1990’larda 



25

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 31 Spring Summer Semester Year: 2019

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 31  İlbahar Yaz Dönemi Yıl: 2019 

ID:453 K:490
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

uygulanan ABD ve Japonya’daki gibi daha 
uzun süreli tarama ve erken tespit programla-
rıdır (Schreuders et al., 2015: 1637). 

Kanser taramalarının toplumsal tabanlı olma-
sı için en önemli kriter hedef nüfusun %70’ine 
ulaşılmasıdır. Fakat Türkiye’de KRK tarama-
larının kapsayıcılığı %20-30 düzeyindedir ve 
tanı alan vakaların yarısından çoğu ileri evre-
dedir (Keskinkılıç vd., 2016: 55).

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kan-
ser Daire Başkanlığı tarafından belirlenmiş 
standartlara göre 50-70 yaş arasındaki tüm bi-
reylere Gaitada Gizli Kan Testi (GGT) 2 yıl-
da bir ücretsiz yapılmaktadır. Tarama amaçlı 
kullanılan GGT; poliklonal veya monoklonal 
antikorlar kullanarak gaitada hemoglobin 
varlığını gösterir ve testlerde kullanılan anti-
jenler sadece insan hemoglobinine duyarlıdır 
(Keskinkılıç vd., 2016: 56). Sonucun normal 
çıkması, verilen örnekte kan yok demektir, 
ama bu KRK olmadığını veya olmayacağı 
anlamına gelmez. Bu kişilere KRK semp-
tomları bir kez daha anlatılıp broşür verilir 
ve 2 yıl sonra taramaya tekrar katılması ge-
rektiği söylenir. Genellikle (%98) test sonucu 
normal gelmektedir (Keskinkılıç vd., 2016: 
55). GGT pozitif gelen olgular (kanser teşhisi 
değil) kolonoskopi için Gastroentereloji po-
likliniklerine yönlendirilir. %2 oranında test 
pozitif gelmektedir.  Kolonoskopinin ise her 
10 yılda bir tekrarlanması önerilir (Keskinkı-
lıç vd., 2016: 55). GGT belirsiz çıkması, alı-

nan örnekte kan belirtisinin olmamasıdır. Bu 
sonuç kanser teşhisini ekarte etmez, test tek-
rarlanmalıdır. Kanserler ve polipler devamlı 
kanamadığından bu durumda en fazla iki kere 
daha GGT yapılır çünkü gaitada kan varlığını 
göstermek mühimdir. %4 oranında test belir-
siz gelmektedir. Test tekrarlandığında çoğun-
lukla sonuç normal çıkmaktadır (Keskinkılıç 
vd., 2016: 55).

AMAÇ

Bu çalışma bir ilde 2015-2018 yıllarında ya-
pılan KRK tarama oranlarının belirlenme-
si ve tarama sonuçlarının değerlendirilmesi 
amacıyla planlanmıştır.  

KAPSAM

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçeve-
sinde Sağlık Bakanlığı tarafından kolorektal 
kanser taramalarında ilimiz için belirlenen 
hedef nüfus 2015 yılı için 53907, 2016 yılı 
için 57117, 2017 ve 2018 yılları için 63141 
bireydir. Bu yıllarda ilimiz Aile Sağlığı Mer-
kezlerine (ASM) ve Kanser Erken Teşhis ve 
Tarama Merkezine (KETEM) başvuran 50-
70 yaş arasındaki bireylere yapılan GGT so-
nuçları değerlendirildi. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Veriler araştırmacı tarafından Halk Sağlığı 
Bilgi Sistemi (HSBS) ve Halk Sağlığı Yöne-
tim Sistemi (HSYS) yazılımlarından geriye 
dönük olarak elde edildi. Yazılım sisteminden 
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test sonucu alınan kişilere telefonla ulaşılıp 
araştırma hakkında bilgilendirme yapıldı ve 
kabul edenlerden sözlü onamları alındı. Ça-
lışmadan elde edilen veriler SPSS (ver 22) 
programına yüklenerek verilerin değerlendi-
rilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler 
(sayı, yüzde) kullanıldı. 

Bu araştırma için Cumhuriyet Üniversitesi 
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
kurulundan (Karar No: 2018-02/56, Tarih: 
26.02.2018) ve İl Sağlık Müdürlüğünden ku-
rum izni (Sayı: 19448395-044-E.6407 Tarih: 
05.04.2018) alındı.

SINIRLILIKLAR

İlimizde aktif kanser kayıtçılığına halen baş-
lanmadığı için tarama yapılıp GGT pozitif çı-

kan hastaların ileri tetkik ve tanılarıyla ilgili 
sağlıklı veriye ulaşılamadı. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

2015-2018 yılları arasında ildeki kolorektal 
kanser tarama oranları hangi düzeydedir ve 
hedef nüfusa ulaşılmış mıdır? Bu yıllardaki 
GGT sonuçları nasıldır?

BULGULAR

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde 
merkezlerimizde çalışmanın kapsadığı yıllar-
da yapılan KRK tarama oranları Tablo 1’de 
verilmiştir. Buna göre ilimizde 2015- 2018 
yıllarında toplam 19027 kişiye GGT uygu-
landığı bulundu. 2016 ve 2017 yıllarında dü-
şen hedef nüfus tarama oranlarının (sırasıyla 
%7.1 ve %5.6), 2018 yılında (%10.5) artmış 
olduğu saptandı (Tablo1).

Tablo 1. Yıllara Göre Kolorektal Kanser Tarama Oranları

Yıllar Hedef Nüfus (n) Tarama Uygulanan 
Nüfus (n)

%

2015 53907 4697 8.7

2016 57117 4098 7.1

2017 63141 3563 5.6

2018 63141 6669 10.5

Çalışmada ilimizde 2015 yılında taranan 
4697 kişiden 531 kişide (%11.3), 2016 yılın-
da taranan 4098 kişiden 345 kişide (%8.4), 
2017 yılında taranan 3563 kişiden 283 kişide 
(%7.9) ve 2018 yılında taranan 6669 kişiden 

455 kişide (%6.8) GGT pozitif bulundu. GGT 
sonucu belirsiz olanların oranı 2015 ve 2017 
yılları için %0.3, 2016 ve 2018 yılları için 
%0.2 olarak saptandı. Yıllara göre GGT ile 
yapılan tarama sonuçları Tablo 2’de verilmiş-
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tir. Yılların hepsinde kadınların tarama için 
başvuru sayıları ve GGT pozitiflik oranları 
erkeklere göre daha yüksekti. Yıllar ilerledik-

çe her iki cinsiyette de GGT pozitiflik oranla-
rında azalma vardı (Tablo2). 

Tablo 2. Yıllara Göre Gaytada Gizli Kan Testi ile Yapılan Tarama Sonuçları

Yıllar Cinsiyet
Gaytada Gizli Kan Testi Sonucu

n %

2015

Erkek
(n=2094)

Negatif 1862 88.9

Pozitif 224 10.7

Belirsiz 8 0.4

Kadın
(n=2603)

Negatif 2290 88.0

Pozitif 307 11.8

Belirsiz 6 0.2

2016

Erkek
(n=1817)

Negatif 1674 92.1

Pozitif 141 7.8

Belirsiz 2 0.1

Kadın
(n=2281)

Negatif 2071 90.8

Pozitif 204 8.9

Belirsiz 6 0.3

2017

Erkek
(n=1652)

Negatif 1528 92.5

Pozitif 119 7.2

Belirsiz 5 0.3

Kadın
(n=1911)

Negatif 1743 91.2

Pozitif 164 8.6

Belirsiz 4 0.2

2018

Erkek
(n=2995)

Negatif 2796 93.4

Pozitif 194 6.5

Belirsiz 4 0.2

Kadın
(n=3674)

Negatif 3404 92.7

Pozitif 261 7.1

Belirsiz 9 0.2
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TARTIŞMA

Bu çalışmada bir ilde 2015-2018 yıllarında 
yapılan KRK tarama oranları belirlendi ve ta-
rama sonuçları değerlendirildi.  

KRK dünya çapında morbidite ve mortalitesi 
yüksek kanserlerden biridir. Toplum taban-
lı organize tarama programları kapsamında 
KRK için de tarama uygulanması, kanserin 
erken evrede tespiti için büyük bir avantajdır. 
Önceki çalışmalar, KRK ölümlerinin önemli 
bir yüzdesinin taramanın kullanılmamasına 
bağlı olduğunu göstermiştir (Stock et al., 
2011: 435, Meester et al., 2015: 208). Kanada, 
Avustralya, Hırvatistan, İngiltere, Finlan-
diya, Fransa, İtalya, İskoçya, İspanya’da 
Türkiye’de olduğu gibi iki yılda bir GGT ile 
50 yaş üstü bireylere KRK taraması uygulan-
maktadır (Keskinkılıç vd., 2016: 55). Ame-
rika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail, Ja-
ponya, Kore, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve 
Letonya’da yıllık GGT ile tarama yapılırken 
Polonya’da periyodik kolonoskopi uygulan-
maktadır (Keskinkılıç vd., 2016: 55).

Dünya’da KRK tarama oranları Almanya 
(%19, 50-74 yaş, 2009), Kanada (%18, 50-74 
yaş, 2008), Japonya (%17, ≥ 40 yaş, 2002), 
İsrail (%14, 50-74 yaş, 2008), Letonya (%8, 
2010), Yunanistan (%2-10, >50 yaş, 2015) ve 
Polonya’ da (<%2, 50-66 yaş, 2000-06) ülke-
mizden daha düşük düzeydedir (Keskinkılıç 

vd., 2016: 55, Dimitrakaki et al., 2009: 248, 
Touloumi, 2015). Hırvatistan (%20, 50-74 
yaş, 2010) ve Çek Cumhuriyeti’nde (%20, 
> 55 yaş, 2008) ülkemizdeki tarama oranla-
rıyla benzer seviyedeyken, ABD (%80, 51-
75 yaş, 2010), Finlandiya (%71, 60-69 yaş, 
2009), İngiltere (%54, 50-75 yaş, 2010), İs-
koçya (%54, 50-74 yaş, 2010), İtalya (%48, 
60-69 yaş, 2008), Avustralya (%38, 2010), 
Fransa (%34, 50-74 yaş, 2011) ve İspanya’da 
(%34, 50-69 yaş, 2007) ise ülkemizdekinden 
yüksektir (Keskinkılıç vd., 2016: 55). İlimiz-
de ise KRK tarama oranlarında 2018 yılı-
na gelindiğinde az da olsa bir artış (%10.5) 
saptanmıştır fakat bu değerler ülkemizdeki 
taramaların kapsayıcılık oranları olan %20
-30 düzeyinin ve kanser taramalarının top-
lumsal tabanlı olması için en önemli kriter 
olan %70 hedefinin çok altındadır (Keskin-
kılıç vd., 2016: 55). Tarama oranlarındaki 
düşüklük, diğer bazı Avrupa ülkelerinde ol-
duğu gibi Türkiye’de de KRK taramaları-
nın hala fırsatçı olmasından kaynaklanabilir 
(Kamposioras, 2007: 475, Bastos et al., 2010: 
2700, Mastrokostas et al., 2018: 67). Genel 
olarak bireyler herhangi bir sağlık sorunu 
nedeniyle aile hekimine başvurduğu zaman 
kanser taramalarından haberdar olabilmekte-
dir. Dolayısıyla katılım çoğunlukla hekimin 
yönlendirmesine bağlıdır ve böyle bir tarama 
programında hekimlerin rolü bir engel olarak 
görülebilir (Wools et al., 2016: 158). 
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Literatürde Türkiye ‘de hedef nüfusa göre 
KRK tarama kapsayacılık oranlarıyla ilgili 
yapılan başka bir çalışmaya rastlanmadı. 
Bir ilde kolon kanseri tarama sonuçlarının 
değerlendirildiği çalışmada ise 2013 yılında 
taranan 9132 kişiden 276’sında (%3.0), 2014 
yılında taranan 30268 kişiden 1297’sinde 
(%4.2), 2015’in ilk 7 ayında taranan 26796 
kişiden 706’sında (%2.6) GGT pozitif sap-
tanmıştır (Yılmaz vd., 2015: 637). GGT po-
zitiflik oranlarının ilimizde daha yüksek sap-
tanması; çalışmaların yapıldığı illerin farklı 
sosyodemografik özelliklere sahip olma-
sından ve kolon kanseri risk faktörlerinden 
olan farklı besin tüketim alışkanlığından (ili-
mizde kırmızı et tüketiminin yüksek olması) 
kaynaklanabilir. Uzun süreli kırmızı et veya 
işlenmiş et tüketimi artmış KRK riskiyle, 
özellikle de sol kolon tümörüyle ilişkilendi-
rilmektedir (Cross et al., 2010: 2406). Yine 
literatürde taramaların ve tarama sonuçlarının 
cinsiyete göre oranlarını ortaya koyan bir ça-
lışmaya rastlanmadı.

SONUÇ

KRK taramalarında ilimizde hedef nüfusa 
ulaşma oranında süreç ilerledikçe artış söz 
konusudur fakat oranlar her dört yıl için de 
toplum tabanlı kanser taramaları için gerekli 
olan %70 hedefinin altında kalmıştır. İlimiz-
de GGT pozitifliğinde yıllar ilerledikçe düşüş 
söz konusudur. Yılların hepsinde kadınların 
tarama için başvuru sayıları ve GGT pozitif-

lik oranları erkeklere göre daha yüksek bu-
lundu.

ÖNERİLER

Kanser taramalarında katılım oranı ne kadar 
fazlaysa, erken teşhis dolayısıyla sağkalım 
oranları da o kadar yüksek olmaktadır. An-
cak tarama programlarından öncelikle hal-
kın haberdar olması gerekmektedir. Sağlık 
çalışanlarının da bu konuda bilinçli hale ge-
tirilmesi sağlanmalıdır. Tabiki TSM’ler ve 
KETEM’ler aracılığıyla halkı bilinçlendirme 
çalışmaları yapılmaktadır fakat maalesef ça-
lışmamızın sonucunda da görüldüğü üzere bu 
çaba yeterli değildir. Aile hekimlerinin kendi-
lerine kayıtlı hedef nüfuslarda bu taramaları 
daha etkili ve kolayca yapabileceği (kişilere 
ulaşma ve taramanın önemini anlatma açısın-
dan), bunun için de gerekirse kanser tarama-
larının aile hekimi performans sistemine ek-
lenebileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan 
ikinci ve üçüncü basamaktaki tanı, tedavi ve 
rehabilitasyon aşamalarının bu tarama faali-
yetleriyle entegre hale getirilmesi sağlanarak 
tanı sonrası olası mağduriyetlerin de önüne 
geçilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Approximately one million people worldwide every year are di-
agnosed with colorectal cancer (CRC) and five hundred thousand patients die from CRC (Bray 
et al., 2018: 394-424). According to 2018 data, it is the third most common cancer (10.2%) after 
lung and breast cancer and the second most common cause of death (9.2%) after lung cancer 
in the world (Bray et al., 2018: 394-424). According to gender, worldwide in males it is the 
third (10.9%) as incidence and the fourth (9.0%) as mortality, while in females it is the second 
(9.5%) as incidence and the third (9.5%) as mortality (Bray et al., 2018: 394-424). CRC is the 
third most commonly diagnosed cancer in both sexes in Turkey and its incidence is 9.3% and 
8.3% in men and in women respectively (Başara vd., 2018: 39-43). If diagnosed early, CRC 
can be treated to a great extent (Keskinkılıç vd., 2016: 18-64). Due to the slow prognosis of de-
tectable precancerous lesions and the better prognosis of patients diagnosed at early stages, the 
potential for early diagnosis and reduction of burden of disease is important (Issa and Noured-
din 2017: 5086-5096). The decline in mortality in developed countries is due to the adoption 
of best practices in cancer treatment and management in these countries (Arnold et al., 2017: 
683-691) and longer-term screening and early detection programs such as in the USA and Japan 
in the 1990s (Schreuders et al., 2015: 1637-1649). The most important criterion for community-
based cancer screening is to reach 70% of the target population. However, the coverage of CRC 
screening in Turkey is about 20-30% and more than half of the diagnosed cases are in advanced 
stages (Keskinkılıç vd., 2016: 18-64). According to the standards set by General Directorate 
of Public Health’s Department of Cancer, Fecal Occult Blood Test (FOBT) is carried out to all 
individuals between 50-70 years of age free of charge every 2 years. The normal result means 
that there is no blood in the test sample, it does not guarantee that there is no CRC or it will 
never happen in the future. Therefore, the person is given information brochure by repeating 
information about CRC symptoms and it is said that she/he will be invited to scan again after 2 
years. Most of the time (approximately 98 of every 100 people) the result is normal (Keskinkılıç 
vd., 2016: 18-64). Cases with positive test results (not a cancer diagnosis) are referred to Gas-
troenterology outpatient clinics for colonoscopy. In about two out of every 100 people tested, 
the result is abnormal. Colonoscopy is recommended to be repeated every 10 years (Keskinkılıç 
vd., 2016: 18-64). FOBT indeterminate result is that there is no indication that there may be 
blood in the sample taken. This does not mean that there is no cancer, only a re-test is required. 
In this case, FOBT should do no more than two times. Because polyps and cancers do not 
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continuously bleed, and it is important to determine if there is blood in the stool. In about four 
out of 100 people, the result is unclear. Then, when the test is repeated, most of the results are 
normal (Keskinkılıç vd., 2016: 18-64). Aim: This study was carried out to evaluate the CRC 
screening rates and CRC screening results which were done in 2015-2018 in a city. Method: 
Within the framework of the National Cancer Screening Program (NCSP), the target popula-
tion determined by the Ministry of Health for CRC screenings are 53907 for 2015, 57117 for 
2016, and 63141 for 2017 and 2018. The results of FOBT which were performed to individuals 
aged between 50-70 who applied to Family Health Centers (FHC) and Cancer Early Diagnosis 
and Screening Center (CEDSC) in 2015-2018 were evaluated. The data were obtained from the 
Public Health Information System (PHIS) and Public Health Management System (PHMS) by 
the researcher retrospectively. The people whose test results were obtained from the software 
system, were called by phone to inform about the study and verbal approvals were received 
from those who accepted it. The data obtained from our study were loaded to the SPSS (ver 
22) program and descriptive statistical methods (number, percentage) were used in the evalu-
ation of the data. For this research, Non-Interventional Clinical Research Ethics Committee 
(Decision No: 2018-02/56, Date: 26.02.2018) and institutional permission was obtained from 
Provincial Health Directorate (No: 19448395-044-E.6407 Date: 05.04.2018). Results: Within 
the framework of the NCSP, CRC screening rates performed during the years covered by the 
study is presented in Table 1. Accordingly, a total of 19027 people underwent FOBT in 2015- 
2018 in our province. It was found that the target population screening rates which were low 
in 2016 and 2017 (7.1% and 5.6% respectively), has increased in 2018 (10.5%). In the study, 
it was found that the FOBT was positive in 531 (11.3%) of 4697 people scanned in 2015, 345 
(8.4%) of 4098 people scanned in 2016, in 283 (7.9%) of 3563 people scanned in 2017 and in 
455 (6.8%) of 6669 people scanned in 2018. The ratio of those who were uncertain with FOBT 
was 0.3% for 2015 and 2017, and 0.2% for 2016 and 2018. The results of screening with FOBT 
according to years and gender is presented in Table 2. In all of the years, the application number 
of women for screening and FOBT positivity rates were higher than the men. As the years pro-
gressed, there was a decrease in FOBT positivity rates in both genders. Conclusion: The rate of 
achieving the target population in CRC screening was far below the 70% target for community-
based cancer screening. In order to reach the target for screening, it is considered that not only 
the efforts of Community Health Centers and CEDSCs are enough but also Family Physicians 
should take a more active role in cancer screening in the target populations registered to them.
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KIZ ÖĞRENCİLER VE ANNELERİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS VE 
AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİLERİ, GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI (1)

