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Çalışmada Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
depolarında görev yapan mavi yakalı depo çalışanlarının, işlerini ifa 
ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş 
güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. 

Çalışmada çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin 
hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine 
yönelik algıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla basit regresyon 
analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin 
güvenilirliklerini ölçmek üzere Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ve 
geçerlilikleri içinse faktör analizinden yararlanılmıştır. 

Çalışmada Türkiye'deki lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 
kişi üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Söz konusu araştırmada iki 
ayrı ölçekten yararlanılarak geliştirilmiş bir anket formu kullanılmıştır. 
Ölçekler beşli likert tipinde geliştirilmiştir. Yapılan basit regresyon analizi 
sonucunda lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 mavi yakalı 
çalışandan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda 
çalışanların kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine 
yönelik algıları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin endişelerin giderek 
daha fazla hissedildiği günümüz koşullarında gerek bu konudaki 
mevzuata ilişkin iyileştirmelerin gerekse de bu konuda yapılan 
akademik araştırmaların giderek artmaya başladığı görülmektedir. Bu 
konuda ilgili yazın incelendiğinde lojistik sektöründeki depo 
çalışanlarının kadercilik algıları ve iş güvenliği endişelerini konu alan 
çok fazla çalışmanın yer almadığı dikkat çekmiştir. Bu anlamda 
araştırmanın akademik anlamda literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Çalışma gerçekleştirilirken zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 410 kişi araştırmaya 
dâhil edilebilmiştir. Bu büyüklükteki örneklem anakütlenin bilinmediği 
durumlarda anakütleyi temsil edecek büyüklükte bir örneklem olarak 
kabul edilse de, anakütlenin gerçek büyüklüğü dikkate alındığında 
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genelleme amacına gerçeğe yakın düzeyde ulaşabilmek için daha 
büyük bir örneklemle çalışmak ileriki çalışmalar için hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Lojistik, Kadercilik 
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