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GİRİŞ
Alışılmışın dışında mesai saatlerinde çalışma, sanayileşmiş toplumlarda oldukça yaygındır. Sağlık çalışanları, emniyet görevlileri, fabrika işçileri, ula-
şım ve eğlence gibi çeşitli sektörlerde çalışanlar, sürekli ya da vardiyalı olarak gece çalışabilmektedir. Vardiyalı çalışma, alışılmış çalışma ve sosyal 
yaşamın dışına çıkma, uyku-uyanıklık döngüsünde bozulma gibi nedenlerle pek çok fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (1). 

Uyku-uyanıklık döngüsü, endojen sirkadiyen ritim tarafından düzenlenmektedir. Normal uyku uyanıklık döngüsünde, endojen sirkadiyen ritim, 
gündüz uyanıklığı, gece ise uykululuğu sağlamaktadır (2). Vardiyalı çalışanlarda ise, çalışma saatlerinin, endojen sirkadiyen ritme uygun olmaması 
nedeni ile uyku-uyanıklık döngüsü bozulmuştur (3,4). Buna bağlı olarak uyku sorunları vardiyalı çalışanlarda sıktır. Vardiyalı çalışanların uyku 
süresinin normal gece uykusuna göre daha kısa olduğu bildirilmiştir (5,6). Uykuya dalma ve sürdürme güçlüğü ve gündüz uyuklama, gece 
vardiyasında çalışan bireylerde daha sık görülmektedir (1,7). Vardiyalı çalışanlarda gün içinde uykululuğun erken uyanma ile ilişkili olduğu gös-
terilmiştir (8,9). 
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Introduction: Working at unusual hours has been found to be related 
to sleep problems, psychiatric symptoms, and low quality of life. This 
study aimed to investigate the effect of sleep quality on psychiatric 
symptoms and the quality of life in newspaper couriers who 
permanently wake up at early morning hours.

Methods: Thirty-five newspaper couriers who worked for a media 
company in Ankara and 35 healthy individuals who worked at usual 
hours and who were matched according to age, gender, and work 
duration were included in the study. All individuals were evaluated 
using the demographic forms, Symptom Checklist (SCL)-90-R, 
Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), and Short Form-36 (SF-36). 

Results: The somatization subscale of SCL-90-R and the sleep 
duration sub-component scores of PSQI were significantly higher and 
the physical role functioning domain score of SF-36 was significantly 
lower in newspaper couriers compared with the scores in healthy 

individuals. There were significantly positive correlations between the 
PSQI total and sub-component scores and the SCL-90-R subscale 
and global symptom index scores. There were significantly negative 
correlations between the PSQI total and sub-component scores and 
the SF-36 domain scores. 

Conclusion: This study demonstrates that waking up permanently at 
early morning hours may be related to sleep disturbances, psychiatric 
symptoms, and low quality of life. Measures to increase sleep quality in 
individuals working at unusual hours may improve their mental health 
and quality of life. Future studies should investigate the effects of 
interventions toward sleep disturbances on mental health and quality 
of life in different occupational groups. 

Keywords: Sleep quality, psychiatric symptoms, quality of life, shift 
work, permanently early wake

ABSTRACT

Amaç: Alışılmışın dışında çalışma saatleri, uyku bozukluğu, ruhsal sorun-
lar ve yaşam kalitesinde düşüklük ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada, 
sürekli erken saatlerde kalkan gazete kuryelerinde uyku bozukluğunun, 
ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaç-
lanmıştır. 

Yöntem: Ankara’da bir medya şirketine bağlı çalışan 35 gazete kuryesi 
ile, kontrol grubu olarak yaş, cinsiyet ve çalışma süresi açısından eş-
leştirilmiş ve olağan saatlerde çalışan 35 sağlıklı birey çalışmaya alındı. 
Tüm bireyler, demografik bilgi formu, Belirti Tarama Listesi (Scl-90-R), 
Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Kısa Form-36 (SF-36) ile de-
ğerlendirildi. 

Bulgular: Gazete kuryelerinde Scl-90-R somatizasyon alt ölçeği ve 
PUKİ uyku süresi bileşeni puanları kontrol grubundan anlamlı olarak 
yüksek; SF-36 fiziksel rol güçleri boyutu puanı kontrol grubundan an-

lamlı olarak düşük bulundu. PUKİ toplam ve alt bileşen puanları ile 
Scl-90-R genel belirti düzeyi ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı pozitif; PUKİ toplam ve alt bileşen puanları ile SF-36 bo-
yutlarının puanları arasında negatif korelasyon saptandı.

