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Amaç: Benzin istasyonu çalışanlarında bot kullanımına bağlı oluşan ayak deformiteleri ve ayak sağlığını incelemek için 
yapılmıştır 
Yöntem: Antistatik botların ayak sağlığı ve deformiteleri üzerine etkisini araştırmak için yaş aralığı 18-55 olan benzin 
istasyonlarında çalışan ve antistatik bot kullanan 303 kişi bu çalışmaya dâhil edildi (yaş ortalaması 35,5±11,2 yıl). 
Araştırma için Gaziantep ve Kilis illerinde çalışmaya izin veren tüm benzin istasyonlarına ulaşıldı. Katılımcılara, Ayak 
Fonksiyon İndeksi (AFİ) ve Manchester-Oxford (MAOO) Ayak Anketleri uygulandı. Ek olarak katılımcıların ayak/ayak 
bileği ağrı şiddeti Vizüel Analog Skalası ile değerlendirildi.  
Bulgular: Değerlendirmelerin sonucuna göre; uzun süreli antistatik bot kullanımının ayak sağlığını etkilediği ve 
deformitelere neden olduğu ortaya konuldu (p<0,05). Katılımcıların bot hakkındaki en çok şikayetleri; koku, terleme ve 
ağırlık olurken en az şikayetler ise botun ön kısmının sıkması halluks valgus ve pes planus şeklinde belirtmişlerdir. 
Sonuç: Bu çalışmada antistatik bot kullanımı ayak sağlığını ve ayakta oluşabilecek deformiteleri etkilediği sonucuna 
varılmıştır. İş verimliliğinin artırılması ve benzin istasyonu çalışanlarında ayak sağlığının korunmasına yönelik koruyucu 
rehabilitasyon programlarını içeren ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Antistatik materyaller, ayak deformiteleri, işyeri güvenliği. 
 

Investigation of antistatic boot use in petrol station employees in terms of foot 
health and foot deformity: a pilot study 

Purpose: The aim of this study was to examine the foot health and foot deformities of people working at petrol stations 
and using antistatic boots 
Methods: In order to investigate the antistatic boots on foot health and deformities, 303 people working at petrol 
stations with an age range of 18-55 and using antistatic boots were included in this study (mean age 35.5 ± 11.2 years). 
For the research, all petrol stations that allow work in Gaziantep and Kilis provinces were reached. Foot Function 
Index (FFI) and Manchester-Oxford (MAFQ) Foot Questionnaires were applied to the participants. In addition, the 
foot pain severity of all participants were evaluated with Visual Analogue Scale.  
Results: According to the results of the evaluations, it was revealed that long-term use of antistatic boots affects foot 
health and causes deformities (p <0.05). Participants mostly complained about sweating after odor and the weight of 
the boot, while at least squeezing the front of the boot, hallux valgus and pes planus.  
Conclusion: In this study, it was concluded that although the use of antistatic boots is indispensable for workplace and 
safety equipment, it affects foot health and the deformities that may occur. 
Keywords: Antistatic materials, foot deformities, workplace security. 
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ntistatik botlar benzin istasyonları gibi diğer iş sahalarında da kullanılan ve ayağı dış 

etmenlere karşı korumak amacıyla imal edilmiş statik elektriği önleyici fonksiyonel bir işyeri 

ayakkabısıdır [1]. İş yeri ve güvenlik ekipmanlarından olan botların kullanımı: Türkiye ve 

Dünya genelinde sadece benzin istasyonları ile sınırlı olmayıp itfaiyeciler, inşaat işçileri, tarım işçileri, 

özel güvenlikler, polisler, askeri birlikler, maden işçileri, tersane çalışanları vs kullanılmakta ve bu 

meslek gruplarında hayati önem taşımaktadır. Ayakkabı ve bot kullanımı her ne kadar ayağı 

travmalardan ve iş kazalarından koruyor olsa da uygun olmayan bot ve ayakkabı kullanımları 

oluşabilecek deformitelerin ve ayak patolojilerinin önüne geçememektedir. Burada ayakkabı-bot 

yapımında kullanılan malzemelerin niteliği (yumuşaklık-sertlik) topuk genişliği ve yüksekliği, ön 

kısmının sıkması gibi birçok etken kişinin yürüme mekanizmasına etki ederek değiştirebilir [2,3]. 