KNOWLEDGE, OPINIONS AND ATTITUDES OF FEMALE STUDENTS 
AND THEIR MOTHERS ABOUT HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINE

Dilek MENEKŞE1,  Nursan ÇINAR2

1-2 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Sakarya / Türkiye

ORCID ID:0000-0003-0176-87781, 0000-0003-3151-99752

Öz: Amaç: Bu çalışma, Sağlık yüksekokulu son sınıf kız öğ-
rencilerinin ve annelerinin Human Papilloma Virüs (HPV) 
Aşısı hakkında bilgi, görüş ve tutumlarının belirlenmesi ama-
cıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın 
evrenini 2014-2015 yılı bahar yarıyılında Sakarya ilinde bir 
sağlık yüksekokulunun hemşirelik ve ebelik bölümünde öğre-
nim gören 4. sınıf kız öğrencilerin tamamı, örneklemini ise ça-
lışmaya katılmayı kabul eden 63 kız öğrenci ve anneleri oluş-
turmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen öğren-
ci soru formu ve anne soru formu ile toplanmıştır. Elde edilen 
veriler bilgisayar ortamında yüzdelik ve ortalama kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin 
yaş ortalaması 21,65±0,91 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 
%87,3’ünün HPV ve %88,9’unun HPV aşısı hakkında bilgisi-
nin olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan kız öğrencilerden 
sadece birinin HPV aşısını yaptırdığı, HPV aşısı olmayanların 
%39,7’sinin aşı olmak istedikleri, %6,3’ünün eğer aşı ücret-
siz olursa olmak istediği, %34,9’unun aşı hakkında daha fazla 
bilgiye ihtiyacı olduğu ve %17,5’inin bu konuda emin olma-
dığını ifade ettiği bulunmuştur. Annelerin; %15,9’u HPV aşısı 
hakkında bilgisi olduğunu belirtmiştir. Eğer imkanı olsaydı, 
%52,4’ü aşı olmak istediğini, %47,6’sı kararsız olduğunu ifa-
de etmiştir. Sonuç: Kız öğrencilerin ve annelerinin HPV ve 
HPV aşısı hakkındaki bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmış-
tır. 

Anahtar Kelimeler HPV, Aşı, Kadın, Rahim, Öğrenci, Kanser

Abstract: Aim: This study was carried out to determine the 
knowledge, opinions and attitudes of final year female stu-
dents of a Vocational Health High School and their mothers 
on Human Papilloma Virus (HPV) Vaccination. Method All 
4th grade female students studying in the nursing and mid-
wifery department of a vocational health high school in Sa-
karya Province during the 2014-2015 spring term constituted 
the population of the study which was designed as a descrip-
tive type.  Sample 63 female students and their mothers who 
agreed to participate in the study. Data were collected using 
the student questionnaire form and mother questionnaire form 
developed by the researchers. The data obtained were evalu-
ated using percentage and mean in the computer environ-
ment. Results: All of the students participating in the study 
were female and the average age was 21.65±0.91. 87.3% of 
the students (n=55) reported that they had knowledge about 
HPV, 88.9% of them (n=59) reported that they had knowledge 
about HPV vaccine. It was determined that 1.6% of the female 
students participating in the study (n=1) had HPV vaccination. 
39.7% of those who did not have HPV vaccine stated that they 
wanted to be vaccinated, 6.3% of them (n=4) stated that they 
wanted to be vaccinated if the vaccine would free, 34.9% of 
them (n=22) stated that they needed more knowledge about 
the vaccine, and 17.5% of them (n=11) stated that they were 
not sure about it. 15.9% of the mothers (n=10) indicated that 
they had knowledge about HPV vaccine. 52.4% of mothers 
(n= 33) stated that they wanted to be vaccinated and 47.6% 
of them (n=30) stated that they were undecided if there was 
the possibility of being vaccinated. Conclusion: It was deter-
mined that the knowledge of the mothers of female students 
about HPV and HPV vaccine was not adequate. 

Key Words: HPV, Vaccine, Woman, Uterus, Student, Cancer
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GİRİŞ

Önlenebilir hastalıklardan biri olan servikal 
kanser, önemli bir sağlık sorunudur. Dünya-
da kadınlar arasında servikal kanser üçüncü 
yaygın kanser türü olup 2018 yılında 569.847 
kişiye yeni tanı koyulmuş, 311.365 kişinin 
bu nedenle kaybedildiği/öldüğü bildirilmiştir 
(Bray et al., 2018: 398).  Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığının 2015 Kanser verilerine göre ser-
viks kanseri tüm kadın kanserleri içinde do-
kuzuncu sırada yer almaktadır (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, 2018: 20). Human Pallioma Virüs 
(HPV) servikal kanserin en sık nedenlerin-
den biridir. HPV’nin baş boyun kanserlerinde 
olduğu gibi diğer anogenital kanserlerde de 
(anüs, vulva, vajina ve penis) ilgili bir faktör 
olduğuna dair kanıtların olduğu bildirilmiştir 
(Bruni et al., 2018: 5). Kadın, erkek ve her yaş 
grubunda görülebilen bu kanser türü özellikle 
9-26 yaş arası cinsel yönden aktif olan genç-
ler/bireyler için önemli risk grubunu oluştur-
maktadır (Tezer vd., 2013: 89-92). 

Servikal kanseri önleme yöntemleri ile birlik-
te HPV farkındalığı ve profiklaktik aşı uygu-
laması, servikal kanser insidansını ve ölümle-
ri önemli derecede azaltmaktadır ((Bray et al., 
2018: 420).T.C. Sağlık Bakanlığı, 2018: 24-
27). Günümüzde profilaktik aşı uygulaması;  
HPV 16 ve 18 enfeksiyonlarına karşı geliş-
tirilen bivalan, HPV 6 ve 11 enfeksiyonuna 
karşı geliştirilen kuadrivalan ve HPV 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 enfeksiyonlarına 

karşı geliştirilen nonavalent olmak üzere üç 
aşı üzerinden yürütülmektedir (Printz, 2015: 
1156-1157; WHO, 2017: 249 ). Hem kız hem 
erkeklerde kullanılan bivalan,  kuadrivalan 
ve nonavalent HPV aşılarının şu an için ko-
ruyuculuk süresinin beş yıl olduğu bildiril-
mektedir (Tezer vd., 2013: 89-92).      Aşı 31 
Mart 2017’den itibaren kızlar için 71 ülkede 
ve erkekler için 11 ülkede rutin aşı takvimin-
de olup yaygın olarak kullanıyor olmasına 
rağmen Türkiye’de ulusal aşı takviminde yer 
almamaktadır. Aşı ücretli olup uygulanması 
ailenin isteğine bağlıdır (WHO, 2017: 248; 
Kürtüncü vd., 2018: 1076).  

HPV aşısının uygulanabilmesi ve aşının top-
lum tarafından kabul edilmesinde en önemli 
faktör şüphesiz sağlık profesyonellerinin bilgi 
tutum ve yaklaşımlarıdır. Serviks kanserinden 
korunma yolları, tarama testleri ve HPV aşısı 
konusunda toplumun farkındalığını arttırmak, 
toplumu bilinçlendirmek ve olumlu sağlık 
davranışlarını geliştirmek için sağlık profes-
yonellerinin öncelikle bu konudaki kendi bil-
gi ve tutumları önem taşımaktadır (Dönmez 
et al., 2018: 1-2). Yapılan çalışmalar, sağlık 
personelinin HPV aşılarını destekliyor ve 
öneriyor olmasının, aşının kabul edilebilirli-
ğini artıran ana neden olduğunu göstermek-
tedir (Madhivanan et al., 2014: 109; Demirel 
Bozkurt vd., 2016: 31). Sağlık profesyonelleri 
kadar adolesanların annelerinin aşı konusun-
da bilgi, tutum ve kararlarının etkili olduğu 
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bildirilmektedir (Kose et al., 2014:7266;  Be-
renson et al., 2014:1087). Özellikle annelerin 
hastalık ve aşı hakkındaki temel bilgileri, aşı-
lama programının başarısı için temel etken-
dir. 

Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışma,  hem 
geleceğin sağlık profesyonelleri olacak son 
sınıf hemşirelik, ebelik öğrencilerinin hem 
de annelerinin HPV aşısı hakkındaki bilgi ve 
tutumlarını belirlemek amaçlı planlanmıştır. 
Bu çalışma 1) Hemşirelik ve ebelik kız öğ-
rencilerinin HPV aşısı hakkında bilgi, görüş 
ve tutumu nedir? 2) Hemşirelik ve ebelik kız 
öğrencilerinin HPV aşılanma oranı nedir? 3) 
Kız öğrencilerinin HPV aşısı hakkında bilgisi 
nedir? Annelerin kızlarına HPV aşısı yaptır-
ma konusundaki düşüncesi nedir? sorularına 
cevap aramaktadır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı ve Tipi

Bu çalışma, Sağlık yüksekokulu son sınıf kız 
öğrencilerinin ve annelerinin HPV aşılaması 
hakkında bilgi, görüş ve tutumlarının belir-
lenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Sakarya 
ilinde bulunan bir üniversitenin sağlık yükse-
kokulunda Şubat 2015’te başlayan araştırma 
Nisan 2015’te tamamlandı.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini 2014-2015 yılı bahar 
yarıyılında Sakarya ilinde bir sağlık yükseko-
kulunun hemşirelik ve ebelik bölümünde öğ-
renim gören 4. sınıf kız öğrencilerin tamamı 
oluşturdu.  Araştırmanın yapıldığı tarihlerde 
144 öğrenci son sınıfta öğrenim görmekte idi.  
Örneklem hesabı yapılmayıp, evrenin tama-
mına ulaşılması hedeflendi. Çalışmaya katıl-
mayı kabul eden soru formlarını düzgün ve 
eksiksiz doldurup araştırmacıya ulaştıran 63 
kız öğrenci ve anneleri (okuma yazması olan) 
araştırma kapsamına alındı (Katılma oranı: %  
43,75). 

Veri Toplama Araçları 

Veriler konu ile ilgili literatür (Tezer vd., 
2013: 89-92; Kose et al., 2014:7263-7266) 
incelenerek araştırmacılar tarafından gelişti-
rilen öğrenci soru formu ve anne soru formu 
ile toplandı. 

Öğrenci Soru Formu

Öğrenci soru formu sosyodemografik bilgile-
rin yer aldığı (yaş, okuduğu bölüm, medeni 
durum, çalışma durumu, ekonomik durum 
vb.) 6 soru ve öğrencilerin HPV aşısı ile il-
gili bilgi ve tutumlarını (HPV aşısını bilme, 
aşının kaç doz, kime, hangi yaşta yapılacağı, 
koruyuculuk süresi vb.) belirleyen 13 soru ol-
mak üzere toplam 19 sorudan oluşmakta idi. 
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Anne Soru Formu 

Toplamda 26 sorudan oluşan anne soru for-
munda sosyo demografik bilgiler ile ilgili 6 
soru, HPV bilgi ve tutumları (HPV aşısını 
duyma ve yaptırma, aşının hangi yaşta, kime 
yapılacağı, çocuklarına yaptırma durumu vb.) 
ile ilgili 20 soru yer almakta idi.

Verilerin Toplanması 

Çalışma hakkında bilgi verildikten sonra ça-
lışmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilere 
Öğrenci Soru Formu ve Anne Soru Formu 
numaraları aynı rakam olacak şekilde eşleş-
tirilerek öğrenci soru formu dağıtıldı. Öğren-
ciler, soru formunu sınıf ortamında doldurdu. 
Öğrencilerin soru formunu doldurma işlemi 
10 dakika sürdü. Annelere kızları aracılığıy-
la kapalı zarf yöntemi ile gönüllü olur formu 
ve anne soru formu gönderildi. Anneler soru 
formunu doldurduktan sonra kapalı zarfla 
araştırmacılara gönderdi. Annelerden gelen 
verilerin tamamlanması yaklaşık iki ay sürdü. 

Araştırmanın İzni

Uygulamaya başlamadan önce araştırmanın 
yapıldığı kurumdan yazılı izin alındı. Veri 
toplanmadan önce öğrencilere çalışmanın 
amacı ve soru formu hakkında bilgi verilerek 
sözlü onayları alındı. Annelere çalışmanın 

amacını, cevapların gizliliği, verilerin nere-
de ve nasıl saklanacağı hakkında bilgi içeren 
gönüllü olur formu kapalı zarf içinde gönde-
rilerek çalışmaya katılan annelerden yazılı 
onayları alındı. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında sayı, 
yüzdelik ve ortalama kullanılarak değerlendi-
rildi. (IBM, SPSS statistics 20, SPSS 20, Inc. 
An IBM Corp., Armonk, NY). 