Sonuç: Bu çalışma, sürekli erken kalkmanın, uyku bozukluğu, ruhsal be-
lirtiler ve düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. 
Sürekli erken saatlerde çalışanlarda uyku kalitesini arttırmaya yönelik 
önlemler, ruh sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirebilir. Gelecek çalışma-
lar, alışılmışın dışındaki saatlerde çalışan farklı meslek gruplarında uyku 
kalitesini arttırmaya yönelik müdahalelerin ruh sağlığı ve yaşam kalitesi 
üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Uyku kalitesi, ruhsal belirtiler, yaşam kalitesi, vardi-
yalı çalışma, sürekli erken kalkma
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Vardiyalı çalışan bireylerde, serebrovasküler hastalıklar, koroner arter has-
talıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser gibi sağlık sorunları, gündüz çalışan-
lara göre daha fazla bulunmuştur (10,11,12). Vardiyalı çalışmanın, kronik 
stres ve yorgunluğun önemli bir nedeni olduğu bildirilmiştir (13). Başta 
depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak üzere ruhsal sorunlar vardiya-
lı çalışan bireylerde daha sık görülmektedir (2,14,15). Vardiyalı çalışmada 
normal uyku/uyanıklık ritmindeki bozulmanın, depresyon ve anksiyete bo-
zuklukları için zemin hazırladığı bildirilmiştir (16).

Vardiyalı çalışma, hem uykululuk, yorgunluk ve fiziksel belirtiler, hem de 
sosyal yaşamın gerekliliklerini yerine getirememe nedeniyle yaşam kalitesi-
ni bozar (17,18). Vardiyalı çalışan bireylerin, gündüz çalışan bireylere göre 
sosyal faaliyetleri daha azdır (19). 

Birçok çalışmada vardiyalı çalışma sisteminin ruh sağlığı ve yaşam kalitesi 
üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. Ancak, sürekli erken saatlerde me-
saiye başlamanın ruh sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri yeterince 
incelenmemiştir. Bazı meslek grupları vardiyalı ya da gece saatlerinde ol-
masa da, sürekli erken saatlerde mesaiye gitmeyi gerektirmektedir. Gazete 
kuryeliği bu meslek gruplarından birisidir. Bu çalışmada, sürekli erken saat-
lerde mesai yapan gazete kuryelerinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi 
ve bunun ruh sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi 
hedeflenmiştir. 

YÖNTEM

Örneklem
Çalışmanın evrenini Ankara ili sınırları içinde bir medya şirketine bağlı ola-
rak çalışan gazete kuryeleri oluşturdu. Belirtilen medya şirketinin Ankara 
ili sınırlarında çalışan gazete kuryelerinden, çalışmaya katılmayı kabul et-
meyen, bedensel ya da ruhsal rahatsızlığa sahip olan, çalışmanın yürütül-
düğü sırada izinli ya da raporlu olan gazete kuryeleri çalışmaya alınmadı. 
Çalışma öncesinde ilgili medya şirketine çalışma hakkında bilgi verildi ve 
çalışmanın yapılmasına ilişkin yazılı izin alındı. Çalışma 08.11.2013 tarihinde 
99950669/1131 sayı ile Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu 
tarafından onaylandı. Kontrol grubunu, gündüz çalışma saatleri içinde çalı-
şan ve yaş, eğitim, gelir düzeyi açısından çalışma grubu ile eşleştirilmiş erkek 
çalışanlar oluşturdu. Çalışma grubuna alınma ölçütleri; 18 yaşını doldurmuş 
olmak, en az 6 aydır mevcut işinde çalışıyor olmak, majör bir tıbbi ya da 
psikiyatrik hastalığa sahip olmamak ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 
kabul etmek olarak belirlendi. Kontrol grubuna alınma ölçütleri ise; 18 ya-
şını doldurmuş olmak, en az 6 aydır mevcut işinde çalışıyor olmak, majör 
bir tıbbi ya da psikiyatrik hastalığa sahip olmamak ve araştırmaya katılmayı 
gönüllü olarak kabul etmek olarak öngörüldü. Bu sayede toplam 35 gazete 
kuryesi çalışma grubunu, gündüz çalışan 35 birey ise kontrol grubunu oluş-
turdu. Çalışma ve kontrol grubunu oluşturan tüm bireyler çalışma hakkında 
bilgilendirildi ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul ettiklerine ilişkin 
yazılı bilgilendirilmiş onam alındı. 

Veri Toplama Araçları
Demografik Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve de-
neklerin kendi doldukları bir formdur. Formda; yaş, eğitim düzeyi, medeni 
durum, gibi demografik bilgiler yanında, çalışma saatleri, günlük uyku saat-
leri, iş yaşamı ile ilgili bilgiler yer almaktaydı.

