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İş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışanların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak birçok
risk faktörüyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Psikososyal riskler de bunlardan
bir tanesidir. Bu riskler, uzun çalışma saatlerinin neden olduğu sosyal riskler ile işin
getirdiği beklentiler ve iş üzerindeki kontrol düzeyine bağlı olarak meydana gelen çeşitli
riskler olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı, turizm endüstrisinde hizmet veren
mutfak çalışanlarının iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen psikososyal risklerin tespit
edilmesi, ayrıca bu risklerin çalışanlar üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmada
veriler, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
yararlanılarak toplanmıştır. Görüşme, Mersin ilindeki 3-4-5 yıldızlı otel mutfaklarında
çalışan 24 katılımcı ile yüz yüze yapılmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi
tutulmuştur. İçerik analizinden elde edilen veriler ışığında çalışanların çalışma ortamındaki
fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin farkında olduklarını ancak çalışmamızın konusu
olan psikososyal risklerin farkındalıklarının düşük olduğu bulgulanmıştır.
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Employees to face many risk factors such as physical, chemical and biological in terms of
occupational health and safety. Psychosocial risks are one of them. These risks are defined
as various risks that occur due to the social risks caused by long working hours and the
expectations of the work and the level of control over the work. The aim of this study is to
determine the psychosocial risks affecting the occupational health and safety of kitchen
employees serving in tourism industry and to reveal the effects of these risks on the
employees. The data were collected by using semi-structured interview technique which is
one of the qualitative research methods. The interviews were conducted face to face with
24 people working in 3-4-5 star hotel kitchens in Mersin. The collected data were subjected
to content analysis. In the light of the data obtained from the content analysis, it was found
that the employees were aware of the physical, chemical and biological risks in the working
environment, but the awareness of the psychosocial risks that were the subject of our study
was low.
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