Ayak arklarını desteklemeyen ayakkabı ve bot kullanımı ayak biyomekaniğinin yapısını değiştirir. 

Ayak deformitelerinin artmasına neden olabilir. Kişinin iş ve sosyal yaşantısında olumsuz geri 

dönüşlere neden olabilir. Botlardaki taban kalınlığı ve topuk yüksekliği arttıkça ayak bileği normal 

eklem hareketleri esnasında kaslarda anormal uzama ve kısalmalar meydana gelebilir. Dolayısıyla 

yürüme aktivitesinin gerçekleşmesi için daha fazla efora ihtiyaç duyulur. Bu duruma bağlı olarak 

düşme riski ve denge kayıpları oluşabilir [4]. Literatürde işyerlerinde güvenlik amaçlı kullanılan 

antistatik bot ve diğer ekipmanların kas iskelet sistemi problemlerinin ayrıntılı olarak incelendiği 

çalışmalara rastlanmamıştır. 

Ayak bileği fonksiyonel bir yapıya sahip olmasına rağmen biyomekaniksel açıdan 

incelendiğinde tek başına değerlendirmek mümkün değildir. Burada gerçekleşecek bir hareket tüm 

vücudu ilgilendirir. En etkin hareket şekli en az enerji tüketimi yapan, en çok iş yapan ya da yol kat 

edilebilen yürüyüş şeklini oluşturur [5]. Uzun süreli ayakta çalışan ve uygun olmayan ayakkabı-bot 

kullanımlarına bağlı birtakım mesleki problemleri beraberinde getirir.  

Ayrıca uzun süreli ayakta çalışan, ağır işlerde çalışan ve ağır yük taşımak zorunda kalan 

işçilerde (petrol işçileri,  inşaat işçileri, itfaiye çalışanları vs.) kassal yorgunluk, ayak ve ayak bileği 

çevresi yapılara fazla yük binmesi gibi nedenler pes planusa neden olabilmektedir [6,7]. Ayak 

problemlerinin tedavisinde hastanın demografik özellikleri, doğru ayakkabı-bot seçimi ve kullanılan 

ortopedik tabanlıklar normal ayak şeklinin belirlenmesinde ve tedavinin seyrinin değişmesinde 

oldukça önemli bir paya sahiptir [7,8]. Ayak sağlığının korunması ve iş yeri ekipmanlarının doğru 

kullanımının etkilerini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. 

Dünyada benzin istasyonu çalışanlarında mesai saatlerinde giyilmesi zorunlu olan antistatik 

bot ile ilgili işveren, çalışan, sağlığın korunması ve devam ettirilmesine katkı sağlayan sağlık 

profesyonellerine yön gösterecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamız Gaziantep ve Kilis 

illeri benzin istasyonlarında çalışan ve antistatik bot kullanan bireylerde ayak sağlığı ve ayak 

deformitelerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 

 
YÖNTEM 

 
Bu çalışma tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Kasım 2019- Mart 2020 

tarihleri arasında toplandı. Araştırmaya Gaziantep ve Kilis illerindeki benzin istasyonlarında çalışan 

ve antistatik bot kullanan 18-55 yaş aralığındaki 303 erkek katıldı. Çalışmaya alt ekstremitelerinde 

doğumsal kısalık veya deformitesi olan bireyler, alt ekstremite cerrahisi geçirmiş olan bireyler ve 

kadınlar dahil edilmedi. Çalışma için Girişimsel Olmayan Lokal Etik Kurul’dan izin alındı. 

(14.06.2019 tarih ve 2019/62 nolu karar) Çalışma Helsinki Hasta Hakları Bildirgesine uygun şekilde 

yürütüldü. Bireyler çalışma hakkında bilgilendirilerek, yazılı aydınlatılmış onam formu imzalatıldı. 

Çalışmaya katılan kişilerin sosyodemografik bilgileri, ayak deformitelerinin varlığı,  boy 

uzunlukları, ayakkabı numaraları, vücut ağırlıkları, öğrenim durumu ve kaç yıldır bu mesleği yaptığı 

şeklinde bilgileri kaydedildi. Ayrıca uzun süre antistatik bot kullanmak zorunda kalan saha 

çalışanlarının ayaklarında oluşabilecek ağrı, deformite ve sosyal problemler değerlendirildiğinde 

katılımcıların bot hakkındaki düşüncelerine ve ayakta oluşan deformiteler değerlendirildi. 