Belirti Tarama Ölçeği (Scl-90-R): Psikiyatrik belirtiler ile bireyin al-
tında bulunduğu zorlanma ya da stres düzeyini değerlendirmek için kulla-
nılan psikiyatrik tarama aracıdır. Derogatis (20) tarafından geliştirilmiştir. 
Beş dereceli Likert tipi cevaplanan 90 madde ve 10 alt birimden oluşan 
bir özbildirim ölçeğidir. Alt birimler; somatizasyon, obsesif-kompülsif, kişi-
lerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, hostilite, fobik anksiyete, paranoid 

düşünce, psikotizm ve ek maddelerdir. Ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması Dağ (21) tarafından yapılmıştır. Tüm madde puanlarının orta-
laması genel belirti düzeyini gösterir ve psikiyatrik belirtilerden duyulan 
sıkıntı düzeyine işaret eder. Alt ölçek puan ortalamaları da ayrı ayrı he-
saplanabilmektedir. Genel belirti düzeyi ve alt ölçek puanları 0-4 arasında 
değişmektedir (22). 

Kısa Form (SF-36): Yaşam kalitesini ölçmek için yaygın olarak kullanılan 
bir özbildirim ölçeğidir. Fiziksel hastalığı olanlarda yaşam kalitesini ölçmek için 
geliştirilmiştir; ancak sağlıklı denekler ile fiziksel ya da ruhsal hastalığı olanlarda 
da başarı ile kullanılmaktadır. SF-36; fiziksel işlevsellik, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, 
genel sağlık, vitalite, sosyal işlevsellik, emosyonel rol güçlüğü ve ruhsal sağlık 
olmak üzere sağlığın 8 boyutunu 36 madde ile incelemektedir (22). Ware ve 
Sherbourne (23) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilir-
lik çalışmaları Koçyiğit ve ark. (24) tarafından yapılmıştır. 

Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ): Uyku kalitesini değerlen-
dirmek için Buysse ve ark. (25) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Ağargün ve ark. (26) tarafından yapıl-
mıştır. İndeks, öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku 
etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu 
olmak üzere 7 bileşenden oluşmaktadır. Her bir bileşen 0-3 puan arasında 
değerlendirilmekte ve 7 bileşenin puanları toplamı toplam PUKİ puanını 
vermektedir. Toplam puan 0-21 arasında değişmekte, ölçek puanının yük-
sekliği uyku kalitesinin düşük olduğunu göstermektedir. Toplam PUKİ pua-
nının ≤5 olması uyku kalitesinin iyi olduğunu, >5 olması ise uyku kalitesinin 
kötü olduğunu göstermektedir (26). 

İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel değerlendirmeler Statistical Package for Social Sciences 
21.0 (SPSS IBM Corp., Armonk, NY, USA) programı kullanılarak yapıldı. 
Sürekli sayısal değişkenler ortalama±standart sapma, kesikli sayısal değiş-
kenler ortanca (minimum-maksimum) şeklinde; kategorik değişkenler ise 
gözlem sayısı ve % şeklinde ifade edildi. Gruplar arasında ortalama değer-
ler yönünden farkın önemliliği Student t testi ile değerlendirildi. Kategorik 
değişkenler Fisher’in kesin sonuçlu Ki-kare testi ile değerlendirildi. Sürekli 
sayısal değişkenler arasında anlamlı korelasyon olup olmadığı Pearson’ın Ko-
relasyon testi kullanılarak araştırıldı. P<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
Tablo 1’de çalışmaya alınan gazete kuryeleri ile kontrol grubunun demog-
rafik ve işle ilgili özelikleri görülmektedir. Buna göre, gazete kuryeleri ile 
kontrol grubunun yaş ortalamaları sırası ile 36,4±3,7 ve 34,3±6,6 idi. Gaze-

Tablo 1. Gazete kuryeleri ile kontrol grubunun demografik özellikler 
açısından karşılaştırılması

                 Gazete kuryeleri           Kontrol 
                   (n=35)               (n=35)  

 n % n % t p

Yaş (X±SS) 36,4±3,7  34,3±6,6  1,629 0,108

Medeni durum      0,259a

Bekar 2 5,7 6 17,1  

Evli 33 94,3 29 82,9 

İş süresi (yıl)  6,5±5,4  7,5±6,5  -0,654 0,515 
(X±SS) 

Günlük mesai  9,6±3,6  9,8± 1,1  -0,177 0,860 
süresi (X±SS) 

X±SS: ortalama±standart sapma; t: Student t testi; a: Fisher kesin testi
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te kuryelerinden 33 kişi (%94,3) evli, 2 kişi (%5,7) bekar; kontrol grubun-
dan ise 29 kişi (%82,9) evli, 6 kişi (%17,1) bekardı. Yaş ve medeni durum 
açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).  