BULGULAR

Kız öğrencilerin ve annelerin sosyodemog-
rafik özelliklerine ilişkin bulgular 

Çalışmaya katılan kız öğrencilerin %69,8’i 
(n=44) hemşirelik, %30,2’si (n=19) ebe-
lik bölümü öğrencisi olup yaş ortalaması 
21,65±0,91 (min=20, max=25) olarak belir-
lendi. Öğrencilerin %90,5’inin çalışmadığı, 
%98,4’ünün bekar olduğu ve %66,7’sinin 
ekonomik durumunu orta olarak tanımladığı 
belirlendi. Çalışmaya katılan kız öğrencile-
rin annelerinin yaş ortalaması 46,78±5,74 
(min=36 max=59)’dır. Annelerin çoğunlukla 
(%73’ünün) (n=46) ilköğretim mezunu oldu-
ğu, %88,9’unun çalışmadığı saptandı (Tablo 
1). 
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Tablo 1. Kız öğrencilerin ve Annelerinin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Sosyodemografik özellikler Kız Öğrenci (n=63) Anne
(n=63)

Yaş  (Ort±SS)
(min, max)

21,65±0,91
(min=20, max=25)

46,78±5,74 
(min=36 max=59)

 n (%) n (%)

Bölüm 
Hemşirelik 
Ebelik

44 (69,8)
19 (30,2)

-
-

Medeni durum
Bekar 
Evli 

62 (98,4)
1 (1,6)**

-
63 (100)

Eğitim Durumu
Okur-yazar
İlköğretim mezunu
Lise mezunu 
Üniversite mezunu

-
-
-
-*

5 (7,9)
46 (73)
10 (15,9)
2 (3,2)

Ekonomik durum (Kendi ifadesine göre)
Gelir Giderden az
Gelir gidere eşit 
Gelir giderden fazla

1 (1,6)
41 (65,1)
21 (33,3)

1 (1,6)
44 (69,8)
18 (28,6)

Çalışma Durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

6 (9,5)
57(90,5)

7 (11,1)
56 (88,9)

*Lisans 4. Sınıf öğrencisi   ** Çocuğu yok 

Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşı-
sı Hakkındaki Bilgi Durumlarına İlişkin 
Bulgular 

Öğrencilerin %4,8‘i birincil derecede akraba-
larında serviks kanseri olduğunu bildirdi.  Öğ-
rencilerin %87,3’ünün HPV ve  %88,9’unun 
HPV aşısı hakkında bilgisinin olduğu, bu bil-
gileri çoğunlukla (%76,2) şu an okudukları 

yüksekokuldaki mesleki eğitimleri sırasında 
edindikleri bulunmuştur. Diğer bilgi kaynak-
ları ise; sırasıyla en yüksek oranda internet 
(%28,6) sağlık personeli (doktor, hemşire 
vb.) (%17,5)’dir. Öğrencilerin %33,3’ü aşı-
nın kız çocuklarına, %30,2’si hem kız hem 
de erkek çocuklarına,  %39,7’si 10-18 yaş 
arasında yapıldığını bildiğini ifade etmiştir. 
Öğrencilerin  %31,7’si aşının toplamda üç 
doz yapıldığını bildirmiş, yalnızca %12,7’si-
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nin aşının koruyuculuk süresini doğru bildiği 
saptanmıştır (Tablo 2).  

Annelerin %77,8’inin daha önceden pap sme-
ar testini duyduğu, %6,3’ünün ailesinde ve 
yakın çevresinde serviks kanseri olduğu, bun-
ların %4,’ünün birincil derece ve %1,6’sının 
ikincil dereceden akraba olduğu belirlenmiş-
tir. Annelerin sadece %11,1’inin HPV hak-
kında bilgilerinin olduğu ve %9,5’inin HPV 
enfeksiyonun cinsel yolla bulaştığını bildirdi. 

Annelerin %15,9’u HPV aşısı hakkında bil-
gisi olduğunu, bilgisi olanların da %9,5’i bu 
bilgiyi sağlık personelinden, %3,2’si televiz-
yon, gazete, radyodan ve %3,2’si akraba ar-
kadaştan aldığı saptanmıştır. 

Annelerin %66,7’sinin HPV aşısının kimlere 
yapıldığını, %85,7’sinin hangi yaşta yapıldı-
ğını, %92,1’inin aşının kaç doz yapıldığını, 
%93,7’sinin koruyuculuk süresinin kaç yıl ol-
duğunu bilmediği belirlendi (Tablo 2).  

Tablo 2. Kız Öğrencilerinin ve Annelerinin HPV ve HPV Aşısı Hakkındaki Bilgilerine 
Göre Dağılımı 

Kız Öğrenci 
(n=63)

Anne
(n=63)

 n (%) n (%)

Aile veya yakın çevresinde serviks kanseri olma durumu 
Evet 
Hayır

3 (4,8)*
60 (95,2)

 4 (6,3)**
59 (93,7)

HPV bilme durumu 
Biliyor 
Bilmiyor 

55 (87,3)
8 (12,7)

7 (11,1)
56 (88,9)

HPV aşısını bilme durumu
Biliyor 
Bilmiyor 

56 (88,9)
7 (11,1)

10 (15,9)
53 (84,1)

HPV ve HPV aşısı hakkında bilgi kaynağı ***
Mesleki eğitim sırasında 
Sağlık personeli (doktor, hemşire vb.)
İnternet
Televizyon, Radyo ve Gazete 
Arkadaş- Akraba 

48 (76,2)
11 (17,5)
18 (28,6)
2 (3,2)
3 (4,8)

-
6 (9,5)
-
2 (3,2)
2 (3,2)
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HPV aşısı kime yapıldığını bilme durumu
Kız çocuklara 
Erkek çocuklara
Hem kız hem erkek çocuklarına
Evli kadınlara
Bilmiyor

21 (33,3) 
-
19 (30,2)
15 (23,8)
8 (12,7)

5 (7,9)
1 (1,6)
2 (3,2)
13 (20,6)
42 (66,7)

HPV aşısı hangi yaşta yapıldığını bilme durumu
9 yaşından küçüklere
10-18 yaş arasında 
19 yaşından büyüklere
Bilmiyor

8 (12,7)
25 (39,6)
11 (17,5)
19 (30,2)

2 (3,2)
5 (7,9)
2 (3,2)
54 (85,7)

HPV aşısı kaç dozda yapıldığını bilme durumu
1 doz
2 doz
3 doz 
4 doz 
Bilmiyor 

3 (4,8)
5 (7,9)
20 (31,8)
5 (7,9)
30 (47,6)

-
1 (1,6)
3 (4,8)
1 (1,6)
58 (92)

HPV aşısının koruyuculuk süresini doğru bilme durumu 
Biliyor 
Bilmiyor 

8 (12,7)
55 (87,3)

4 (6,3)
(93,7)

*Birincil derece akraba (n; %)= 3; 4,8 

** Birincil derece akraba (n; %)= 3; 4,8  İkin-
cil derece akraba (n; %)= 1; 1,6  

***Birden fazla işaretleme yapılmıştır. 

Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşısı 
Hakkındaki Görüş ve Tutumlarına İlişkin 
Bulgular 

Çalışmaya katılan kız öğrencilerin %1,6’sı-
nın (n=1) HPV aşısını yaptırdığı, %98,4’ünün 
(n=62)  yaptırmadığı belirlendi (Grafik 1). 
HPV aşısı olmayanların %40,3’ünün aşıyı 
olmak istedikleri, %6,5’inin (n=4) eğer aşı 
ücretsiz olursa olmak istedikleri, %35,5’inin 
(n=22) aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiya-

cı olduğunu ve %17,7’sinin (n=11) bu konu-
da emin olmadığı belirlenmiştir. “HPV aşısı 
olma konusunda annenizin görüşü siz-
ce nedir?” sorusuna öğrencilerin  % 96,8’i 
(n=61) kararı bana bırakır cevabını vermiştir. 
“Siz çocuk sahibi olduğunuzda çocuğunu-
za HPV aşısı yaptırmak ister miydiniz?” 
sorusuna %57,1’inin (n=36) oranında evet 
olarak cevap verdiği saptanmıştır.

Çalışmaya katılan annelerin tümü HPV aşısı 
olmadıklarını belirtmiştir (Grafik 1). Eğer aşı 
olma imkanı olsaydı %52,4’ü (n=33) olmak 
istediklerini ve %47,6’sı (n=30) kararsız ol-
duklarını bildirmiştir. Annelere “Çocukları-
nıza HPV aşısını yaptırdınız mı? sorusuna 
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bir annenin %1,6 (n=1) oranında kız çocu-
ğuna aşı yaptırdığı belirlenmiştir. “Kızınızın 
rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik aşı 
yaptırma konusunda düşünceniz nedir?” 

sorusuna annelerin %92,1’i (n=58) aldığı eği-
timden dolayı kendi kararını kendi vermesini 
daha doğru olacağını ifade ettikleri belirlen-
miştir (Tablo 3). 

Grafik 1. Kız Öğrencilerin ve Annelerinin HPV Aşısı Yaptırma Oranı
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Tablo 3. Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşısı Hakkındaki Görüşlerine Göre Dağılımı

 n n (%)

HPV aşısı olmayan kız öğrencilerin aşı olma isteği (Kız Öğrenciler, n=62)
   Aşı olmak isterim.
   Eğer aşı ücretsiz olursa olmak isterim.
   Aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var.
   Aşı olma konusunda emin değilim.
HPV aşısı olmayan annelerin aşı olma konusunda istekleri (Anne, n=63)
   Eğer aşı imkanım olsaydı olmak isterdim. 
   Kararsızım. 

25 (40,3)
4 (6,5)
22 (35,5)
11 (17,7)

33 (52,4)
30 (47,6)

HPV aşısı olma konusunda annenizin görüşü sizce nedir? (Kız Öğrenciler, n=63)
  Kararı bana bırakır.
  Yaptırmamı istemez.
  Yaptırmam konusunda beni teşvik eder.
Kızınızın rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik aşı yaptırma konusunda düşün-
ceniz nedir? (Anne, n=63)
Aldığı eğitimden dolayı kendi kararını kendi vermesini daha doğru buluyorum. 
Yaptırması konusunda teşvik ederim. 

61 (96,8)
1 (1,6)
1 (1,6)

58 (92,1)
5 (7,9)

Siz çocuk sahibi olduğunuzda çocuğunuza HPV aşısı yaptırmak ister miydiniz? (Kız 
Öğrenciler, n=63)
Evet
Emin değilim
Çocuklarınıza HPV aşısını yaptırdınız mı? (Anne, n=63)
  Evet
  Hayır

36 (57,1)
27 (42,9)

1 (1,6)
62 (98,4)

TARTIŞMA

Servikal kanser kadınlarda en sık görülen 
kanserler arasında olup,  korunma önlemleri 
ve risk grubundaki bireylere yapılacak tarama 
testleri ile görülme sıklığını ve ölüm oranla-
rını azaltmak son derece önemlidir. Toplumu 
bilinçlendirecek, eğitim ve danışmanlık vere-
cek eğitimli hemşire ve ebelere ihtiyaç vardır 
(Kurt et al., 2014: 38; Kızılca Çakaloz vd., 
2017;8,10). Bu çerçevede sağlık profesyoneli 

olmaya aday olan hemşire ve ebelik son sınıf 
kız öğrencileri ve annelerinin enfeksiyondan 
ve kanserden korunma yöntemlerinden biri 
olan HPV aşısı hakkındaki bilgi ve tutumları 
önem taşımaktadır. Çalışmaya katılan öğren-
ciler ve annelerinin HPV ve HPV aşısı hak-
kındaki bilgi ve tutumları iki bölümde tartı-
şılmıştır. 



44

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 31 Spring Summer Semester Year: 2019

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 31  İlbahar Yaz Dönemi Yıl: 2019 

ID:436 K:528
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşı-
sı Hakkındaki Bilgi Durumlarına İlişkin 
Bulguların Tartışılması 

Çalışmaya dahil olan öğrencilerin 
%87,3’ünün HPV ve %88,9’unun HPV aşısı 
hakkında bilgisinin olduğu belirlendi (Tab-
lo 1). Ülkemizde hemşirelik ve /veya ebelik 
öğrencileri ile yapılan çalışmalarda öğrenci-
lerin HPV enfeksiyonunu bilme oranı %55,7 
(Güvenç vd., 2012: 106), %89,8 (Demirel 
Bozkurt vd., 2016:29), %54,3 (Kızılca Çaka-
loz vd., 2017:13) ve HPV aşısını bilme ora-
nı %90,3 (Kunt İşgüder vd., 2017:4), %46,4 
(Rathfisch et al., 2015:119) şeklinde bildiril-
miştir. Ülkemizde son yıllarda yapılan ilgili 
çalışmaların bulguları ile çalışma bulguları-
mız benzerlik göstermekte olup, HPV enfek-
siyonu ve aşısı hakkında bilgisi olan hemşi-
relik ve ebelik öğrencilerinin oranı yüksektir. 
Öğrencilerin konu ile ilgili farkındalıklarının 
oluşması, mezuniyet sonrasında eğitim ve da-
nışmanlık rollerine hazırlıklı olmaları açısın-
dan önemlidir.

Çalışmamıza katılan öğrencilerin %76,2’si 
HPV enfeksiyonu ve aşısı ile ilgili bilgileri 
mesleki eğitimi sırasında edindiklerini bildir-
di. Öğrencilerin edindikleri diğer bilgi kay-
nakları ise internet (%28,6) sağlık personeli 
(doktor, hemşire vb.) (%17,5), arkadaş-ak-
raba (%4,8) ve televizyon, radyo ve gazete 
(%3,2) olarak belirlendi (Tablo 2). Yapılan 
çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiş-

tir. Hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir ça-
lışmada birinci sınıf öğrencilerinin %20,8’i, 
2. sınıf öğrencilerinin %47’si, 3. sınıf öğren-
cilerinin %86,6’sı ve 4. sınıf öğrencilerinin 
%90,5’i HPV enfeksiyonunu daha önceden 
duydukları ve tüm öğrencilerin %73,1’inin bu 
bilgileri eğitimleri sırasında öğrendikleri be-
lirtilmiştir (Güvenç vd., 2012:106). Kunt İş-
güder ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları ça-
lışmada, birinci sınıf öğrencilerin  %25’inin,  
dördüncü sınıfların  %90,3’ünün HPV aşısı 
hakkında bilgisi olduğu bildirilmiştir. Dön-
mez ve arkadaşlarının (2018) hemşirelik 
birinci sınıf kız öğrencileri ile yaptıkları ça-
lışmada, öğrencilerin %17,4’ünün HPV aşı-
sını duydukları bildirilmiştir. Hemşirelik ve 
ebelik öğrencilerinin dışındaki öğrencilerde 
yapılan çalışmalarda bilgi kaynağı ilk sırada 
çoğunlukla internet ve televizyon, radyo ola-
rak bildirilirken (Yalaki vd., 2016:89; Madhi-
vanan et al., 2014: 109), bu çalışma ve diğer 
çalışma sonuçları çoğunlukla mesleki eğitim 
olarak bildirmektedir. Bu durum hemşirelik 
ve ebelik eğitiminde cinsel yolla bulaşan has-
talıklar, serviks kanseri ve korunma yolları-
na yönelik güncel konulara yer verildiğini gös-
termektedir. Ayrıca öğrencilerin %4,8’inin 
bu bilgiyi arkadaş- akrabadan duymasının, 
birincil derecede akrabalarında serviks kan-
seri görülme oranı (%4,8) ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. 
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Literatürde hem kız hem erkeklere uygulana-
bilen HPV aşısının 9-13/14 yaşları arasında 
iki doz, 15 yaşından sonra üç doz şeklinde 
yapılması önerilmektedir (WHO, 2017: 249). 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %33,3’ünün 
aşının kız çocuklarına, %30,2’sinin hem 
kız hem de erkek çocuklarına,  %39,7’sinin 
10-18 yaş arasında yapıldığını ifade ettikle-
ri belirlenmiştir (Tablo 2). Yapılan çalışma-
larda da öğrencilerin sırasıyla %30,8 (Ön-
süz vd., 2011:559), %26,5 (Kunt İşgüder 
vd., 2017:4), %48,6 (Kızılca Çakaloz vd., 
2017:12) oranında aşının sadece kızlara/ka-
dınlara yapılabileceğini bildirdikleri belirtil-
miştir. Çalışmamızda öğrencilerin yaklaşık 
yarısının (%47,6) aşının kaç doz yapıldığını 
bilmediği ve yaklaşık onda dokuzunun aşının 
koruyuculuk süresini doğru bilmediği görül-
müştür. Çalışma sonuçlarımızda öğrencilerin 
HPV enfeksiyonu ve aşısına yönelik bilgi sa-
hibi oldukları, ancak HPV aşısının ayrıntıları 
(yapıldığı cinsiyet ve yaş, doz sayısı, koruyu-
culuk süresi) ile ilgili doğru bilginin düşük 
oranda olduğu söylenebilir. 