Çalışanların ayak ağrılarını değerlendirmek için Vizüel Analog Skala (VAS) ayak patolojilerini 

A 
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değerlendirmek için Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ) ve Manchester-Oxford ayak anketleri (MOAA) 

kullanıldı.  

Vizüel Analog Skala 10 santimetre uzunluğuna sahip bir çizgi üzerine çizilen 0-10 arası 

değerlerle nitelendirilen ağrı eşiğinin şiddetini ölçen yöntemidir. 0 (sıfır) hiç ağrının olmadığını 

gösterirken, 10 (on) ağrının dayanılmayacak kadar çok şiddetli olduğunu ifade eder [9].  

Ayak Fonksiyon İndeksi 2014 yılında Yalıman vd. yaptıkları çalışmada çeviri ve adaptasyonu 

gerçekleştirilen bu ölçek ayak patolojileri ile ilgili problemlerde, ağrı parametresi için 9, yetersizlik 

parametresi için 9 ve aktivite kısıtlılığının değerlendirilmesinde 5 madde olmak üzere toplam 23 

maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Bu ölçek katılımcıların son bir haftalık ayak problemleri göz 

önüne alınarak değerlendirilmiştir [10]. 

Manchester-Oxford ayak anketleri 2016 yılında geçerliliği ve güvenirliliği Talu vd. yaptıkları 

çalışmada uyarlanan bu ölçek; ayak patolojilerinden halluks valgus’u değerlendirmek için kullanılır. 

Likert tipi olan bu ölçek, ayakta durma ve yürüme problemleri için 7, ayak ağrısı için 5, ve sosyal 

etkileşim için 4 sorudan oluşan toplam 16 soruluk bir ölçektir. Hesaplanan skorlar ile elde edilen 

puanlar bir metriğe dönüştürülür ve toplam puan 0-100 arasında değişen değerler elde edilir. Puanlar 

yükseldikçe problemin daha riskli olduğunu gösterir [11]. 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Çalışmamızdaki verilerin analizinde Windows tabanlı SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 23.0 istatistiksel programı kullanıldı. Araştırmamızda birey sayısı power analizi ile 

hesaplandı. Yapılan power analizinde α=0.05 olasılık değeri anlamlı kabul edildi. Çalışmaya 303 birey 

alındı. Çalışmamıza katılan bireylerden elde edilen nicel değerler aritmetik ortalama ve standart 

sapma (X±SD) şeklinde belirtildi.   

 

Bu çalışmaya Gaziantep ve Kilis il genelinde bulunan benzin istasyonlarında çalışan (market 

çalışanları hariç) ve 18-55 yaş aralığındaki 303 birey katıldı. (yaş ortalaması 35,5±11,2 yıl). 

Katılımcıların demografik bilgileri, günlük çalışma saatleri, ayakta durma süreleri, çalışma yılı ve 

ayak problemlerinin görülme süresi Tablo 1’de verildi.  

Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgileri 

Katılımcıların Genel Bilgileri X SD Min. Max. 

Yaş (yıl) 35,5 11,2 18 55 

Vücut Ağırlığı (kg) 74,3 12,0 48 97 

VKİ (kg/m2) 24,6 4,1 17 32,9 

Boy(cm) 173,7 7,4 160,0 185,0 

Günlük Çalışma Saati (saat) 9,1 1,8 8,0 12,0 

Ayakta Kalma Süresi (saat) 7,2 1,9 6,0 11,0 

Çalışma Yılı (yıl) 6,7 5,8 1,0 22,0 

Ayak Problemi (ay) 18,3 40,6 0,0 180,0 

*cm; santimetre, kg; kilogram, VKİ; vücut kütle indeksi, m2; metrekare, x: ortalama, sd: standart sapma, min: 

minimum, max: maksimum. 