Gazete kuryeleri ile kontrol grubunun mevcut işinde ortalama çalışma sü-
releri sırası ile 6,5±5,4 ve 7,5±6,5 yıl idi. Gazete kuryeleri ile kontrol grubu-
nun günlük toplam mesai saatleri sırası ile 9,6±3,6 ve 9,8±1,1 saat idi. Her 
iki grubun mevcut işinde çalışma süreleri ile günlük toplam mesai saatleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).

Tablo 2’de gazete kuryeleri ile kontrol grubunun günlük uyku saatleri açı-
sından karşılaştırılması görülmektedir. Buna göre gazete kuryeleri ile kont-
rol grubunun yatış saatleri sırası ile 22:00 (20:00 00:00) ile 23:00 (22:00-
01:00); kalkış saatleri 03:00 (02:00-04:00) ile 07:00 (03:30-09:00) idi. 
Gazete kuryelerinden 15 çalışan gündüz de uyuduğunu belirtiyordu, bu 
bireylerin gündüz ortalama uyku süresi 2,93±1,15 saat idi. Gazete kur-
yelerinin gece ortalama uyku süresi (4,76±0,88 saat) kontrol grubundan 
(6,31±1,04 saat) istatistiksel olarak daha düşük iken (p=0,001), günlük 
toplam uyku süreleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark yoktu (p>0,05).

Tablo 3’te gazete kuryeleri ile kontrol grubunun Scl-90-R, PUKİ ve SF-36 
ölçeklerinden aldıkları puanların karşılaştırılması görülmektedir. Buna göre 
gazete kuryelerinin Scl-90-R somatizasyon alt ölçeğinden aldıkları ortalama 
puan, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yük-
sekti (t=2,355, p=0,021). Diğer alt ölçek ve genel belirti düzeyi puanları 
açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). 
Gazete kuryeleri, PUKİ alt bileşenlerinden uyku süresi değerleri açısın-
dan kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekteydi 
(t=5,991; p=0,001). Diğer alt bileşenler ile toplam PUKİ puanı açısından 
iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Ga-
zete kuryelerinin SF-36 fiziksel rol güçleri alt ölçeğinden aldıkları puanlar 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüktü (t=-2,018; p=0,048). Diğer alt 
ölçekler açısından karşılaştırıldığında ise her iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

Tablo 4’te PUKİ ile Scl-90-R ölçek puanlarının korelasyon katsayıları ve an-
lamlılık düzeyleri görülmektedir. Buna göre; öznel uyku kalitesi ile genel 
belirti düzeyi, somatizasyon ve ek maddeler; uyku süresi ile somatizasyon 
ve ek maddeler; uyku bozukluğu ile genel belirti düzeyi, somatizasyon, ob-
sesif-kompülsif belirtiler, kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, hosti-
lite, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotisizm ve ek maddeler; gündüz 
işlev bozukluğu ile genel belirti düzeyi, somatizasyon, obsesif-kompülsif 
belirtiler, kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, hostilite, paranoid dü-
şünce, psikotisizm ve ek maddeler; toplam PUKİ puanı ile somatizasyon ve 
ek maddeler arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmuştur. 

Tablo 5’te PUKİ toplam ve alt ölçek puanları ile SF-36 ölçeğinin alt boyut 
puanlarının korelasyon katsayıları ve anlamlılık düzeyleri görülmektedir. 
Buna göre; öznel uyku kalitesi ile fiziksel işlevsellik, fiziksel rol güçleri, ağrı, 
vitalite ve sosyal işlevsellik; uyku süresi ile fiziksel rol güçleri, sosyal işlevsellik 
ve emosyonel rol güçleri; uyku bozukluğu ile fiziksel işlevsellik, fiziksel rol 

Tablo 3. Gazete kuryeleri ile kontrol grubunun PUKİ, Scl-90-R ve SF-36 
ölçek puanlarının karşılaştırılması