Çalışmaya katılan annelerin %88,9’unun 
HPV hakkında bilgilerinin olmadığı belirlen-
miştir. Ancak %9,5’inin HPV enfeksiyonun 
cinsel yolla bulaştığını bildikleri saptanmış-
tır. Thompson ve ark.’nın (2011:5-6) yap-
tıkları çalışmada katılımcıların %62’sinin 
HPV’yi daha önce duydukları belirtilmiş-
tir. Ortashi ve arkadaşlarının (2013: 6078) 

yaptıkları çalışmada 18-50 yaş arasındaki 
kadınların %28,9’unun HPV enfeksiyonu-
nu duydukları bildirilmiştir. Ghojazadeh ve 
ark.’nın (2012:6170) İran’da adolesanların 
aileleri ile yaptıkları çalışmalarında, ailelerin 
%76’sının HPV hakkında bilgisi olmadığını 
göstermişlerdir. Ülkemizde yapılan çalışma-
larda, annelerin HPV enfeksiyonu hakkında 
bilgisi olmama oranını Ozan ve arkadaşla-
rı (2011: 147) %66,4, Köse ve arkadaşları 
(2014:7264) %88,1 ve Kürtüncü ve arkadaş-
ları (2018:1076) %43 şeklinde bildirmişler-
dir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan 
çalışma bulguları ile çalışma bulgumuz pa-
ralellik göstermektedir. Çalışmada HPV hak-
kında bilgisi olan öğrencilerin oranı (%87,3) 
kadar annelerinin bilmeme oranının (%88,9) 
benzer olması dikkat çekicidir. Mezun olacak 
öğrencilerin öğrendikleri yeni bir bilgiyi en 
yakını olan anneleri ile paylaşmamaları dik-
kat çekici bir durumdur. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi annelerin 
%15,9’unun HPV aşısı hakkında bilgisi oldu-
ğu ve %9,5’inin bu bilgiyi sağlık personelin-
den aldığı belirlendi. Çalışmamızda HPV aşı-
sı hakkında bilgisi olan annelerin oranının az 
olması olumsuz sonuçlar arasında olup,  diğer 
çalışma bulgularını desteklemektedir. Çalış-
ma sonucumuza benzer olarak bu çalışmalar-
da da annelerin HPV aşısından haberdar ol-
mama oranı %83,5 (Kose et al., 2014: 7264), 
%53,7 (Bülbül ve ark. 2013:76), %75,1 (Or-
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tashi et al., 2013: 6078-6079),  olarak belir-
tilmiştir.  Köse ve ark.’nın (2014:7264) 0-18 
yaş arası çocuğu olan anneler ile yaptıkları 
çalışmada, annelerin HPV aşısı hakkındaki 
bilgiyi  %61,2 oranında internet, televizyon 
ve radyo gibi haberleşme araçlarından aldık-
ları bildirilmiştir. Madhivanan ve arkadaşla-
rının (2014:109)  yaptıkları çalışmada Hintli 
ailelerin %86’sı doktordan, %85’inin tele-
vizyon ve radyodan, %79’unun gazeteden, 
%54’ünün diğer sağlık çalışanlarından ve 
%43’ünün internetten bilgiyi öğrendikleri bu-
lunmuştur. Çalışmamızda bilgisi olan annele-
rin %9,5’inin bu bilgiyi sağlık personelinden 
aldığı belirlendi. Araştırmalar, çocuklarının 
servikal kanserden korunması için HPV en-
feksiyonuna karşı aşılanmasında, ebeveynin 
karar vermesinin önemli bir faktör olduğu 
vurgulanmıştır (Berenson et al., 2014:1807; 
Kose et al., 2014:7265)   Bu nedenle aşının 
başarısının artmasında annelerin HPV en-
feksiyonu ve aşısı ile ilgili bilgi ve tutumu 
önemlidir. Çalışma sonucumuzda yaklaşık 
on anneden sekizinin aşı hakkında bilgisinin 
olmadığı görülmektedir. Bu verilerle birlikte 
aşının ülkemizde uygulanma açısından yakın 
bir geçmişinin olması ve rutin aşı uygulama-
ları içerisinde yer almaması göz önüne alın-
dığında; annelerin HPV enfeksiyonu ve aşısı 
hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilmesi için 
sağlık profesyonelleri tarafından eğitimle-
rin artırılması ve basın-medyada aşının daha 

yaygın bir şekilde tanıtılması gerekliliği açık-
ça ortadadır. 

Annelerin %66,7’sinin HPV aşısının kimlere 
yapıldığını, %85,7’sinin hangi yaşta yapıl-
dığını, %92,1’inin aşının kaç doz yapıldığı-
nı, %93,7’sinin koruyuculuk süresinin kaç 
yıl olduğunu bilmediği belirlendi (Tablo 2).   
Yapılan çalışmalarda da aşı hakkında spesi-
fik bilgi konusunda ailelerin yeterli düzeyde 
bilgiye sahip olmadığı bildirilmiştir (Kose 
et al., 2014: 7265; Ghojazadeh et al., 2012: 
6172; Ortashi et al., 2013:6080). Bu veriler 
doğrultusunda; serviks kanserinden birincil 
koruma sağlayan aşı hakkında toplumun bi-
linçlendirilmesine/ toplumun farkındalığının 
arttırılmasına yönelik eğitimlerin yaygın ola-
rak devam ettirilmesi önemlidir. 

Kız Öğrenciler ve Annelerinin HPV Aşısı 
Hakkındaki Görüş ve Tutumlarına İlişkin 
Bulguların Tartışılması 

Çalışmaya katılan kız öğrencilerden sadece 
birinin (%1,6) HPV aşısını yaptırdığı, diğer 
öğrencilerin (n=62) yaptırmadığı belirlendi. 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda hemşirelik 
ve/veya ebelik öğrencilerinin hiç aşı yap-
tırmadığı (Kurt et al., 2014: 37) ya da %0,4 
(Unutkan vd., 2016: 155) %0,8 (Kunt İşgüder 
vd., 2017:3-4), %2,8 (Dönmez vd., 2018:3-
4) oranında yaptırdığı, sağlık personellerinin 
%1 (Görkem vd., 2015: 305-306) oranın-
da HPV aşısını yaptırdıkları bulunmuştur. 



47

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 31 Spring Summer Semester Year: 2019

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 31  İlbahar Yaz Dönemi Yıl: 2019 

ID:436 K:528
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

Mevcut çalışmalarda da çalışmamıza benzer 
olarak HPV aşısını yaptırmayanların oranı 
fazladır. Ancak diğer uluslararası çalışma-
larla (Thompson et al., 2011:5-6; Tung et al., 
2016: 8-9) karşılaştırıldığında ülkemizdeki 
hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin aşılanma 
oranı azdır.  

HPV aşısı olmayan öğrencilerin %40,3’ünün 
aşıyı olmak istediklerini, %6,5’inin eğer aşı 
ücretsiz olursa olmak istediğini, %35,5’inin 
aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı oldu-
ğunu ve %17,7’sinin bu konuda emin olma-
dığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Dağ ve ar-
kadaşlarının (2015: 98-99) hemşirelik öğren-
cileri ile yaptıkları çalışmada, eğitim öncesi 
öğrencilerin %57,5’inin HPV ve HPV aşısı 
ile ilgili yetersiz bilgiye sahip olduğu,  eğitim 
sonrası öğrencilerin %95’inin konu ile ilgili 
yeterli bilgiye sahip oldukları görülmüştür. 
Bu durumun aşılanan öğrenci sayısını (Eği-
tim öncesi: %2,5- Eğitim Sonrası: %30) an-
lamlı derece arttırdığı bildirilmiştir. Demirel 
Bozkurt ve ark.’nın (2016: 31) iki faklı böl-
gede hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları ça-
lışmada öğrencilerin %79,4’ünün aşı hakkın-
da az bilgisinin olduğu, %84,4’ünün aşı hak-
kında bilgi almak istediği, %47,3’ünün aşı 
olmak istediği, %61,7’sinin ücretsiz olursa 
aşıyı yaptırmak istediği belirtilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda aşının yaptırılmama nedenleri 
arasında bilgi eksikliği ve ülkemizde rutin 
aşı uygulaması içinde yer almamasına bağlı 

aşının ücretinin pahalı olması yer almaktadır 
(Önsüz vd., 2011: 559; Güvenç vd., 2012: 
107; Tung et al., 2016; 8). Bireylerin doğru 
tutum ve davranışın kazanması doğru bilgi ile 
mümkündür (Zengin et al., 2018: 632-635). 
Bu doğrultuda mezuniyet öncesi öğrencilerin 
aşılama konusunda eksik bilgilerinin tamam-
lanması önerilmektedir. Ayrıca öğrencilerin 
üçte birinin aşı yaptırma isteğinin olması ça-
lışma sonrasında yaklaşıma dönüşme olasılı-
ğını artırması açısından sevindiricidir. 

 “HPV aşısı olma konusunda annenizin 
görüşü sizce nedir?” sorusuna öğrencilerin  
%96,8’inin (n= 61) kararı bana bırakır ce-
vabını verdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin 
tamamına yakının aşı olma konusunda kararı 
ailesinin kendisine bıraktığını ifade etmesi, 
öğrencinin sağlıkla ilgili bir meslek okuyor 
ve mezun olacak dönemde olması ile ilişkili 
olabilir. 

“Siz çocuk sahibi olduğunuzda çocuğunu-
za HPV aşısı yaptırmak ister miydiniz?” 
sorusuna öğrencilerin % 57,1’i (n=36) evet 
demiştir.  HPV konusunda yeterli bilgisi olan 
sağlık personellerin aşıyı önerdikleri bildiril-
miştir (Güdücü et al., 2012; 322).  Çalışma 
bulgumuza benzer olarak bir çalışmada, hem-
şirelik öğrencilerinin % 49,5’inin HPV’den 
korunmak için çocuklarına aşı yaptırmak is-
tedikleri belirtilmiştir. Görkem ve ark.’nın 
(2015:305) Çorum’da bir üniversitesinde 
çalışan hemşire, ebe, fizyoterapist, anestezi 
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teknisyeni, radyoloji teknisyeni, laboratu-
var teknisyeni ile yaptığı çalışmada, sağlık 
personelin %74,5‘i kızlarına HPV aşısı yap-
tırmak istediklerini bildirmişlerdir. Kızılca 
Çakaloz ve ark’nın (2017: 10-13) ebelik öğ-
rencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin 
%77,3’ünün eğer çocuk sahibi olurlarsa aşıyı 
çocuklarına yaptırmak istedikleri saptanmış-
tır. 

Çalışmaya katılan annelerin tümü HPV aşısı 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Eğer aşı olma 
imkanı olsaydı %52,4’ü olmak istedikleri-
ni ve %47,6’sı kararsız olduklarını bildirdi. 
Kılıç ve ark.’nın (2012:4270) yaptıkları ça-
lışmada annelerin aşıyı yaptırma konusunda 
%31,9’unun gönüllü olduğu, %33,2‘sinin 
gönüllü olmadığı ve %34,9’unun kararsız 
olduğu bulunmuştur. Çalışma grubundaki an-
nelerin üçte birinin aşı yaptırma konusunda 
gönüllü olmaması ve üçte birinin kararsız ol-
maları HPV (%88,9) ve HPV aşısı (%84,1) 
hakkında yetersiz bilgiye sahip olmalarından 
kaynaklanıyor olabilir. 

Annelere “Çocuklarınıza HPV aşısını yap-
tırdınız mı? sorusuna sadece bir annenin 
(%1,6) kız çocuğuna aşı yaptırdığını ifade 
ettiği belirlenmiştir.  Köse ve ark.’nın (2014) 
yaptıkları çalışmada annelerin %0,7’sinin kız 
çocuklarına aşıyı yaptırdıkları bildirilmiştir. 
Robitz ve ark’nın (2011:1424) Los Angeles’ta 
yaptıkları çalışmada annelerin %24,6’sının 
kızlarına HPV aşısının en az bir dozunu yap-

tırdığı belirtilmiştir. Çocukların HPV aşısı ile 
aşılanma oranının az olduğu yapılan çalışma-
larda görülmektedir. 

“Rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik 
kızınıza aşı yaptırma konusunda düşünce-
niz nedir?” sorusuna annelerin %92,1’inin 
aldığı eğitimden dolayı kararını kendisinin 
vermesini daha doğru bulduğu, %7,9’unun 
yaptırması konusunda teşvik ettiği bulun-
muştur. Annelerin, özellikle HPV aşıları 
konusunda, çocuklarının sağlık kararlarına 
oldukça fazla katıldığı gösterilmiştir (Beren-
son et al., 2014: 1808). Ülkemizde yapılan 
çalışmalarda; annelerin %45,5’inin (Kılıç 
vd., 2012:4270), %49’unun (Kürtüncü vd., 
2018: 1079), uluslararası yapılan bir çalışma-
da annelerin %64,2’sinin (Robitz et al., 2011: 
1424) kızlarına HPV aşısı yaptırma konusun-
da gönüllü oldukları bulunmuştur. İncelenen 
çalışmalarda annelerin yaklaşık yarısının aşı 
yaptırma konusunda istekli olmasına karşın, 
çalışma sonucumuzda annelerin HPV ve ser-
vikal kanserden korunmaya yönelik aşılanma 
kararını kızlarına bırakmaları, kızlarının bil-
gisine ve aldıkları mesleki eğitime güvendik-
lerini düşündürmektedir. 

SONUÇ

Öğrencilerin HPV ve HPV aşısı hakkında 
doğru bilgiye sahip olmaları konu ile ilgili 
farkındalıklarının olması ve mezuniyet son-
rasında eğitim ve danışmanlık rollerine ha-



49

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 31 Spring Summer Semester Year: 2019

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 31  İlbahar Yaz Dönemi Yıl: 2019 

ID:436 K:528
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

zırlıklı olmaları kendi sağlıkları başta olmak 
üzere aşıyı topluma önermeleri açısından 
önemlidir. Kız öğrencilerin annelerinin HPV 
ve HPV aşısı hakkındaki bilgilerinin yeterli 
olmadığı saptandı. Öğrencilerin büyük ço-
ğunluğunun HPV ve HPV aşısı hakkındaki 
bilgiyi mesleki eğitim sırasında aldığı, ancak 
öğrencilerin yaklaşık yarısının aşı hakkında 
daha fazla bilgiye ihtiyaçlarının olduğu, beş 
öğrenciden birinin de aşı hakkında emin ola-
madıkları belirlenmiştir. Konu ile ilgili bilgi-
ye sahip annelerin bilgiyi sağlık personelin-
den aldığı bulundu. Araştırmada aşı yaptıran 
sadece bir öğrenci olduğu saptandı. Annelerin 
aşı konusunda karar verme sürecini aldıkları 
eğitimden dolayı kızlarına bıraktıkları belir-
lendi.

Bu çalışmanın güçlü yönü, ulusal alanda hem 
aşılama yaş grubunda olan hem de sağlık ile 
ilgili bir meslek eğitimi alan hemşirelik ve 
ebelik son sınıf kız öğrencileri ve annelerinin 
HPV aşılaması hakkında bilgi, görüş ve tu-
tumlarının birlikte ele alınmış olmasıdır. Bu 
nedenle çalışmanın sonuçları önemlidir. HPV 
aşısı ile ilgili farklı örneklem grupları ile daha 
kapsamlı çalışmalar yapılması önerilebilir.
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EXTENDENT ABSTRACT