Antistatik bot kullanmak zorunda kalan saha çalışanlarının ayaklarında oluşabilecek ağrı, 

deformite ve sosyal problemler değerlendirildiğinde katılımcıların bot hakkındaki düşünceleri en çok 

koku sonrasında terleme ve botun ağırlığından şikayet ederken en az botun ön kısmının sıkması 

halluks valgus ve pes planus şeklinde şikayetlerde bulundular. Katılımcılar bir ve birden fazla 

düşüncelere sahiptirler (Tablo 2). 

BULGULAR 
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Tablo 2. Katılımcıların bot ile ilgili düşünceleri  (n:303) 

Düşünceler/n % Düşünceler/n % 

Koku 44,8 Mantar 4,6 

Terleme 27,0 Nasır 3,9 

Memnun 19,1 Yorgunluk 3,9 

Ağır 14,1 Sağlam  3,3 

Güvenli 9,9 Kararsız 3,3 

Su geçiriyor 8,5 Tırnak batması 1,9 

Kaba 6,2 Halluks valgus 1,9 

Topuk ağrısı 5,6 Ön kısmı dar 0,9 

Ortopedik değil 5,2 Pes planus 0,3 

*n: kişi sayısı, %: yüzde 

*Katılımcıların bot hakkındaki düşünceleri bir ve birden fazla olarak kaydedilmiştir.  

Katılımcıların ayak ağrılarını değerlendirmek için Vizüel Analog Skala (VAS) ayak 

patolojilerini değerlendirmek için Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ) ve Manchester-Oxford (MOAA) ayak 

anketleri kullanıldı ve bu anket sonuçları Tablo 3’te verildi. 

Tablo 3. Katılımcıların ağrı ve ayak fonksiyon değerlendirmeleri 

  X SD Min. Max. 

Vizüel Analog Skala (VAS) 
Sağ 2,0 2,1 0,00 7,0 

Sol 2,3 2,3 0,00 8,0 

Ayak Fonksiyon İndeksi Ağrı Sağ 11,2 15,6 0,00 72,2 

Sol 12,6 16,2 0,00 72,2 

Ayak Fonksiyon İndeksi 

Engellilik 

Sağ 4,9 11,7 0,00 53,3 

Sol 3,7 7,4 0,00 33,3 

Ayak Fonksiyon İndeksi 

Akt.Kıs. 

Sağ 1,0 3,2 0,00 16,6 

Sol 1,2 4,0 0,00 22,2 

Manchester-Oxford Ağrı Sağ 7,1 8,7 0,00 39,0 

Sol 8,1 8,7 0,00 39,0 

Manchester-Oxford Yürüme Sağ 5,3 8,3 0,00 28,1 

Sol 5,7 7,9 0,00 28,1 

Manchester-Oxford Sosyal 

Boyut 

Sağ 0,3 1,0 0,00 3,1 

Sol 1,3 5,2 0,00 31,2 

*VAS: vizüel analog skala, akt. kıs: aktivite kısıtlılığı, x: ortalama, sd: standart sapma, min: nimum, max: 

maksimum.  
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  Benzin istasyonu çalışanlarında antistatik bot kullanımının ayak sağlığı ve ayak deformiteleri 

yönünden incelendiği çalışmamız Gaziantep ve Kilis illerinde yapılması planlanmış olup, pilot çalışma 

özelliği taşımaktadır. Çalışmamız sonuncunda uzun süreli antistatik bot kullanımının ayak sağlığını 

etkilediği ve deformitelere neden olduğu ortaya konuldu. Ülkemizde iş yeri ve güvenlik ekipmanları 

kullanımının kas iskelet sistemine etkilerini inceleyen çalışmalara öncelik verilmesinin işveren, 

çalışan sağlığı ve verimlilik açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda yapılacak 

çalışmalar ve koruyucu rehabilitasyon uygulamalarının sonuçlarının iş güvenliği ve toplumsal 

sağılığın korunması konularına katkı sağlayacaktır.  

          Benzin istasyonlarında ve diğer iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının en önemli sebebi; 

işçilerin günlük hayatta kullanmış oldukları ayakkabıları kullanmaları, ayağı rahatsız eden uygun 

olmayan ayakkabı ve bot kullanmaları sonucu meydana gelmektedir.  