 Gazete  
 kuryeleri  Kontrol 
 (n=35) (n=35) t p

Scl-90-R    

Somatizasyon 0,88±0,53 0,59±0,50 2,355 0,021*

Obsesif-kompülsif 0,97±0,66 0,82±0,62 0,972 0,335

Kişilerarası duyarlılık 0,81±0,68 0,78±0,64 0,231 0,818

Depresyon 0,75±0,68 0,67±0,60 0,515 0,608

Kaygı 0,62±0,51 0,47±0,46 1,259 0,212

Hostilite 0,65±0,62 0,67±0,71 -0,119 0,906

Fobi 0,36±0,47 0,23±0,31 1,377 0,173

Paranoid düşünce 0,83±0,66 0,74±0,70 0,558 0,579

Psikotisizm 0,54±0,52 0,37±0,44 1,475 0,145

Ek maddeler 0,81±0,69 0,64±0,61 1,059 0,293

Genel belirti düzeyi 0,72±0,50 0,61±0,47 0,945 0,348

PUKİ    

Öznel uyku kalitesi 1,23±0,94 0,94±0,64 1,485 0,143

Uyku latansı 0,60±0,84 0,81±0,76 -1,122 0,266

Uyku süresi 2,11±0,93 0,87±0,80 5,991 0,001*

Alışılmış uyku etkinliği 0,17±0,45 0,40±0,74 -1,565 0,123

Uyku bozukluğu 0,73±0,64 0,73±0,44 0,013 0,990

Uyku ilacı kullanımı 0,00±0,00 0,86±0,37 -1,358 0,179

Gündüz işlev bozukluğu 0,74±0,78 0,57±0,69 0,975 0,333

Toplam uyku kalitesi puanı 5,56±3,07 4,41±2,41 1,735 0,087

SF-36    

Fiziksel işlevsellik 89,33±13,95 90,76±12,21 -0,456 0,650

Fiziksel rol güçlüğü 81,43±23,36 91,07±15,92 -2,018 0,048*

Ağrı 84,50±15,02 83,52±18,39 0,243 0,809

Genel sağlık 75,02±15,11 79,31±12,59 -1,293 0,201

Vitalite 69,64±14,84 71,07±16,04 -0,387 0,700

Sosyal işlevsellik 76,57±19,84 80,57±20,28 -0,834 0,407

Emosyonel rol güçlüğü 80,00±23,50 89,05±17,12 -1,841 0,070

Ruhsal sağlık 76,76±13,47 79,42±13,02 -0,842 0,403

*p<0,05. Scl-90-R: belirti tarama listesi; PUKİ: Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi; SF-36: 
kısa form-36; t: Student t testi
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Tablo 2. Gazete kuryeleri ile kontrol grubunun uyku saatleri açısından karşılaştırılması

 Gazete kuryeleri (n=35) Kontrol n=35 t p

Yatağa yatma saati [ort. (min-mak)] 22:00 (20:00-00:00) 23:00 (22:00-01:00)

Yataktan kalkma saati [ort. (min-mak)] 03:00 (02:00-04:00) 07:00 (03:30-09:00)

Gece uyku süresi (saat) (X±SS) 4,76±0,88  6,31±1,04 -6,755 0,001*

Gündüz uyku süresi (saat) (X±SS) (n=15) 2,93±1,15 -

Günlük toplam uyku süresi (saat) (X±SS) 6,01±1,71 6,31±1,04 -0,885 0,380

*p<0,05. ort (min-mak): ortanca (minimum-maksimum); X±SS: ortalama±standart sapma; t: Student t testi



güçleri, ağrı, genel sağlık, vitalite, sosyal işlevsellik ve emosyonel rol güçleri; 
uyku ilacı kullanımı ile fiziksel işlevsellik ve ağrı; gündüz işlev bozukluğu ile 
fiziksel işlevsellik, fiziksel rol güçleri, ağrı, genel sağlık, vitalite, sosyal işlevsel-
lik ve emosyonel rol güçleri; toplam PUKİ puanı ile fiziksel işlevsellik, fiziksel 
rol güçleri, ağrı, vitalite, sosyal işlevsellik, ve emosyonel rol güçleri arasında 
anlamlı negatif korelasyon bulunmuştur. 

TARTIŞMA
Çalışmamızda sürekli erken saatlerde çalışan gazete kuryeleri ile gündüz 
mesaisinde çalışan bireylerde psikiyatrik belirtiler, uyku ve yaşam kalitesi 
düzeyleri incelenmiştir. Bulgular, erken mesai yapmanın, ruh sağlığı, uyku ve 
yaşam kalitesini üzerine etkileri olabileceğine işaret etmektedir. 