Introduction: Cervical cancer is the third most common gynecologic cancer in the world. Cer-
vical cancer, one of the preventable diseases, is one of the major public health problems. Hu-
man Papilloma virus (HPV), one of the common sexually transmitted infections, causes cervi-
cal cancer. Along with cervical cancer prevention methods, HPV awareness and prophylactic 
vaccine administration significantly decrease the cervical cancer incidence and deaths. The 
most important factor in the administration of HPV vaccine and the acceptance of the vaccine 
by the public is undoubtedly health professionals. Studies indicate that the fact that the health 
personnel support and recommend HPV vaccines is the main reason that increases the accept-
ability of the vaccine. On the other hand, the success of the vaccine depends on the decisions on 
vaccination of individuals or families who are eligible for vaccination. In particular, mothers’ 
basic knowledge about the disease and vaccination is the main factor for the success of the vac-
cination program. Aim: This study was carried out to determine the knowledge and attitudes of 
final year female students of a Vocational Health High School and their mothers on Human 
Papilloma Virus (HPV) Vaccination. Material - Method: All 4th grade female students studying 
in the nursing and midwifery department of a vocational health high school in Sakarya Province 
during the 2014-2015 spring term constituted the population of the study which was designed 
as a descriptive search. 144 students were studying in the final year of their degree on the dates 
during which the study was carried out. The sample was not calculated and it was aimed to 
reach the entire population. 63 female students and their mothers who agreed to participate in 
the study and filled out the questionnaire forms properly and completely and delivered them to 
the researcher were included in the study (Participation rate: 43.75%). Before starting the ap-
plication, written permission was obtained from the institution where the study was carried out. 
Data were collected using the student questionnaire form and mother questionnaire form devel-
oped by the researchers, by reviewing the relevant literature. The student questionnaire form 
consisted of a total of 19 questions including 6 questions including socio-demographic informa-
tion (age, department studied, marital status, employment status, economic situation etc.) and 
13 questions determining the students’ knowledge and attitudes about the HPV vaccine (know-
ing the HPV vaccine, at how many doses, to whom and at what age the vaccine will be admin-
istered, duration of protection, etc.). The mother questionnaire form consisting of a total of 26 
questions included 6 questions related to socio-demographic information and 20 questions re-
lated to knowledge and attitudes about HPV (hearing HPV vaccine and taking the HPV vaccine, 
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at what age and to whom the vaccine will be administered, state of making their children get 
vaccinated, etc.). Before the data were collected, the students were informed about the aim of 
the study and the questionnaire form and their verbal approvals were obtained. The numbers of 
the student questionnaire form and the mother questionnaire form were matched with the same 
number, and the student questionnaire form was distributed. Students completed the question-
naire form in the classroom environment. The process of filling out the questionnaire form of 
the students lasted for 10 minutes. The voluntary consent form and the questionnaire form were 
sent to mothers through their daughters with the sealed envelope method. Mothers filled out the 
questionnaire form and sent to the researchers in a sealed envelope. Data collection was com-
pleted between February 2015 and April 2015. The data obtained were evaluated using percent-
age and mean in the computer environment. Findings and Results: All of the students partici-
pating in the study were female, and it was determined that 69.8% of them (n=44) were nursing 
department student, 30.2% of them (n=19) were midwifery department students, and the aver-
age age was 21.65±0.91 (min=20, max=25). It was found that 90.5% of the students (n=57) did 
not work, 98.4% of them (n=62) were single and 66.7% of them (n=42) had a moderate eco-
nomic situation. The average age of the mothers of female students participating in the study 
was 46.78±5.74 (min=36 max=59). It was found that 73% of the mothers (n=46) were primary 
school graduates and 88.9% of them (n=56) did not work. 4.8% of the students (n = 3) reported 
that their first degree relatives had cervical cancer. 87.3% of the students (n=55) reported that 
they had knowledge about HPV, 88.9% of them (n=59) reported that they had knowledge about 
HPV vaccine and mostly received this knowledge from the high school where they are study-
ing, and 76.2% of them (n=48) reported that they received knowledge during their vocational 
education. It was determined that other knowledge sources were internet (28.6%, n = 18) health-
care personnel (doctor, nurse, etc.) (17.5%, n = 11), friend-relative (4.8%, n = 3) and television, 
radio and newspaper (3.2%, n) = 2). While 33.3% of the students (n=21) stated that the vaccine 
was administered to female children, 30.2% of them (n=19) stated that it was administered to 
both female and male children, and 39.7% of them (n=25) stated that it was administered be-
tween the ages of 10-18 years. (Table 1) 31.7% of the students (n=20) reported that the vaccine 
was administered at 3 doses in total. It was determined that 12.7% of them (n= 8) correctly 
knew the duration of protection of the vaccine. It was determined that 1.6% of the female stu-
dents participating in the study (n=1) had HPV vaccination while 98.4% of them (n= 62) did not 
have. 39.7% of those who did not have HPV vaccine stated that they wanted to be vaccinated, 
6.3% of them (n=4) stated that they wanted to be vaccinated if the vaccine would free, 34.9% 
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of them (n=22) stated that they needed more knowledge about the vaccine, and 17.5% of them 
(n=11) stated that they were not sure about it. With respect to the question “What do you think 
is your mother’s opinion about getting HPV vaccine?”, 96.8% of the students (n=61) mostly 
answered that she leaved me the decision. 57.1% of the students (n=36) answered the question 
“Would you like to have HPV vaccine for your child when you have children?” yes. While 
77.8% of the mothers (n=49) stated that they had previously heard of pap smear, 6.3% of them 
(n=4) stated that cervical cancer was present in their families and immediate surroundings and 
that 4.8% of them (n=3) and 1.6% of them (n=1) were first degree relatives and second-degree 
relative, respectively. While 11.4% of the mothers participating in the study (n=7) reported that 
they had knowledge about HPV, 9.5% of them (n=6) reported that HPV infection was transmit-
ted sexually. While 15.9% of the mothers (n=10) indicated that they had knowledge about HPV 
vaccine, 9.5% of those with knowledge (n=6) stated that they obtained this knowledge from 
health personnel, and 3.2% of them (n=2) and 3.2% of them (n=2) stated that they obtained this 
knowledge from television, newspaper and radio and from relatives - friends, respectively. It 
was determined that mothers did not know to whom HPV vaccine is administered by 87.3% 
(n=55), at what age it is administered by 92.1% (n=58), how many doses the vaccine is admin-
istered by 95.4%, and the duration of protection of the vaccine by 96.9% (n=61). All of the 
mothers participating in the study stated that they did not have HPV vaccine. 52.4% of them (n= 
33) stated that they wanted to be vaccinated and 47.6% of them (n= 30) stated that they were 
undecided if there was the possibility of being vaccinated. The mothers were asked the question 
“Have you made your children get the HPV vaccine?”, and one of the mother stated that she 
made her female child get the vaccine by 1.6% (n=1). For the question “What do you think 
about your daughter’s vaccination to prevent cervical cancer?”, mothers mostly, 92.1% of them 
(n= 58), answered that I find it more appropriate to make her own decision due to the education 
she has received. It was determined that the knowledge of the mothers of female students about 
HPV and HPV vaccine was not adequate. The vast majority of students stated that they received 
information about HPV and HPV vaccine during their vocational education. However, it was 
determined that nearly half of the students needed more information about the vaccine and that 
1 of 5 students was not sure about the vaccine. It was found that the mothers with knowledge 
about the subject received the knowledge from the health personnel. For the sample group, the 
rate of vaccinated students was found to be 1.6%. It was determined that the mothers left the 
decision on vaccine to their daughters due to the education they received. 
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Öz: Amaç: Bu araştırma alt yapı futbolcularında sakatlan-
ma riski ile vücut kompozisyon ve performans parametreleri 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve mevkiler arası fark-
lılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 
Yöntem: Çalışmaya toplam 97 altyapı futbolcusu dahil edildi. 
Katılımcıların tanita, y denge testi, fonksiyonel hareket görün-
tülemesi, t-koşusu ve otur-uzan testi ile vücut kompozisyonu, 
denge, sakatlanma riskleri, çeviklikleri ve esneklikleri değer-
lendirildi. Bulgular: Katılımcıların vücut kompozisyonu pa-
rametrelerinden yalnızca kemik mineral yoğunluğu ve vücut 
ağırlığı değerlerinde kaleciler ve orta saha oyuncuları arasında 
kaleciler lehine anlamlı fark bulundu (p<0,05). Katılımcıla-
rın %27’sinde sakatlanma riski olduğu görüldü. Fonksiyonel 
hareket görüntülemesi toplam skorları ve alt skorları mevki-
lerde benzerdi (p>0,05). Çeviklik ve esneklik tüm mevkiler-
de benzerdi (p>0,05). Kalecilerin sağ anterior ve kompozit y 
denge skorları orta saha oyuncularından daha iyiydi (p<0,05). 
Sonuç: Çalışmamız bulguları neticesinde sakatlanma riskinin 
sporcunun oynadığı mevkiden bağımsız olduğu sonucuna va-
rıldı. Bu doğrultuda performansa ve sakatlanma riskine özgü 
testlerin alt yapı oyuncularında mevkiler arası kıyaslamadan 
ziyade bireysel performans takibinde kullanılmasının daha 
faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sakatlanma, Çeviklik, Denge, Esneklik

Abstract: Aim: The aim of this study was to analyze the re-
lationship between injury tendency, body composition and 
performance parameters and whether or not these findings 
varies according to the playing position in semi-professional 
soccer players. Method: 97 semi-professional soccer player 
included. Body composition, balance, injury tendency, agil-
ity and flexibility parameters of the participants were assessed 
with tanita, y balance test, functional movement screening, t-
run and sit and reach tests. Results: Weight and mineral den-
sity values were the sole body composition parameters that 
had showed significant difference between goal keepers and 
mid-field players in favor of goal keepers (p<0,05). It was 
observed that 27% of the atheletes had injury tendency. Func-
tional movement screening and its sub scores were similar in 
all playing positions (p>0,05). Agility and flexibility values 
were similar in all positions (p>0,05). Right anterior and com-
posite reach score of the goal keepers were better than mid 
field players (p<0,05). Conclusion: It was concluded that in-
jury tendency is independent from playing position, it seems 
more beneficial using performance and injury tendency tests 
for individual follow-up instead of positional comparison. 

Key Words: Injury, Agility, Balance, Flexibility
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INTRODUCTION

Soccer is a complex contact sport including 
relatively high rates of injury and injury ten-
dency during competition and performance in 
professional, amateur and youth players (Pfir-
rmann et al., 2016: 410-424). Worlwide soc-
cer has roughly 265 million participants and 
that number continues to increase (Moore et 
al., 2011: 1535-1544). Identification of gifted 
youth players is made by a systematic train-
ing programme targeting to develop technical 
and tactical skills, and fitness (Iga et al., 2009: 
714-719). During the training programme in-
jury incident causes significant time losses in 
matches and training (Kemper et al., 2015: 
1112-1117). Moreover, semi-professionals 
getting closer to the professional leage level 
become more vulnerable to the pre-season in-
juries (Pfirrmann et al., 2016: 410-424). 

There are modifiable and unmodifiable risk 
factors for injury. Despite the importance of 
unmodifiable factors as gender and age was 
pointed out in varying studies, it is also vital 
to give a thought on modifiable factors such 
as physical training, behavioral approaches, 
dynamic balance and agility (BahrandHol-
me, 2003: 384-392). It is a known fact that 
balance training accompanying with speed 
and agility training significantly declines 
the knee and ankle injury risk (Hrysomallis, 
2007: 547-556) and strength performance 
(Jovanovic et al., 2011: 1285-1292). Mus-

cular flexibity is an important risk factor for 
injury tendency especially for hamstring and 
quadriceps sprains (Lehance et al., 2009: 243-
251). Injury results and findings should be 
analysed and controlled especially in youth 
players who has more injury risk due to indi-
vidual growing differences (Price et al., 2004: 
466–471). Injury risk reaches its peak level 
at U15-U16 teams (Deehan et al., 2007: 5-8). 
Thus, in a six years of prospective study made 
on 9-16 years of age children, it was stated 
that the being out of match rate due to seaso-
nal injury was 21,3% (Johnston et al., 2009: 
1161-1168).

Most of the studies in the literature is perfor-
med in limited population in geographic are-
as, states or local regions. Yet there are limited 
studies in positional injury risk (Badgeley et 
al., 2013: 160-169). Also, current knowledge 
shows different range of injury rates in pla-
ying position. It was stated that goal keepers 
had the lowest and the mid-field players had 
the highest rate of injury while these rate were 
analyzed (Deehan et al., 2007: 5-8). 

Nowadays importance of semi-professional 
players for the soccer increasingly improves. 
In parallel to the increased importance brings 
out the determination of effective injury pre-
vention approaches. From this point of view, 
positional injury risk and positional suffici-
ency of the semi professional soccer players 
will be assessed and discussed in our study. It 
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was also aimed that the assessment of factors 
that affects injury risk and share of this data 
with the coaches and the sport clubs.

MATERIAL and METHODS

Prior to ethical approval obtained from Bolu 
Abant Izzet Baysal University Clinical Tri-
als and Ethical Committee (28.12.2017 
2017/186) 13 to 19 years of age atheletes in 
Bolu Spor semi-professional soccer players 
were included into the study. Club manage-
ment and the atheletes were informed about 
the study and their written consent was taken. 
Atheletes who had lower extremity injury in 
last six months or who had cardiac problems 
were excluded. Atheletes were divided into 
four groups as goal keeper, defence, mid-
fielder and striker. Due to data of the two 
atheletes was lost during the data gathering 
process, study was completed with 97 pla-
yers. Socio-demographic datas of the athele-
tes such as age, training time and frequency, 
pre injury story. 

Datas such as demographic datas, training 
frequency and time specific to the soccer, 
pre-injury story was recorded with pre-made 
assessment form. There after trochanter ma-
jor-ground, umblicus-ground and anterior su-
perior iliac spine-ground distance measured 
with tape measure. Then tanita was used for 
body fat rate, metabolic age and other me-
tabolic descriptive datas assessment, sit and 

reach test was used for hamstring and lumbar 
extensor muscle flexibility, functional move-
ment screening (FMS) tool was used for in-
jury tendency assessment, y balance test for 
dynamic balance assessment and lastly, t-run 
test was used for the agility assessment.

Tanita was used for the measurements and 
measurements were made as mentioned in 
previous studies. Basal metabolic rate, body 
mass index, fat free mass rate, mineral and 
protein rate of the atheletes were recorded as 
a result of measurements. 

Trochanter major-ground, umblicus-ground 
and anterior superior iliac spine- ground dis-
tance measurements were performed for the 
determination of extremity asymmetry.

(American College of Sports Medicine 
[ACSM], 2009: 65-66 ).

Hamstring and lumbar extensor muscle fle-
xibility of the atheletes were measured with 
sit and reach test. Atheletes were asked to sit 
to test battery and place their sole on 26 cm 
marked flexiometer. Atheletes were gradu-
ally reached to the point as far as it goes and 
waited in last point for two second. Score is 
the furthest point reached with the fingertips. 
Highest score of the two trials was recorded 
(ACSM, 2009: 100 ). 

FMS was used for the injury tendency deter-
mination of the atheletes. FMS consists of 
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seven assessment tests; deep squat, hurdle 
step, inline lunge, shoulder mobility, active 
straight leg raise, trunk stability push up and 
rotatory stability tests. Each assessment was 
made three times. Five second rest was given 
between intra tests and one minute for the in-
ter tests (Cook et al., 2006: 62).   

Each test has 0-3 score. 3 point means the 
movement patern is precisely performed as 
asked, 2 point means that the asked move-
ment is partially performed, 1 point describes 
that the movement is not completed and lastly 
0 means that pain during the test. Maximum 
test score is 21 and lower score is considered 
in bilateral lower extremity scoring in total 
score calculation.  FMS score ≤14 illustrates 
higher injury risk (Butler et al., 2013: 11-7). 

Y balance test was used for the dynamic ba-
lance assessment. Atheletes were asked to 
stand and maintain their balance on the cen-
ter of the platform with their one limb while 
trying to reach their other limb to anterior, 
posteromedial and posterolateral directions. 
Thereafter, atheletes were asked to reach as 
far as they can with their toe. Once they re-
ached, the maximum distance was recorded. 
While the atheletes maintain their balance 
they returned the starting position after every 
trial. (Smith et al., 2015: 136-141). According 
to y balance test score; if the atheletes’ total 
score has bilateral discrepancy higher than 12 

or sub total score discrepancy higher than 4 it 
means that athelete has increased risk of in-
jury (Butler et al., 2013: 11-7).

All atheletes practiced the test to minimize 
the apprehension effect before the actual me-
asurement. After the practice atheletes was 
rested for 5-10 minutes and then three times 
reach was performed to the each direction. 
The highest value of the three trial was recor-
ded as y balance test score (de la Motte et al., 
2016: 1619-1625).

T-run test was used for speed and agility 
measurement. In t-run test four cones were 
positioned in t shape as mentioned in earlier 
studies. Then atheletes were asked to sprint 
and touch to the center of the cones in order 
by middle, left, right, middle and starting 
cone  (Pauole et al., 2000: 444). Trials that 
the atheletes couldn’t touch to the center of 
the cone or turning around during returning 
to the starting point didn’t recorded (Pauole 
et al., 2000: 445).

Demographic datas of the atheletes were 
shown as median, minimum, maximum, fre-
quency and percentage. Normal distribution 
of the data was analyzed with Kolmogorov 
Simirnov test. Kruskal wallis test was used 
for the analysis of numerical datas of the at-
heletes by playing position and Fisher exact 
test was preferred for categoric value analy-
sis. Significance level for data analysis was 



60

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 31 Spring Summer Semester Year: 2019

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan – Mayıs – Haziran Sayı: 31  İlbahar Yaz Dönemi Yıl: 2019 

ID:451 K:543
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

set as p<0,05 and SPSS 23 programme was 
used for the statistical analysis. 

RESULTS

Average stature, weight and BMI of the athe-
letes were 175 cm, 63,85 kg and 20,86.

In inter positional comparison of body com-
position parameters significant difference 
was found between the weight and bone mi-
neral density of the goal keeper and mid fiel-
der (p<0,05) (Table 1). 