  Literatür incelemeleri sonucunda uzun süreli ayakta kalarak çalışmaya maruz kalan kişilerin 

en çok etkilendiği bölgeleri ayak ve ayak bileği olarak belirlenmişlerdir [12,13]. Çalışmamızla paralel 

olarak benzin istasyonlarında çalışan katılımcıların vermiş olduğu bilgilere göre çalışırken uzun süreli 

ayakta kalması sonucu ayak ağrı şikayetlerinin daha çok olduğu belirtilmiştir. İşveren ve çalışan 

eğitimlerinin planlanması ve kas iskelet sisteminin korunmasına yönelik bilgilendirmelerin ağrı 

şikayetlerinin azaltılmasında etkili olabileceği düşüncesindeyiz. 

  Çalışmamız sonucunda benzin istasyonu çalışanlarında uzun süre ayakta kalan ve uygun 

olmayan bot kullanımı sonucu, ayak şikayetlerinden sonra en sık görülen ayak deformitesi halluks 

valgus, sonrasında ise pes planustur. Literatürde pes planus tanısı almış kişilerin benlik algısının ve 

yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilmiştir [14]. Çalışmamız açısından bireylerin 

yaşam kalitesinin değerlendirilmemesi eksik yöndür. İş yeri ekipmanlarının değerlendirildiği ve kas 

iskelet sisteminin incelendiği çalışmalarda yaşam kalitesi parametresinin de incelenmesinin 

literatüre katkı sağlayacağı fikrindeyiz. 

  Literatür incelemelerinde 77 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada yaşanan ayak problemleri 

arasında en sık %41,6 ile nasıra (siğir) rastlandığı belirtilmiştir. (%26,5 kadın, %53,5 erkek), [15]. 

Bizim çalışmamızda ise 303 kişi üzerinde yapılan anket çalışmasına göre %3,96 kişi üzerinde nasır 

problemine rastlanmıştır bu farkın çalışmamıza katılan bireylerin erkek olmasından kaynaklandığını 

düşünüyoruz. Nasırın en çok görülme nedenleri ise yanlış ayakkabı tercihi, dar ve uygun olmayan 

ayakkabılardır [16,17].  

  Bunun yanı sıra kauçuk tabanlı olmayan botların ıslak zeminlerde kayganlık derecesi 

artmakta ve iş kazalarına neden olmaktadır. Uzun süreli ayakkabı ve bot kullanımı her ne kadar 

ayağı travmalardan ve iş kazalarından koruyor olsa da uygun olmayan ayakkabı ve bot kullanımı 

daha çok iş kazalarına ve ayak deformitelerine neden olmaktadır [11]. Bireylerin günlük yaşamda 

uygun ayakkabı seçimine yer veren kurum içi eğitimlerin sağlık profesyonelleri tarafından 

planlanması ve yürütülmesinin ayak problemlerinin azaltılmasında önemli olduğu fikrindeyiz. 

  Çalışmanın Limitasyonları 

- Çalışmalarımızda kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerinin tamamı manuel yöntemlerdir 

gelişmiş objektif ölçüm yöntemlerinin kullanılması çalışmayı güçlendireceği kanaatindeyiz. 

- Çalışanların yaşam kalitesi ve ruhsal problemleri değerlendirilmemiştir ilave ölçekler ile 

değerlendirmeler genişletilebilir. 

 

SONUÇ 
 

  Çalışmamız, iş sağlığı ve güvenliği alanında antistatik bot kullanan bireylerin dahil edildiği 

çalışmalar açısından literatüre katkı sağlayacak ve bu alanda çalışan sağlık profesyonellerine yol 

gösterecektir. İş yeri güvenlik ekipmanlarının ve kas iskelet sistemi üzerine etkilerinin incelenmesi 

işveren, çalışan ve iş yeri verimliliğinin artırılması açısından önemlidir. Ek olarak iş yeri güvenlik 

TARTIŞMA 
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ekipmanlarının kullanıldığı farklı meslek gruplarında vücut biyomekaniğinin korunması ve 

değerlendirilmesine yönelik çalışmamalarının planlanması literatüre katkı sağlayacaktır.  

 
 

Teşekkür: Benzin istasyonu sahipleri ve istasyon müdürlerine çalışmaya izin verdikleri için, çok değerli saha 
çalışanlarına vakit ayırdıkları için teşekkür ederiz. 
 
Çıkar çatışması: Yok. 
 
Finans: Yok. 
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