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Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik 
Çalışması

Validity and Reliability Study of the Pandemic Period Occupational Safety 
Perception Scale

Tüm ülkelerde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, küresel ölçekte işletmeler için önemli bir 
sorun alanı olarak tüm varlığını sürdürmektedir. Nitekim 2019 Aralık ayından beri devam eden ve 
çalışma koşullarının değişmesine yol açan COVID-19 pandemisi de çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
korunmasını önemli hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, pandemi dönemi iş güvenliği algısı ölçeğinin 
geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmaya 681 çalışan katılmıştır. Araştırma verilerinin 
analizinde SPSS 22 ve LISREL 8.71 programları kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçekte bulunan 
maddelerin faktör yüklerinin 0,778 ile 0,908 arasında değiştiği ve açıklanan toplam varyansın %84,14 olduğu 
görülmüştür. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçek; (Ki-kare/sd: 4,72; RMSEA: 0.074; 
NFI: 0.99; NNFI: 0.99; CFI: 0.99; GFI: 0.96 ve AGFI: 0.93) 10 madde ve 2 faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin 
içsel tutarlığı 0,956 olarak hesaplanmış ve madde-toplam korelasyonlarının 0,675 ile 0,879 arasında değiştiği 
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, pandemi dönemi iş güvenliği algısı ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir 
ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.

Ensuring the health and safety of employees in all countries continues to exist as an important problem area 
for all businesses in the global world. As a matter of fact, the COVID-19 pandemic, which has been going 
on since December 2019 and has led to changes in working conditions, has made it important to protect 
the health and safety of employees. This research aims to perform the validity and reliability study of the 
Pandemic Period Occupational Safety Perception scale. A total of 681 employees participated in the research. 
Based on the exploratory factor analysis the factor loadings of the items in the scale ranged between 0,778 and 
0,908 and the total explained variance was determined as 84,14%. Based on the confirmatory factor analysis 
results, the scale consists of 10 items and 2 factors (Chi-square/df: 4,72; RMSEA: 0.074; NFI: 0.99; NNFI: 
0.99; CFI: 0.99; GFI: 0.96 and AGFI: 0.93). The internal consistency of the scale was calculated as 0.857 and 
item-total correlations ranged between 0.519 and 0.612. As a result, it was concluded that Pandemic Period 
Occupational Safety scale is valid and reliable for Turkish society.

Pandemi, iş güvenliği algısı, geçerlik, güvenirlik

Pandemic, occupational safety perception, validity, reliability

Hüsre Gizem AKALP
Oğuz BAŞOL
Sevinç Serpil AYTAÇ

İngilizce Başlığı

Türkçe Özet

İngilizce Özet

Türkçe Anahtar Kelimeleri

İngilizce Anahtar Kelimeleri

Makalenin Yazarları