Table 1. Positional Comparison Of Demographic, Anthropometric And Physical Charac-
teristics Of The Atheletes

Goal keeper Defence Mid-fielder Striker 

Median (Min-
Max)

Median (Min-
Max)

Medi-
an

(Min-
Max)

Median (Min-Max) p

Age 15,85 (14,00-
18,00)

15,79 (14,00-
19,00)

15,71 (14,00-
18,00)

15,90 (14,00-
18,00)

,945

Stature 184,71 (179,00-
198,00)

175,86 (150,00-
195,00)

173,71 (156,00-
184,00)

175,51 (160,00-
19,00)

1,000

Weight 75,42 (57,00-
89,70)

64,54 (34,80-
92,90)

60,40 (40,70-
72,10)

63,73 (43,50-
77,20)

,029

BMI 21,98 (19,70-
24,36)

20,69 (15,50-
24,40)

19,90 (15,90-
23,10)

20,61 (16,40-
24,10)

,091

Fat 11,50 (7,70-
15,50)

9,72 (4,00-
14,80)

9,23 (5,50-
13,90)

9,77 (5,90-
17,60)

,396

Mineral 3,45 (2,74-
4,04)

3,01 (1,74-
4,23)

2,89 (1,96-
4,65)

2,98 (2,12-3,58) ,038

Body intensity 1,07 (1,06-
1,08)

1,07 (1,06-
1,09)

1,07 (1,06-
1,08)

1,07 (1,05-1,08) ,400

Muscle 83,57 (80,00-
87,00)

85,20 (80,00-
90,00)

85,5 (81,00-
89,00)

85,18 (78,00-
89,00)

,474

Protein 15,15 (11,36-
22,36)

12,82 (7,26-
17,57)

11,93 (8,14-
15,50)

12,69 (8,78-
17,42)

,056

Kruskal-Wallis test; p<0,05

Sit and reach test values were similar in all 
groups (p>0,05) while significant difference 

was found in all anthropometric measure-
ment values (p<0,05) (Table 2).
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Table 2. Positional Analysis Of Anthropometric And Flexibility Characteristics Of The 
Atheletes

Goal keeper Defence Mid-fielder Striker p

Median (Min-Max) Median (Min-
Max)

Median (Min-
Max)

Median (Min-
Max)

Sit and reach 12,00 (-4,00-
16,00”)

7,00 (-6,00-
22,00)

6,00 (-5,00-
21,00)

8,00 (-5,00-
19,00)

0,185

Umblicus - 
ground (right)

109,00 (100,00-
115,00)

104,74 (89,00-
119,00)

102,32 (89,50-
112,00)

104,08 (94,00-
110,00)

0,04

Umblicus – 
ground (left)

109,00 (100,00-
115,00)

104,74 (89,00-
119,00)

102,32 (89,50-
112,00)

104,08 (94,00-
110,00)

0,04

Trochanter 
major – gro-
und (right)

91,42 (82,00-
97,00)

88,26 (78,00-
99,00)

87,08 (74,00-
96,00)

88,68 (78,00-
97,00)

0,202

Trochanter 
major – gro-
und (left)

91,42 (82,00-
97,00)

88,26 (78,00-
99,00)

87,08 (74,00-
96,00)

88,68 (78,00-
97,00)

0,202

Kruskal-Wallis test; p<0,05 FMS sub scores were similar in all of the pla-
ying positions (p>0,05) (Table 3). 
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Table 3. Positional Analysis Of FMS Sub Scores And Injury Tendency

Score Goal keeper Defence Mid-fielder Striker Total p

DS final

1,00 3 4 6 10 23

0,1532,00 2 23 17 20 62

3,00 2 2 5 3 12

HS final

1,00 0 0 0 1 1

0,7872,00 5 15 13 17 50

3,00 2 14 15 15 46

IL final

1,00 0 1 6 8 15

0,1232,00 5 14 10 16 45

3,00 2 14 12 9 37

SM final

0,00 0 1 1 1 3

0,398
1,00 1 3 4 12 20

2,00 2 12 9 7 30

3,00 4 13 14 13 44

ASLR final

0,00 0 1 0 0 1

0,322
1,00 1 2 2 2 7

2,00 1 15 18 16 50

3,00 5 11 8 15 39

TSP final

0,00 0 0 1 0 1

0,159
1,00 1 1 0 6 8

2,00 0 6 5 6 17

3,00 6 22 22 21 71

RS final

1,00 2 10 11 12 35

0,8322,00 5 15 14 14 48

3,00 7 29 28 33 97

Fisher exact test; *DS: deep squat, HS: hurdle 
step, IL: inline lung, SM: shoulder mobility, 
ASLR: active straight leg raise, TSP: trunk 
stability push up, RS: rotator stability; p<0,05

According to the FMS total score; two goal 
keeper, 5 defense, 7 mid fielder and 12 stri-

ker, in total 26 (27%) of the atheletes had 14 
or lower FMS score. No significant differen-
ce was found in inter positional analysis of 
the FMS total score (Table 4).
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Table 4. Positional Analyis of FMS Score

Goal keeper Defence Mid-fielder Striker p

FMS total 15,85±3,23 15,89±1,83 15,64±2,21 14,90±2,30 0,231

Kruskal-Wallis test; p<0,05

In y balance test score comparison, only the 
right side composite and anterior reach dif-

ference was found between goal keepers and 
mid fielders in favor of goal keepers (p<0,05) 
(Table 5). 

Table 5. Positional Balance Comparison Of The Players

Goal keeper Defence Mid-fielder Striker p

Median (Min-
Max) Median (Min-

Max) Median (Min-
Max) Median (Min-

Max)

Left anterior 25,00 (21,50-
31,00) 24,00 (16,50-

31,50) 23,50 (17,00-
26,50) 24,50 (19,00-

30,00) 0,244

Left Posterome-
dial 31,50 (25,50-

38,50) 29,50 (20,50-
37,00) 28,00 (19,50-

34,50) 29,50 (20,50-
38,00) 0,273

Left Posterola-
teral 29,50 (24,00-

36,50) 28,50 (22,50-
35,50) 26,50 (19,00-

33,50) 28,50 (19,50-
39,00) 0,089

Left composite 87,00 (71,50-
101,50) 83,50 (67,50-

101,00) 77,50 (63,00-
89,00) 81,00 (62,50-

101,50) 0,065

Right anterior 26,00 (21,00-
28,00) 25,00 (16,00-

32,00) 23,00 (16,00-
27,00) 24,00 (19,50-

31,00) 0,034

Right postero-
medial 34,00 (24,50-

35,50) 30,50 (24,00-
36,00) 28,75 (21,00-

36,50) 28,50 (23,50-
35,50) 0,055

Right postero-
lateral 31,50 (21,50-

37,50) 29,00 (20,50-
37,50) 27,00 (15,50-

32,00) 82,00 (65,50-
99,00) 0,113

Right composite 91,50 (70,00-
98,00) 83,00 (69,50-

96,00) 78,25 (58,50-
89,00) 82,00 (65,50-

99,00) 0,013
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Agility comparison of the atheletes showed 
that playing position has no role in agility 

performance of the atheletes (p<0,05) (Table 
6).

Table 6. Positional Agility Comparison Of The Players

Goal keeper Defence Mid-fielder Striker 

Me-
dian

(Min-
Max)

Me-
dian

(Min-
Max)

Median (Min-
Max)

Median (Min-
Max)

p

T run 1 2,16 (1,90-
2,42)

2,13 (1,72-
2,58)

2,09 (1,70-
2,33)

2,06 (1,74-
2,41)

0,202

T run 2 1,71 (1,52-
1,93)

1,60 (1,26-
2,05)

1,62 (1,27-
2,34)

1,65 (1,38-
2,09)

0,310

T run 3 2,89 (2,70-
3,32)

2,76 (2,30-
3,20)

2,76 (2,20-
3,48)

2,70 (2,20-
3,43)

0,344

T run 4 1,63 (1,37-
1,94)

1,61 (1,40-
2,38)

1,69 (1,35-
2,44)

1,61 (1,35-
1,90)

0,156

T run 5 2,58 (2,16-
2,84)

2,60 (2,06-
3,60)

2,64 (2,19-
3,50)

2,60 (1,95-
3,19)

0,501

T run 
Total

10,98 (10,30-
11,88)

10,80 (9,79-
13,02)

10,74 (9,93-
12,25)

10,64 (9,60-
11,94)

0,202

DISCUSSION

As a result of our study it was determined that 
playing position has no role on injury ten-
dency, flexibility and agility among semi pro-
fessional soccer players, and goal keepers are 
better in some sub parameters of the dynamic 
balance. Besides; it was confirmed that body 
weight and bone mineral density are higher 
in goal keepers compared to the mid fielders.

We consider that positional undifferentiation 
of flexibility loss and muscular imbalance 
which underlies in FMS characteristics and 
also the undecided positional play resulted 

with multiple playing position as a primary 
reason for not finding any relationship betwe-
en playing position and FMS score. Secondly 
demographic and physical factors such as 
age, fat rate, BMI might have impact on FMS 
score as well. Finding of our study points 
out sit and reach test shows no variation ac-
cording to the playing position and study of 
Lockie et al (2015: 41-51) which states that 
sit and reach test and FMS sub tests; active 
straight leg raise and inline lunge are directly 
related, support our flexibility hypothesis.  
Besides, use of same training programme on 
all of the atheletes which includes the FMS 
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sub test movements might have an impact on 
positional FMS scoring by affecting the FMS 
score of the atheletes.

Our result which states that FMS score of 
27% of the atheletes is either 14 or below and 
also this rate does not differentiate from pla-
ying position, actually shows us the fact that 
semi-professional soccer players have injury 
tendency and this tendency is independent 
from playing position. At this point, multiple 
positional playing due to undecided precise 
playing position might cause this finding of 
ours.   Considering the study of Van Doorma-
al et al., (2017: 121-126) which states athele-
tes might play in variety of positions, this fact 
might prevent the position specific charactes-
tics in atheletes.

Muscular imbalance occurs in soccer charac-
terized with joint range of motion limitations 
(López-Valenciano et al., 2019: 102-109). It is 
possible to say that related movement limita-
tions might develop as a result of mechanical 
adaptations specific sport (Tak et al., 2016: 
682-688). Positional similarities in t-run test, 
training programme that doesn’t required ext-
reme performance and power due to atheletes’ 
age might have a preventive effect on mus-
cular imbalance development. Also variety 
of studies which points the direct or indirect 
effect of insufficient mobility and range of 
motion limitation on FMS score supports our 
findings (Kibler et al., 1996: 279-285; Lake 

et al., 2010: 3180-3185; López-Valenciano et 
al., 2019: 102-109; MathersandGrealy, 2014: 
1005; Tak et al., 2016: 682-688).

It is a known fact that secondary factors as 
we mentioned which are fat rate and BMI 
cause joint range of motion losses and inco-
ordination (Park et al., 2010: 102-108). Gat-
hering our finding about positional similarity 
in BMI and fat rate values and related stu-
dies together it seems quite possible to have 
similar FMS scores in all positions. Also the 
study of Nicolozakes et al., (2018: 431-437) 
suggesting that fat rate and BMI negatively 
affect the FMS especially the inline lunge and 
deep squat supports our result.

We consider that training programme time 
and content are the reasons for not finding 
any relationship between playing position 
and agility. Considering the training prog-
ramme which takes one hour that mostly con-
sists of endurance programme, not including 
plyometric exercises and the study of Perroni 
et al., (2017: 364-371) mentioning that lower 
limb explosive power is the determinant for 
athelete’s sprint are in line with our finding. 
As the atheletes were semi-professional, po-
sitional specific skills such as agility, sudden 
shift and burst movements might not differen-
tiate (Costa et al., 2009: 657-668; Johnston et 
al., 2014: 1161-1168; WongandHong, 2005: 
473-482). The related situation shows itself 
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in our study as not finding any relationship 
between playing position and agility.

We consider that the training content and ef-
ficient use of trunk balance strategies by the 
goal keepers are the reason for us finding a 
significant difference in right composite and 
anterior score between the goal keepers and 
the mid fielders in favor of goal keepers. In 
addition to others’ training goal keepers were 
having dynamic balance training as well. This 
training programme might affect the dynamic 
balance and trunk balance strategy of the goal 
keepers. Kang et al., (2015: 1152-1158) re-
ports that trunk movements play an important 
role in y balance test measurement especially 
in anterior measurements. 

We held responsible the general positional 
idea of soccer which states that mid fielders 
should be the lighest for us finding only sig-
nificant BMI difference between goal kee-
pers and the mid fielders. Body weight of the 
mid fielders in related studies also the lighest 
compared to other players (Coelho E Silva et 
al., 2010: 790-796; Gjonbalaj et al., 2018: 41-
47). 

We consider that the anthropometric differen-
ces are the mean reason for us to find signi-
ficant bone mineral density difference only 
between goal keepers and mid fielders. It ıs 
known that atheletes have more bone mineral 
density compared to their peers and the most 

dramatic difference seen in femur and lumbar 
vertebraes (Vicente-Rodriguez et al., 2003: 
853-859). It seems quite a normal to have 
this result in favor of goal keepers when this 
information and the finding of ours which 
shows that the trochanter major- ground dis-
tance of the goal keepers are higher compared 
to mid-fielders got together.

In our study no significant difference was fo-
und in sit and reach test scores. We consider 
fat rate and the age are the mean reason. The 
study of Nikolaidis (2014: 74-79) pointing 
that the high fat rate negatively corralated 
with the sit and reach score encourage our 
idea.  Another study related to age (Nikola-
idis, 2012: 110-115) states that muscular fle-
xibility and aging has mid grade correlation. 
From this perpective similar age in all positi-
on might cause having the similar muscular 
flexibility resulting with similar sit and reach 
score in our study.

It was concluded that 27% of the semi-pro-
fessional soccer players had injury tendency 
which is independent from playing position. 
In addition, our study showed that risk factors 
that may underlie in injury tendency mecha-
nism such as muscular imbalance and flexibi-
lity loss were similar in all playing positions.

All measurements and assessments couldn’t 
be taken in standard hour due to training 
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programme and also the exhaustion grade of 
the players.  
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ENDÜSTRİ 4.0’IN ÇALIŞMA HAYATI İLE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNE OLASI ETKİLERİ (1)

POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 TO WORK LIFE, OCCUPATION-
AL HEALTH AND SAFETY
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 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara / Türkiye
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Öz: Amaç: Bu derleme, Endüstri 4.0’ın getireceği yenilikle-
rin çalışanların iş hayatı ve sosyal hayatına olası etkilerini ve 
iş sağlığı ve güvenliği konularında ortaya çıkabilecek risk ve 
fırsatları ele almıştır. Yöntem: Bu derleme, bilimsel makaleler 
taranarak oluşturulmuş, ayrıca mevzuatlar, kanunlar ve ulus-
lararası standartlar da araştırılmıştır. Bulgu: Sanayi devrimleri 
her seferinde insan hayatına birçok yenilikler getirmiştir. Üre-
timdeki yenilik ve teknolojiler ürün çeşitlerini ve ürün sayısını 
artırmış olup tüm dünya için daha ulaşılabilir yapmıştır. Bunun 
yanında çalışanların sosyal hayatına ve iş dünyasına yenilikler 
getirirken, iş sağlığı ve güvenliği konularını da gündeme ge-
tirmiştir. Sanayi devrimlerinin sonuncusu olan Endüstri 4.0’ın 
yaygınlaşması esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek ola-
sı etkileri henüz net olarak bilinmemektedir. Mevcut bilgiler 
ve öngörüler ile belirli konulara odaklanılmakta ve bunların 
iş güvenliğine etkisi araştırılmaktadır. Sonuç: Endüstri dev-
rimlerinin üretim araçlarını getirdiği noktada teknoloji çok 
önemli rol oynamaktadır. Endüstri 4.0’a geçişte çalışanlardan 
beklentiler de değişecektir. Makine kullanımı ve tasarımının 
yanında dijital veriyi işleyebilen, farklı disiplinlere haiz çalı-
şanlar, kariyerler basamaklarını hızlı tırmanarak, bu yeni en-
düstri çağında aranan insanlar olacaklardır. Ancak bu durum 
çalışanların sosyal hayatlarını da etkileyecek, yeni risklerle 
birlikte farklı rahatsızlıkları ortaya çıkarması beklenmektedir. 
Sanayicilerin alacağı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı önlemleri de 
yeni üretim araçlarına adapte olacak ve standartlar, mevzuat-
lar bu konuları da kapsayacak şekilde güncellenecektir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Akıllı Fabrikalar, Çalışma Hayatı 

Abstract: Aim: This review examines the possible impacts of 
the innovations that Industry 4.0 will bring on the working life 
and social life of the employees and the risks and opportuni-
ties that may arise in terms of occupational health and safety. 
Method: This review is prepared by searching the scientific 
articles and also regulations, laws and international standards. 
Findings: Industrial revolutions have brought many innova-
tions to human life every time. Innovation and technologies in 
production have increased the range of products and the num-
ber of products and made them more accessible to the whole 
world. In addition, while bringing innovations to the social 
life of the employees and the business world, occupational 
health and safety issues were also raised. The possible effects 
of the Industry 4.0, which is the last of the industrial revo-
lutions, during and after the dissemination of the industry is 
not known clearly. The current information and insights focus 
on specific issues and their impact on occupational security. 
Results: Technology plays a very important role at the point 
where industrial revolutions bring the means of production. 
Expectations from employees in the transition to Industry 4.0 
will also change. In addition to machine use and design, those 
who can process digital data, who have different disciplines, 
will be the people who seek the new industrial age by climb-
ing the steps of careers. However, this situation will affect the 
social lives of the employees, with new risks are expected to 
reveal different discomfort. Occupational health and safety 
measures to be taken by industrialists will also be adapted to 
new production instruments and standards and legislation will 
be updated to cover these issues.