Çalışmalarda sürekli gece çalışanlarda toplam uyku süresinin gündüz ça-
lışanlara göre daha kısa olduğu bulunmuştur. Drake ve ark. (15), gece 
çalışan bireylerde gece uyku süresinin 6,1 saat, gündüz çalışanlarda ise 
6,8 saat olduğunu bulmuşlardır. Pilcher ve ark. (27), 36 çalışmanın de-
ğerlendirildiği bir meta-analizde sürekli gündüz çalışanlarda uyku süresi 
ortalama 7 saat iken, sürekli gece çalışanlarda 6,6 saat, vardiyalı çalışan-
larda ise 5,85 saat olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda, sürekli erken 
saatlerde kalkan gazete kuryelerinde gece uyku süresi ortalama 4,76 
saat iken, kontrol grubundaki bireylerin ortalama gece uyku süresi 6,31 
saat idi. Bu bulgu, sürekli erken saatte mesai yapan bireylerin gece ça-
lışanlara benzer şekilde gece uyku sürelerinin kısa olabileceğine işaret 
etmektedir. 

Çalışmalarda gece ve vardiyalı çalışanlarda uyku bozukluğunun yüksek ol-
duğu bulunmuştur (15,28). Fossum ve ark. (29), 29 çalışmanın incelendiği 
sistematik bir derlemede, gündüz çalışan bireylerde gece çalışanlara göre, 
daha iyi uyku kalitesi, daha uzun uyku süresi, daha az uykuya dalma ve sür-
dürme güçlüğü bildirmişlerdir. Çalışmamızda PUKİ ile yapılan değerlendir-
mede, uyku bozukluğu oranı çalışma grubunda (%54,3) kontrol grubuna 
(%42,9) göre daha yüksek olsa da, fark istatistiksel olarak anlamlı bulun-
mamıştır. Burada ilginç olan, kontrol grubunda uyku bozukluğu oranlarının 
yüksek bulunmasıdır. Bu durum ölçümlerin deneklerin bildirimine dayan-
ması, denek sayısının azlığı ya da denek seçiminden kaynaklı bir yanlılığa 
bağlı olabilir. PUKİ alt ölçeklerinde sadece uyku süresi alt ölçeği çalışma 
grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, gece çalışan birey-
lerde uyku bozukluğunun önemli oranda uyku süresinin kısalığına bağlı ola-
bileceğini göstermektedir. Diğer alt ölçeklerde ve toplam uyku kalitesinde 
farklılık bulunmaması ise, kontrol grubundaki bireylerde de bildirilen uyku 
bozukluğu oranlarının yüksekliğine bağlı olabilir. 

Literatürde, psikiyatrik belirtilerin, vardiyalı çalışanlarda, gündüz çalışanlara 
daha sık olduğu bildirilmiştir. Ardekani ve ark. (30), vardiyalı sistemde gece 
çalışan sağlık çalışanlarında, anksiyete, somatizasyon ve depresyon sıklığının 
daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Paki ve ark. (31), yoğun bakım ünite-
lerinde vardiyalı çalışan hemşirelerde, yorgunluk, uykululuk, anksiyete ve 
depresyon sıklığının daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Selvi ve ark. (32), 
vardiyalı çalışan hemşirelerde, gündüz çalışanlara göre somatizasyon, obse-
sif-kompülsif, kişilerarası duyarlılık, kaygı, paranoya ve genel belirti düzey-
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Tablo 4. PUKİ ile Scl-90-R ölçek puanlarının korelasyon katsayıları ve önemlilik düzeyleri

 GSI SOM OKB KD DEP ANK HOST FANK PAR PSİK  EK 

ÖUK 0,253* 0,292* 0,155 0,214 0,189 0,218 0,172 0,072 0,166 0,220 0,250*

UL 0,156 0,112 0,015 0,133 0,057 0,166 0,147 0,024 0,070 0,099 0,356**

US 0,179 0,320** 0,079 0,131 0,129 0,141 0,063 0,149 0,074 0,143 0,257*

AUE 0,042 -0,027 0,001 0,111 0,029 0,015 -0,019 0,100 -0,017 -0,033 0,150

UB 0,472** 0,382** 0,296* 0,459** 0,382** 0,433** 0,371** 0,259* 0,411** 0,381** 0,454**

UİK 0,096 0,139 0,104 0,157 0,008 0,052 -0,053 0,112 -0,001 0,116 0,129

GİB 0,431** 0,334** 0,36** 0,431** 0,310** 0,353** 0,295* 0,191 0,446** 0,413** 0,329**

PUKİ 0,198 0,301* 0,058 0,147 0,149 0,142 0,087 0,053 0,073 0,108 0,336**

*p<0,05, **p<0,01. GSI: genel belirti düzeyi; SOM: somatizasyon; OKB: obsesif-kompülsif; KD: kişilerarası duyarlılık; DEP: depresyon; ANK: anksiyete; HOST: 
hostilite; FANK: fobik anksiyete;  PAR: paranoid düşünce; PSİK: psikotisizm; EK: ek maddeler; ÖUK: öznel uyku kalitesi; UL: uyku latansı; US: uyku süresi; AUE: alışılmış 
uyku etkinliği; UB: uyku bozukluğu; UİK: uyku ilacı kullanımı; GİB: gündüz işlev bozukluğu; PUKİ: Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi

Tablo 5. PUKİ ile SF-36 ölçek puanlarının korelasyon katsayıları ve önemlilik düzeyleri

0 Fİ FRG A GS V Sİ ERG RS

ÖUK -0,311** -0,299* -0,254* -0,135 -0,253* -0,340** -0,205 -0,111

UL -0,191 -0,111 -0,134 -0,001 -0,120 -0,176 -0,123 -0,033

US -0,101 -0,317** -0,142 -0,211 -0,225 -0,340** -0,249* -0,058

AUE  0,052  0,086  0,003  0,067  0,155 -0,243  0,048  0,186

UB -0,462** -0,286* -0,347** -0,426** -0,324** -0,496** -0,285* -0,187

UİK -0,266* -0,090 -0,268* -0,164 -0,187 -0,097 -0,034 -0,024

GİB -0,316** -0,373** -0,266* -0,324** -0,312** -0,408** -0,429** -0,217

PUKİ -0,305* -0,292* -0,294* -0,209 -0,313** -0,419** -0,239* -0,091

*p<0,05, **p<0,01. Fİ: fiziksel işlevsellik; FRG: fiziksel rol güçleri; A: ağrı; GS: genel sağlık; V: vitalite; Sİ: sosyal işlevsellik; ERG: emosyonel rol güçleri; RS: ruh sağlığı; 
ÖUK: öznel uyku kalitesi; UL: uyku latansı; US: uyku süresi; AUE: alışılmış uyku etkinliği; UB: uyku bozukluğu; UİK: uyku ilacı kullanımı; GİB: gündüz işlev bozukluğu; 
PUKİ: Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi



lerinde anlamlı yükseklik bulmuşlardır. Drake ve ark. (15), gece ve vardiyalı 
çalışanlarda uykusuzluk ve gündüz uykululuğun depresyon ile ilişkili olduğu-
nu bildirmişlerdir. Vallieres ve ark. (28), vardiyalı çalışanlarda uykusuzluğun 
anksiyete, depresyon, kronik ağrı ve yorgunluk ile ilişkili olduğunu göster-
mişlerdir. Asaoka ve ark. (33), vardiyalı çalışan hemşirelerde, uykusuzluk 
ve gündüz uykululuk ile giden vardiyalı çalışma bozukluğunun depresif 
belirtilerle ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Bu bulgular, vardiyalı çalışan bi-
reylerde, uyku bozukluğunun fiziksel ve ruhsal belirtilerle ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Çalışmamızda, Scl-90-R belirti tarama ölçeği ile yapılan 
değerlendirmelerde, çalışma grubunda somatizasyon değerleri, kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuş, diğer alt ölçek puanların-
da ise iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu, PUKİ ile 
değerlendiren uyku bozukluğunun iki grup arasında farklı bulunmaması ile 
ilişkili olabilir. Korelasyon analizinde, PUKİ toplam ve alt ölçek puanlarının 
psikiyatrik belirtiler ile ilişkili olması, gece çalışmanın uyku bozukluğu varlı-
ğında psikiyatrik belirtileri arttırdığı bulgusunu desteklemektedir.

Araştırmalarda, vardiyalı çalışma, kronik kısmi uyku yoksunluğu olarak de-
ğerlendirilmiş ve bunun psikopatolojiye yol açtığı öne sürülmüştür (34). 
Gece uyku yoksunluğu sonucu en sık görülen belirtilerin uykululuk ve 
yorgunluk olduğu bildirilmiştir (35). Kahn-Greene ve ark. (36), sağlıklı bi-
reylerde uyku yoksunluğunu prefrontal korteksteki kan akımında azalmaya 
yol açtığını ve bunun da somatizasyon, depresyon, kaygı gibi belirtilerden 
sorumlu olabileceğini bildirmişlerdir. Vardiyalı çalışanlarda görülen uyku bo-
zukluğu ve aşırı uykululuğun, uyku-uyanıklık döngüsünün düzensiz, sıklıkla 
da endojen sirkadiyen ritme zıt olmasından kaynaklı olduğu bildirilmiştir. 
Sirkadiyen sistem, çevresel ışığa maruziyet ile senkronizedir. Vardiyalı ça-
lışanlarda ise, ışığa maruziyetin kontrol edilememesi nedeni ile sirkadiyen 
sistem, uyku-uyanıklık ritmine tam uyum sağlayamamaktadır (15).