Key Words: Industry 4.0, Occupational Health and Safety, In-
telligent Factories, Work Life
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GİRİŞ 

İnsanoğlu 100.000 yıl önce basit aletler kul-
lanılmıştı. İğne icat edildi ve giysiler yapıl-
dı. Milattan önce 10.000 yılına kadar birçok 
hayati icadın geliştirildiğini ve yayıldığını 
görüyoruz. “Bilişsel devrim” denilen dil ge-
lişiminden sonra diğer canlıları daha organi-
ze şekilde tükettik. 12.000 yıl önce bugünkü 
Irak’ta “Tarım Devrimi” denilen gelişmeyle 
tarihin akışı değişti. İnsanlar hayvan peşin-
den koşmak yerine toprağı ekip ekinleri bek-
lemeye başladılar. Yerleşik hayat ve kültür 
birikimi başladı. Artık tüketim toplumu aynı 
zamanda üretim toplumu da olmaya başlı-
yordu. Tüm ihtiyaçların üretimi sonrası tica-
ret gelişti ve daha fazla üretime odaklandık. 
El tezgâhları olarak başlayan üretim, tarih 
boyunca gerçekleşen devrimlerin bir sonucu 
olarak, şimdi dijitalleşerek Endüstri 4.0 adını 
alıyor. Akıllı üretim sistemleri kendi kararla-
rını alabiliyorlar, verilere internet bağlantısı 
olan her ortamdan erişim sağlanabiliyor. Bu 
dijitalleşme beraberinde bir takım zorluklar 
da getirmektedir. Ancak bu etkiler Endüstri 
4.0’ın yeni bir kavram olması sebebi ile or-
taya çıkacak sorunlar hakkında yeterli sayıda 
araştırma ve ham veri bulunmamaktadır. Bu 
makalede Endüstri 4.0’ın insanların sosyal ve 
iş hayatına olası etkileri ve iş sağlığı güven-
liği konusunda ortaya çıkabilecek risk ve fır-
satları değerlendirilmiştir.

Bölüm 1 Sanayi Devrimleri

İnsanoğlu dünya endüstrisini günümüze geti-
rene kadar üç büyük sanayi devrimi gerçekleş-
miştir (Yıldız, 2018: 154-156). Bu devrimler 
ile ilgili araştırmacılar arasında tarihsel ufak 
farklar bulunmaktadır. Devrimlerin neden ve 
etkileri incelenerek bu tarihler belirlenmiş-
tir (Akben ve Avşar, 2018: 27-29). Endüstri 
devrimi terimi, değişikliklerin insan hayatına 
etkilerini, iş hayatındaki şartlarının değişimi-
ni, ekonomik değişiklikleri ve sosyal sistem 
değişikliklerini tarif eder (Akben ve Avşar, 
2018: 27-29). 

İlk Sanayileşme süreci 1800’lerde İngiltere’de 
başlamıştır. Buhar makinasının icadı ile zen-
ginleşme başlamış olup, daha sonrasında 
sanayileşme A.B.D. ve Avrupa kıtasına ya-
yılmıştır (Dombrowski ve Wagner, 2014: 
100-105). Küçük işletmeler makineleşme ile 
birlikte fabrikalara dönüşmeye başlamıştır 
(Dombrowski ve Wagner, 2014: 100 – 105). 
Mekanik enerjinin kullanılması, daha önce 
insan kuvveti gerçekleştirilen işlemlere göre 
imalatı oldukça hızlandırmıştır. Demiryolu 
ağı ve gemi sayısının artması taşıma işlemle-
rini kolaylaştırırken, ana enerji kaynağı olan 
kömür olup, emek karşılığı ücretli çalışma 
doğmuştur. İkinci sanayi devrimi 1900’lerde 
elektrik kullanımının yaygınlaşması ve art-
ması ile birlikte imalatların hızlanmasına yol 
açmıştır. Seri üretim sistemleri ise verimlilik 
artışı ile ekonomik refah getirdi ve toplumda 
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orta sınıfın oluşmasını sağladı. 1970’lerde 
dijitalleşme ve bilgisayarların yaygınlaşma-
sı ile üçüncü çağa girilmiştir Elektronik ve 
bilgi teknolojilerinin ilerlemesi otomasyonu 
sağlamıştır ve yazılımlar geliştirilmesi ile 
yeni imalat süreçleri ortaya çıkmıştır (Wolter, 
Mönnig, Hummel, Schneemann ve Weber, 
2014: 100-105). Dünya birbiri ile daha sıkı 
iletişim haline geçmiş ve üretim küresel bo-
yuta taşınmıştır. Bu üç sanayi devrimi değer-
lendirildiğinde, birbiri arasındaki sürelerin 
devamlı olarak azalma gösterdiği ve her yeni 
devrimin insan emeğine olan ihtiyacı azalttığı 
görülmüştür (Özkan, Al ve Yavuz, 2018: 126-
154). 

4. sanayi devrimi, kısaca Endüstri 4.0, üretim 
ve tüketim ilişkilerini yeniden düzenleyecek 
bir yapıdadır. Tüketici taleplerine ve anlık de-
ğişikliklere kolayca ve hızlı bir biçimde ayak 
uyduran, sistematik olarak sürekli koordinas-
yon halinde olan otomasyon sistemleri içer-
mektedir. Tasarım ve imalat yöntemlerinde 
işbirliği gerçekleştirmektedir (Mrugalska ve 
Wyrwicka, 2017: 466–473). Endüstri 4.0 için 
resmi olarak kabul görmüş tek bir tanımlama 
mevcut değildir ancak genel olarak “Karma-
şık fiziksel makine ve cihazların ağ bağlantılı 
sensörler ile entegrasyonu ve daha iyi iş ve 
toplumsal sonuçlar için öngörü, kontrol ve 
planlama için kullanılan yazılım” olarak ta-
rif edilmektedir (Morrar, Arman ve Mousa, 
2017: 13).  Akıllı fabrikalar olarak da bilinen 

bu kavram, fiziksel dünyanın sanal bir kop-
yası ve merkezi olmayan, yani kendi kendine 
karar verme yeteneği olarak da tanımlanmak-
tadır (Erol, Jäger, Hold, Ott ve Sihn, 2016: 
13-18).

Çalışan seviyesinde, Endüstri 4.0 fikir olarak, 
yaratıcı, yenilikçi ve iletişimsel faaliyetlere 
giderek daha fazla odaklanan çalışanları par-
latacaktır. Yapılan rutin faaliyetler ise tama-
men veya kısmen makineler tarafından izle-
nip, raporlanacaktır.

Bölüm 2 Sanayi Devrimlerinin İş Gücüne 
Ve Sosyal Hayata Etkileri

Dünyadaki sanayileşme sürecinde 19. yüz-
yıldan başlayarak devamlı olarak bir verimli-
lik artışı olmuştur. 1900lerin ikinci yarısında 
bu artış hızlanmıştır. Fakat 1973’den 1990’a 
kadar teknolojik ilerlemelerin artmasına rağ-
men verimlilik aynı hızda büyüyememiştir. 
Bu teknolojik gelişmelerin üretim araçlarına 
yansıması için önemli değişikliklerin olması 
gerekmektedir (Özkan, Al ve Yavuz, 2018: 
126-154). Endüstri 4.0 teknolojiyi üretim 
sektörüne direkt olarak yansıtmaktadır. Sana-
yi devrimlerinin her birinde olduğu gibi kol 
gücüne olan ihtiyaç azalmakta, beyin gücüne 
olan ihtiyaç artmaktadır.

Schumpeter’e göre; mevcut ekonomik düzen-
de, büyük değişimler yaratacak olan durum-
lar ancak yeni bir teknoloji, ürün, pazar ya da 
örgütsel uygulamaların mevcut düzene açık 
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alternatifler getiriyor olması ile ortaya çıkar 
(Duran ve Saraçoğlu, 2009: 59). Aksi halde 
mevcut düzene alternatif olmaz ise değişiklik 
söz konusu olamaz. Endüstri 4.0 ise örgütlen-
mesini tamamladığı durumda mevcut sanayi 
uygulamalarının yerini alabilme potansiyeli-
ne sahiptir.

Endüstrideki değişimler ele alındığında, üre-
tim değişikliklerinin, iş sağlığı ve güvenliğini 
yaklaşımlarına da etki ederek değiştiği ortaya 
çıkmaktadır. Sanayileşme tüm dünyada ol-
dukça büyük bir iş gücü gereksinim yarattı. 
Erkek, kadın ve çocuklar için kabul edilemez 
derecede kötü çalışma koşullarına yol açarak, 
gelir elde etmek için uzuv ve hayatları riske 
attı. İş gücünün tecrübesizliği ve işverenlerin 
şimdi İSG olarak adlandırdığımız şeyle ilgi-
li bilgisizliği kaçınılmaz olarak acımasız bir 
bedel ödedi. Bu riskler makineleşme alanında 
tecrübe edilmesi esnasında kötü sonuçlara yol 
açtı ve şu anda İSG olarak adlandırılan gü-
venlik gereksinimleri ortaya çıkmaya başladı. 
Meydana gelen kamuoyu baskısı altında yasa 
koyucular, ilgili alanlarda yasal düzenlemeye 
gitmek zorunda kaldılar. Sanayileşmeye baş-
layan ülkelerde, yavaş yavaş işçi sendikaları, 
çalışma yasaları, yönetmelikler ve standartlar 
ortaya çıkmaya başladı.

Endüstri ve makineleşme ile üretim miktarı 
artmıştır. Fabrika üretimi, atölyelerin basit 
üretim biçimlerinin yerini aldı. İnsan gücünü 
aşan, yüklü miktarda hammadde ve çok çe-

şitli ürünlerin üretimini makineler mümkün 
kıldı. Ortaya çıkan ürünlerin satışına, tüketi-
cilerin ve satıcıların artışına odaklanan ticaret 
de yıllar içinde gelişti. Satıcıların daha fazla 
ürün satma isteği ve bu ürünlere yönelik tüke-
ticilerin artan talebi, üreticileri bir adım daha 
ileri gitmeye zorladı. Bu şekilde, üreticilerin 
farklı bilimlerle işbirliğinin son ürünleri çe-
şitli devrimlerden geçmiştir. Bu çağda üreti-
ciler, bilişim teknolojisi gibi bilim dalları ile 
etkileşime giren son ürünlerle Endüstri 4.0’a 
girmişlerdir. Nesnelerin İnterneti, akıllı fab-
rikalar, siber-fiziksel sistemler, büyük veri, 
akıllı robotlar, sanal gerçeklik, sistem enteg-
rasyonu, bulut bilişim, siber güvenlik bunu 
sağladı.

Artık işçilerin birçok yeni ve özel becerile-
re açık olmaları gerekecektir. Alışılagelmiş 
üretim bilgi ve alışkanlıkları, yazılım bece-
rileri ile birleştirmeleri gerekecektir. Bunlar 
mevcut çalışma düzenine alışmış çalışanlara 
oldukça zor gelebilir. Çalışanların yeni üre-
tim sistemlerine motive olması ve öğrenime 
açık olması kendileri için faydalı olacaktır. 
Daha etkin bir şekilde işbirliği yapmak için 
daha esnek olmaları ve sürekli eğitimi kabul 
etmeleri gerekecektir. Endüstri 4.0’ın getirdi-
ği yeni imalat yaklaşımı hakkında yeterli uz-
manlık bulunmaması ve öğrenme süreçleri-
nin uzun olacağı öngörüsü sorunları artırıyor. 
İşletmelerinin bu konuda karşılaştığı bir diğer 
önemli konu, mevcut çalışanların eğitilmesi 
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ve daha iyi öğrenebilecek donanıma sahip 
yeni çalışanların işe alınmasıdır.

Geleneksel üretim hattı çalışanları ve bilgi ça-
lışanlarının görevleri her zamankinden daha 
fazla birleşecektir. Süreçler çeşitli yeni yar-
dım sistemleri sağlayacaktır. Bu, yönetim ve 
üretim süreçlerinin daha da otomatikleştirile-
ceği anlamına gelir. Çalışanlar işlerin nerede 
ve ne zaman yaptıklarını, verilen görevlere 
erişim zamanlamasını hesaplayarak kendile-
ri çalışma hayatlarını tasarlayabileceklerdir. 
Bu sosyal hayatlarına zaman ve değer olarak 
yansıyacaktır. Ancak verilen işlere devam-
lı erişim imkanlarının olması da gelecekte 
psikolojik sorunlara yer açma potansiyeline 
sahiptir. İstihdam tarafından bakıldığında ise 
Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklere açık ve 
bilgi sahibi kişilerin, iş bulma fırsatlarının 
fazla olması ve ücretlerinin tatminkar olması 
beklenmektedir. 

Ancak üretimde otomasyonun gelişmesi bu 
durumu olumsuz etkilemektedir. Çünkü ge-
lişmekte olan ülkelerdeki ucuz işgücünün 
önemi dördüncü sanayi devriminin getirmiş 
olduğu imkânlarla ortadan kalmaktadır. Ge-
lişmekte olan ülkelerin bu avantajı kaybe-
derek istihdam ve büyüme oranlarında ciddi 
sıkıntılar yaşayabileceği anlamı taşımaktadır 
(Özkan, Al ve Yavuz, 2018). Endüstri 4.0’ın 
bir parçası olarak birçok sektördeki faaliyet 
gerçekleştiren bölümlerinin otomasyona ge-

çişten kaynaklı iş kayıpları ortaya çıkacaktır 
ve siber suçlar kolaylaşan bağlanabilirlik se-
bebi ile artış gösterecektir (Buhr, 2017: 8 - 9).

Bölüm 3 Endüstri 4.0’ın İş Güvenliği Kap-
samında Ele Alınması

Dördüncü sanayi devrimi ara bağlantılar ve 
dijital üretim gibi kavramların ötesine geçi-
yor, işletmeler fiziki varlıklarını dijitalleşti-
riyor ve bunları değer zinciri boyunca dijital 
ekosistemlere entegre ediyorlar. Endüstri 4.0 
dijital üretim sistemlerinin, akıllı bir ortamda 
üretilen tüm verilerin analizi ve iletişimi ile 
entegrasyonu yoluyla üretkenlikte artış vaat 
etmektedir.

Endüstri 4.0 ideolojisinden işleyişine, günü-
müzde değişen üretim sistemlerine bir takım 
problemler getirdi. Öncelikle, Endüstri 4.0’a 
geçiş sürecinde; daha önce gelişmiş ülkelere 
teknolojiden daha fazla yararlanmaya giden 
fabrikalarda çalışan işçilerin daha sonraki 
meslek hastalıklarına yakalanmaları nedeniy-
le mağdur olma ihtimalleri yüksek. Kurulacak 
akıllı fabrikaların mevcut yasal sisteme göre 
tehlike sınıflarının belirlenmesinde zorluklar 
yaşanacağı ve işverenlerin mevcut mevzua-
ta uygun olarak sahip oldukları iş sağlığı ve 
güvenliği yükümlülüklerinin artacağı tahmin 
ediliyor. Bununla birlikte, bu yükümlülükle-
rin ağır sonuçları nedeniyle, nasıl değişece-
ğini ve somutlaştırılacağını ortaya koymak 
gerekir (Çelik ve Öztürk, 2017: 236-256). 
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Ayrıca iş kazalarından sorumlu olan işverenin 
yanında netleştirilmesi gerekir. 

Artık işyeri koşullarının iyi yönde geliştiği 
tüm dünyadaki kaza istatistiklerini incelendi-
ğine açıkça görülmektedir. Devam eden eleş-
tirilere rağmen, işverenlerin ve işçilerin İSG 
ile ilgili sorunların çözümünde istekli olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bugün, iş sağlığı risklerinin 
yönetilmesi için İSG yönetim sistemlerine, 
özel uygulamalara, standartlara, özellikle 
daha iyi denetlenen ve kontrol edilen çalışma 
ortamları ve uygulamalara, işletme için daha 
emniyetli donanımlarına sahibiz (Badria, Bo-
udreau-Trudelc ve Souissid, 2018: 403-411).

Her bir sanayi devrimi yanında iş güvenliği 
uygulamalarının da geliştirilmesine yol aç-
mıştır. Teknolojide yaşanan ilerlemeler, ça-
lışmalar sahalarında meydana gelen değişik-
likler ve bunların İSG üzerindeki gerçek so-
nuçları, sorunlara güvenilir ve sürdürülebilir 
çözümlerin uygulanmasında etkili olmuştur. 
Sanayileşmiş ülkelerde artık önleyici faali-
yet ve erken önlem alma faaliyetleri dikkate 
değer biçimde artmış bulunmaktadır. Riskleri 
değerlendirme yöntemleri mevzuat, yönet-
melik ve standartlardan faydalanılarak ge-
liştirildi. Önleyici faaliyetler artık gerçekten 
uygulanan ve fayda sağlayan birer araç haline 
gelmiştir. Çağdaş endüstri işletmeleri, işçile-
rin sağlık ve güvenliğinin önemini her geçen 
daha fazla önemsiyorlar.

Endüstri 4.0 sanayide daha fazla kullanılma-
ya başladıkça, yeni örnek çalışmalar ortaya 
çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bilgi akışının 
ve karar mekanizmalarının bir merkez yeri-
ne anlık olarak yerel çalışacak olması yeni 
endüstriyel kavramlar getirecektir. Sanayi-
ciler, üretim tesislerinin tepkisi, özerkliği ve 
esnekliği üzerindeki olumlu beslemeleri de-
ğerlendirmeye başlıyorlar. İşbirlikçi robotlar 
gibi yeni nesil birbirine bağlı ve otonom do-
nanımlar ortaya çıkmaktadır (Badria, Boud-
reau-Trudelc ve Souissid, 2018). Bunun gibi 
hususlar sanayinin dijitalleşmesi ve yeni üre-
tim teknolojilerinin gelişmesi ile artacak gibi 
durmaktadır. Yeni gelişmeler, kongre, fuar ve 
internet ortamında sıkça görücüye çıkmakta 
ve oldukça ilgi çekmektedir.

Çalışanlar akıllı fabrikalarda çalışmaya alı-
şırken tüm yasal mevzuata da uymak zorun-
dadır. Endüstri 4.0 uygulamaları sanayiye 
adapte oldukça, çalışanlar profillerinin de 
fabrika operasyonlarının da değişime uğra-
ması kaçınılmazdır. Bu ise sağlık ve güvenlik 
önlemlerinde bir değişiklik ile sonuçlanacak-
tır. Gelişmiş otomasyonlar çalışanlar için ra-
hat ve daha konforlu yerler oluşturmak ama-
cıyla daha ergonomik mekanlar sağlayacak-
tır. Ancak Endüstri 4.0 ortamında çalışmak 
yeni başka sorunlara neden olabilir. Azalan 
kas gücü ihtiyacı nedeniyle fiziksel tehdit ve 
bozukluklardan daha çok psikolojik tehdit-
ler bir sorun haline gelecektir. Her ne kadar 
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kaslar yorulmasa da vücudun daha hareket-
siz kalacağı öngörüsü ile rahatsızlıklar mey-
dana gelecektir. Örneğin hali hazırda beyaz 
yakalı ofis çalışanlarının, spor salonlarına, 
paintball, karting gibi stres azaltıcı aktivitele-
re yönelmesi, Endüstri 4.0’ın yaygınlaşması 
ile bu gibi taleplerinde artacağının ve sosyal 
hayatta önemli değişikliklere yol açacağının 
bir göstergesidir. Yine dijital ekranların, akıl-
lı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi her 
zaman her yerde kullanılacak olması ve üre-
tim araçlarının internet vasıtasıyla her zaman 
erişilebilir olması göz rahatsızlıkları, sinir 
sistemi bozuklukları, kol ve el kaslarında so-
runlara yol açabilecektir. Mesai ve saatli ça-
lışma kavramlarının yeniden düzenlenmesine 
gereksinim duyulacaktır. 24 saat çalışabilen 
fabrikalar hayata geçecektir. Çalışma saatleri 
değişikliği sosyal hayata adaptasyonu zorlaş-
tıracaktır. İşverenler, çalışanları eğitmek için 
işyeri güvenliği ve sağlık konularını değer-
lendirme sorumluluğuna sahiptir. Herhangi 
bir sorun veya soru olması durumunda, işve-
renin sorumluluklarını belirlemek zordur. En-
düstri 4.0’ın değişim sürecinde bazı zorluklar 
getirmesinin asıl nedeni budur. 

Meslek hastalığı kavramı Dünya Sağlık Ör-
gütüne tarafından, özellikle iş faaliyetlerin-
den kaynaklı maruz kalma sonucu ortaya çı-
kan hastalık, olarak tanımlanmıştır. Tanımdan 
da anlaşılacağı üzere, iş ve hastalık arasında 
nedensel bir bağlantı bulma zorunluluğu be-

lirlenmiştir. İSG Kanununa göre, işveren işle 
ilgili olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini 
sağlamak ve çalışanların eğitimi ve bilgilen-
dirilmesi dahil olmak üzere her türlü önlemi 
almakla yükümlüdür (İş Sağlığı Ve Güven-
liği Kanunu, 2012: 3). İşveren, çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda, özellikle 
işe başlamadan önce, iş yeri veya iş değişik-
liği durumunda, iş ekipmanı değişikliği du-
rumunda veya yeni teknoloji uygulamasında 
eğitim almalarını sağlayacaktır.

Endüstri 4.0’da siber güvenliğin korunması, 
gizlilik açısında önem arz etmektedir. İSG 
kanunu tarafından işverene getirilen yüküm-
lülükler arasında ilgili alanlardaki gelişmele-
ri takip etmek ve bu gelişmeleri elde etmek 
vardır. Dijital dünyada birçok sistemlerinin 
hacklenebileceğini göz önüne alınır ise çok 
önemli iş kazalarının ortaya çıkabileceği ön-
görülmektedir (Çelik ve Öztürk, 2017).

İşveren yeni gelişmeleri iş sağlığı ve güven-
liğine etki edecek yönlerini değerlendirmeye 
almalıdır.  Makine ve ekipmanlarda yapılan 
ve yazılımsal değişiklikleri takip etmelidir. 
Bu sistemleri kullanan kullanıcılar da gerekli 
eğitimleri almalıdır. Herhangi bir hacklenme 
durumunda, bilgisayar korsanlığı da iş gü-
venliği yönünde sorumlu olabilir. 

Akıllı fabrikalardaki insan kası gücünün ye-
rini robotlar tarafından alınması, fabrikadaki 
çalışan sayısını azaltacak, ancak çalışanların 
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kalitesini artıracaktır. İşçiler kendi alanların-
da bilgili olacak, makineleri kullanabilecek 
ve yönetebilecek ve gerektiğinde müdahale 
edebilecektir. Bu yeni sistemde, fabrikadaki 
iş emri değiştikçe yeni işçi sınıfları ortaya 
çıkacaktır. Bu işçiler fabrikada organizmaya 
dağıtılmalı ve iş bölümü yapılmalıdır. Bu yü-
kümlülük işverene ait olacaktır ve fabrikanın 
işletimi için gerekli iken bu aynı zamanda iş 
sağlığı ve güvenliği için de gereklidir. Ma-
kinalarda meydana gelecek olan arızalarda 
eğitimli ve yetkin teknikerler müdahalede 
bulunmalıdır. Bakım ve onarım esnasında da 
kazalar olabileceği için mutlaka akıllı üretim 
araçlarını iyi bilen kişiler ihtiyaç duyulacak-
tır. Sadece makinenin fiziksel özelliklerini 
değil, yazılımı hakkında da bilgi sahibi olan 
teknikerlere ihtiyaç duyulacaktır.

Akıllı üretimdeki yenilikler, makinelerin ka-
rar alma yeteneklerinin evrilmesi ile dona-
nımların bakımı ve yönetimi için yeni faali-
yet alanları açmıştır. Bilgi teknolojileri elde 
edilen verileri hızlı, tarafsız ve anlık olarak 
analiz etme imkanı sağlamaktadır. Geçmiş 
verileri güncel verilerle harmonize ederek, 
üretim süreci boyunca gerçek zamanlı ka-
rar verme mekanizmasının verimli çalışma-
sı sağlanmaktadır. Bu üretimin verimliliğini 
ve güvenliliğini olumlu yönde etkileyecektir. 
Ancak yeni işler için yeni iş planları tasarla-
mak gerekecektir. Bu yenilikler bir yandan da 
İSG faaliyetlerini gözden geçirmeyi gerekti-

recektir. Karmaşıklık sürekli olarak artmakta-
dır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeni 
uygulamalar ortaya çıkacaktır ancak risklerin 
belirlenmesi zor olacaktır. Özellikle yapılan 
işlerdeki çeşitlilik, belirsizlikler, maruz kal-
ma süresi, takım planlaması, fazla çalışma, 
acil siparişler durumu daha da karmaşık hale 
getirebilir (Badria, Boudreau-Trudelc ve Sou-
issid, 2018). Birçok yeni etkileşimin, özellik-
le psikososyal kategoride olmak üzere, çeşitli 
işyeri tehlikeleri olduğunun belirtmektedir ve 
psikososyal risklerin İSG yönetim sistemleri 
açısından büyük bir zorluk haline geldiğine 
dikkat edilmelidir (Badria, Boudreau-Trudelc 
ve Souissid, 2018).

İş dünyasındaki uygulamaları yönlendirmek 
için TS ISO 45001 gibi İSG yönetim çerçeve-
leri geliştirilmiştir (TS ISO 45001 İş sağlığı 
ve güvenliği sistemleri —Şartlar ve kullanım 
kılavuzu standardı, 2018). Kalite yönetim sis-
temlerinin temel unsurlarından biri iyileştir-
medir. Endüstri 4.0 kaynaklı yenilikler İSG 
kapsamında iyileştirmelere yol açacaktır. 
Mevcut İSG uygulamalarından kazanılan tec-
rübenin üzerine yeniliklerin adapte edilmesi 
ve İSG yönetim standartları akıllı sistemlere 
uygun hale getirilmesi gerecektir. Gerçekleş-
tirilmesi gerekenler arasında, dokümantasyo-
nun azaltılması ve tüm yönetim süreçleri ara-
sındaki sinerjinin artmasına yardımcı olduğu 
görülmektedir. Akıllı Üretim sistemlerinin iş 
planlamaları mevcut verilerin analizine da-
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yanacağı için, fazla mesailerin azalması bek-
lenmektedir. Böylece israfın, işle ilgili stresin 
ve dolayısıyla mesleki yaralanmaların azaltıl-
ması beklenir (Badria, Boudreau-Trudelc ve 
Souissid, 2018).

Robotlara dayalı üretim teknolojilerinde en 
çok karşılaşılan sorunlar, kontrol birimlerinin 
ergonomisi ile makine-insan arasındaki uy-
gulama farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 
Yakın zamana kadar, robotlar korunan alan-
lara kapatıldı ve programlanmış ve önceden 
test edilmiş ve doğrulanmış dizilere göre ha-
reket ettirildi. İlişkili risklerin tanımlanması 
ve kontrol edilmesi nispeten kolaydı. Ancak 
kendi kendine karar verip faaliyet yapan 
akıllı makinalar ile insan iletişimi arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanacak sorunlara yeni 
yaklaşımlar ile çözüm bulunmalıdır. Hatalar 
analiz edilirken makine ve insan riskleri aynı 
anda ele alınıp incelenmelidir. Üretim araç-
larının güvenilirliğinin, karmaşıklığı arttıkça 
tahmin edilmesinin daha da zorlaştığı açıktır. 
Akıllı fabrikalarda risk analizleri yapılırken 
eskisi gibi çalışan ve yönetici görüşleri, kaza 
verileri, insani ihtiyaçlarla sınırlı kalmamalı-
dır. Artık imalat verileri de oldukça büyük bir 
hacim tutmaktadır ve mutlaka değerlendir-
meye alınmalıdır. Analizler yapılırken mut-
laka bilgi-işlem uzmanlarından da görüşler 
alınmalıdır. Ancak, kaza önleme için hangi 
verilerin gerçekten yararlı olduğunu belirle-
mek önemlidir. Gerçek zamanlı olarak risk 

yönetimi kavramı, çok dinamik endüstriyel 
ortamlarda da büyük önem kazanacaktır. Bu 
kavram, siber güvenlik yönetiminin ciddi 
sorunlarını ortaya çıkaran, çoğunlukla in-
ternetten erişilebilen ve internet yoluyla eri-
şilebilen, çok sayıda ağ bağlantılı cihazdan 
toplanan verilere dayanacaktır. Bu bağlamda, 
yapay zeka karar vermeye yardımcı olarak ve 
böylece yeni çevrenin karmaşıklığı nedeniyle 
mesleki riskleri azaltarak önemli bir rol oy-
nayabilir (Badria, Boudreau-Trudelc ve Sou-
issid, 2018: 403-411).

SONUÇ

Endüstri devrimlerinin üretim araçlarını ge-
tirdiği noktada teknoloji çok önemli rol oy-
namaktadır. İnternet erişimli üretim araçları, 
karar verebilen makinalar, robotlar, dijital 
veri tabanları gibi birçok yeni teknoloji ge-
leneksel üretim araçlarını destekleyecek ve 
zamanla yerlerini alacaktır. Endüstri 4.0’a ge-
çişte çalışanlardan beklentiler de değişecek-
tir. Makine kullanımı ve tasarımının yanında 
dijital veriyi işleyebilen, farklı disiplinlere 
haiz çalışanlar, kariyerler basamaklarını hızlı 
tırmanarak, bu yeni endüstri çağında aranan 
insanlar olacaklardır. Ancak bu durum ça-
lışanların sosyal hayatlarını da etkileyecek, 
yeni risklerle birlikte farklı rahatsızlıkları or-
taya çıkarması beklenmektedir. Sanayicilerin 
alacağı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı önlemle-
ri de yeni üretim araçlarına adapte olacak ve 
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standartlar, mevzuatlar bu konuları da kapsa-
yacak şekilde güncellenecektir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Mankind used simple tools 100,000 years ago. The needle was invented and 
the clothes were made. Up to 10,000 years ago, many vital inventions were developed and 
expanded. After the language development we have consumed other creatures in a more or-
ganized way. 12,000 years ago, the current flow of history has changed with the agricultural 
revolution in Iraq. People begun to use the animals. The accumulation of established life and 
culture began. Consumption society was also becoming a society of production. After the pro-
duction of all needs, trade developed and we focused more on production. Production started 
as hand looms, as a result of the revolutions that have taken place throughout history, it is 
now digitalized and named as Industry 4.0. Intelligent production systems can make their own 
decisions and access data from any environment with internet connection. This digitalization 
brings with it some difficulties. However, there are not enough research and raw data on the 
problems that will arise due to the new concept of Industry 4.0. Aim: In this review article, the 
risks and opportunities of Industry 4.0 regarding the possible impacts of people on social and 
business life and occupational health and safety are evaluated. Method: This review is pre-
pared by searching the scientific articles and also regulations, laws and international standards. 
Findings: Each industrial revolution has had many implications for occupational safety and 
health and social lives of its employees. There have been three major industrial revolutions until 
mankind brought the world industry to the present (Yıldız, 2018: 154-156). These dates were 
determined by examining the causes and effects of the revolutions (Akben and Avşar, 2018: 
27-29). The term industrial revolution describes the effects of changes on human life, changes 
in business conditions, economic changes and social system changes (Akben and Avşar, 2018: 
27-29). Changes in industry have brought about improvements in occupational safety. Every 
year, significant improvements and improvements have been made in occupational health and 
safety issues. Nowadays, there will be risks and opportunities arising from innovations in the 
transition to Industry 4.0, which is also called the 4th Industrial Revolution. There is not one of-
ficially recognized definition for Industry 4.0, but is generally described as intelligent software 
used for prediction, control and planning for the integration of complex physical machines and 
devices with networked sensors and for better business and social outcomes (Morrar, Arman 
and Mousa, 2017: 13). Many concepts such as intelligent production systems, software con-
trols, self-determining machines, autonomous robots, large data processing and the internet of 
objects will be put into business life. These innovations will also provide new risk analyzes, 
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preventive actions and improvement opportunities in terms of occupational safety. However, 
the fact that Industry 4.0 applications are not widely used in the industry in the past brings 
uncertainty about how they will affect occupational safety. It has become an important require-
ment to investigate how the evaluations will be effected. Expectations from employees in the 
transition to Industry 4.0 will also change. Occupational Health and Safety measures to be taken 
by industrialists will also be adapted to new production vehicles. By helping to decide artifi-
cial intelligence and thus play an important role in reducing the occupational risks due to the 
complexity of the new environment. (Badria, Boudreau-Trudelc and Souissid, 2018: 403-411). 
The relevant standards, legislation will be updated to include risks arising from new production 
instruments. Employees will need to be trained to adapt to new systems. It will be beneficial 
for employees to be motivated and open to new production systems. In order to cooperate more 
effectively, they will need to be more flexible and accept continuing education. However, the 
lack of sufficient expertise on the new manufacturing approach introduced by Industry 4.0 and 
the anticipation that the learning processes will be long increase the problems. Results and 
Conclusion: Technology plays a very important role at the point where industrial revolutions 
bring the means of production. Many new technologies, such as Internet access tools, decision-
making machines, robots, digital databases, will support traditional production tools and take 
their places over time. Expectations from employees in the transition to Industry 4.0 will also 
change. In addition to machine use and design, those who can process digital data, who have 
different disciplines, will be the people who seek the new industrial age by climbing the steps of 
careers. However, this situation will affect the social lives of the employees, with new risks are 
expected to reveal different discomfort. Occupational health and safety measures to be taken by 
industrialists will also be adapted to new production vehicles and standards and legislation will 
be updated to cover these issues.
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alanında yapılan çalışmalar da yine dergimiz bünyesinde kabul edilerek değerlendirmeye alın-
maktadır. Gerçek anlamda bilimsel nitelik taşıyan, bilim dünyasına bilimsel anlamda hizmet 
edecek ve katkı sağlayacak çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin araştırma, derleme ve çeviri 
içerikli yayınları dergimiz kabul etmekte olup bünyesinde yayınlamaktadır. 
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lülük oluşturamaz. Dergi yönetimi ve editör hiçbir çalışmanın öncelikli olduğunu belirleyemez 
ve hiçbir yazara öncelik veremez. Sistem her çalışma ve her yazar için aynı koşul ve şartlarda 
işletilir. Dergimizin yazım dili İngilizce’dir. 
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