Uyku bozukluğunun, yaşam kalitesini olumsuz etkilediği birçok çalışmada 
gösterilmiştir. Vallieres ve ark. (28), vardiyalı ve gece çalışan bireylerin ağrı 
ve sosyal işlevsellik boyutlarında daha düşük yaşam kalitesine sahip oldu-
ğunu, bunun da uykusuzluk ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Waage ve 
ark. (37), vardiyalı çalışanlarda, uyku bozukluğu olanların olmayanlara göre 
kas-iskelet sistemi ağrılarının daha sık olduğunu göstermişlerdir. Çalışma-
mızda, gazete kuryeleri ile kontrol grubu arasında SF-36 ile yapılan de-
ğerlendirmelerde fiziksel rol güçleri alt ölçeğinde anlamlı düşüklük çıkmış, 
diğer alt ölçeklerde ise anlamlı farklılık bulunamamıştır. Korelasyon analizin-
de ise başta uyku bozukluğu ve gündüz işlev bozukluğu olmak üzere PUKİ 
ölçek puanları ile SF-36 puanları arasında gözlenen negatif korelasyon, 
uyku kalitesindeki düşüklüğün yaşam kalitesinin olumsuz etkilediği bulgu-
sunu desteklemektedir. 

Çalışmamızda göze çarpan bir bulgu, günlük toplam uyku süreleri açısından 
iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamasıdır. Her ne kadar, gazete 
kuryelerinde gece uyku süresi kontrol grubundan anlamlı olarak düşük bu-
lunsa da, gün içinde uyku süresi de hesaba katıldığında günlük toplam uyku 
süreleri her iki grupta eşit görünmektedir. Bir anlamda, gazete kuryeleri 
gece uyku sürelerindeki kısalığı gündüz uyuyarak telafi eder görünmekte-
dir. Bu bulgu, neden iki grup arasında psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi 
açısından belirgin farklılık olmadığını açıklayabilir. 

Çalışmamız, sürekli erken kalkan gazete kuryelerinde uyku bozukluğu ve 
beraberinde ruhsal sorunlar ve yaşam kalitesinde düşüklük olabileceğine 
işaret etse de, bulgularımız literatürde vardiyalı ya da gece çalışanlarda 
bildirilen düzeylere göre daha düşük görünmektedir. Bu durum, gazete 
kuryelerinin vardiyalı ya da gece çalışan bireylere göre uyku düzenlerinin 
olağan uyku saatlerine daha yakın olması ile ilişkili olabilir. Ayrıca gazete 
kuryelerinin çalışma saatlerinin düzenli olmasına bağlı olarak sirkadiyen 
ritimlerinin uyumu, uyku kalitelerinin daha iyi olmalarını sağlayabilir. Ger-

çekten de sirkadiyen ritmin gece çalışmaya 1-3 hafta içinde uyum sağladığı 
bildirilmiştir (38,39,40).

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları söz konusudur. Birinci, kesitsel bir çalışma ol-
ması, bu nedenle uyku bozukluğu ile psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi 
arasında kesin ilişkiyi belirleyememesidir. İkincisi, deneklerin özbildirime 
dayalı ölçekler ile değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak sonuçların yanlı 
olabilmesidir. Ayrıca, örneklem sayısının düşüklüğü, çalışmanın sadece tek 
bir medya şirketinin çalışanları üzerinde yapılması ve yalnızca erkek cinsi-
yetin değerlendirilmesi de sonuçların genellenebilirliğini engellemektedir. 

Sonuç olarak çalışmamız, diğer çalışma sonuçları ile birlikte değerlendirildi-
ğinde, alışılmışın dışında sürekli erken saatlerde uyanma, uyku bozukluğu ve 
buna bağlı olarak da ruhsal belirtiler ve yaşam kalitesinde düşüklük ile ilişkili 
durmaktadır. Bu nedenle alışılmışın dışındaki saatlerde mesai yapanlarda 
uyku kalitesini arttırıcı önlemler ruh sağlığını korumada ve yaşam kalitesini 
iyileştirmede çözüm olabilir. Çalışma saatleri alışılmışın dışında olan farklı 
meslek grupları ve daha geniş örneklemler üzerinde yapılacak çalışmalar 
daha genel sonuçlara ulaşmayı sağlayabilir. Gelecek çalışmalar, bu bireylerde 
uyku kalitesini sağlamaya yönelik müdahalelerin ruh sağlığı ve yaşam kalitesi 
üzerindeki etkilerini de incelemeye yönelik olmalıdır. 
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