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OTSHD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.otshdergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda Üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos - Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/004105-2015-GE-18147) Marka pa-
tent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi 
bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslara-
rası güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-4805 İnternet 
ISSN NO: 2148-5550 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü 
bilgiye ulaşılabilir. 

6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Hekim, 2015: 1) veya (Yılmaz ve 
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise HEKİM, M., (2015). Orta ve İleri 
Yaş Bireylerde Osteoporoz Riskinin Azaltılmasında Fiziksel Aktivitenin Önemi, OTSHD 
Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 2, 
ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili 
sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. 
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İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının 
başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir 
zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT OTSHD JOURNAL 

1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. 

2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. All kinds of information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www.otshdergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “ 
Nisan - August - December”. All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is given 
reference. Readers can reach to all volumes of our journal for free. 

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/004105-
2015-GE-18147). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 

5. Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN PRINT: 
2148-4805 ONLINE: 2148-5550. 

6. APA system is applied in our journal. Reference within the text should be (Hekim, 2015: 
1) or (Yılmaz et all, 2015:1), in the reference part “HEKİM, M., (2015)”. The Importance 
Of Physical Activity In The Prevention Of Osteoporosis In Middle And Older Persons, 
OTSHD International Refereed Journal of Orthopaedıcs Traumatology And Sports Medı-
cine, Issue:3,  Volume:2, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal 
and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation 
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for internet sources to indicate access date and the entire last accessed internet link in the 
references and below the page by giving numbers. 

7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal is required to be taken into account for all authors. 

8. Our journal is internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10. All papers sent to the journal shouldn’t be previously published, not evaluated and not re-
jected by the format and date uploaded to the system. All articles uploaded to the system are 
acknowledged that author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal 
rights reserved. All material and moral responsibility regarding a negative situation belong 
to author(s). Our journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli bilim insanları,

Dergimizin bu sayısında yine sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin bu sayısında toplam 
4 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine birbirinden değerli farklı konularda ve 
disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Dergi ve diğer dergilerimizde yayınlanan ve basılan tüm 
makaleler Kalite Yönetim, Çevre Yönetim Sistemi ve Marka Tescil ile Patenti alarak Fikri Sınai Haklar Ka-
nunu çerçevesinde tüm yetkilerini sağlamış olmaktadır. Dergimiz ve diğer dergilerimizde görev alan hakem, 
bilim, editörler, yayın, danışma, iletişim ve yönetim kurulu üyelerimize sonsuz şükran ve saygılarımı sunu-
yorum. Değerli okurlar, değerli yazarlar artık dergimizdeki tüm yayınlarınız marka patentli olarak güvence 
altına alınmıştır. Her türlü haklarınız fikri sınai haklar kanunu çerçevesinde Türkiye ve dünya ülkelerinde 
koruma altında olup her türlü maddi ve manevi haklarınız hukuki güvence ile temin edilmiştir. Bir sonraki 
sayımız Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Tüm 
okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni 
eder saygılarımı sunarım.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem 
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup 
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm 
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Dr. Kemal GÖRAL
Baş Editör
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Distinguished Scientists, 

We are so glad to meet you again in this volume of our journal. We have published a total of 6 papers in 
this volume. These articles in this volume prepared in various subjects and disciplines are highly valuable. All 
the articles published in this and all of our other journals are certified with Quality Management, Environmental 
Management and Trademark and Patent Registration and fully authorized within the framework of Intellectual 
Property Rights. We extend our deepest regards and gratitude to referees, editors, and members of publication 
board, advisory board, communication and executive boards of our journals. Dear readers and authors, from 
now on all your publications in our journal are guaranteed with trademark and patent. All of your rights are 
protected both in Turkey and all over the world within the framework of intellectual property rights and all 
kinds of your physical and moral rights are provided with legal assurance. Our next volume that includes 
the months of May, June, July and August will be uploaded to the system. I hope this new volume will yield 
fruitful results for all our readers, authors and scientists taking place in the boards of our journal. Best regards.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m14-13- unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM 
BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ1

DETERMINATION OF FIRST AID KNOWLEDGE LEVELS OF THE 
CLASS AND BRANCH TEACHERS

Aysun BOZKURT1, Nurper ÖZBAR2, Sinem ÇEKİÇ3, Merak KÜÇÜK YETGİN4, 
 Recep ÖZMERDİVENLİ5

1 Kahramanmaraş Elbistan Şeker Ortaokulu, Elbistan, Kahramanmaraş / Türkiye
2 Düzce Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Düzce / Türkiye

3 Çatalca Kestanelik Çok Programlı Anadolu Lisesi, İstanbul / Türkiye
4 Marmara Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü İstanbul / Türkiye

5 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Düzce / Türkiye

Öz: Milli eğitimin temel taşları olan ilkokul ve ortaokul sürecinde 
öğrencilerin sağlığından birinci derecede sorumlu olan öğretmenlerin 
ilkyardım bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla yaptığımız çalış-
mamıza, Beykoz ilçesi ilköğretim okullarında görev yapan, yaşları 
23 ile 54 arasında değişen, 56’sı sınıf öğretmeni, 72’si diğer branş 
öğretmeni, 79’u bayan, 49’u erkek toplam 128 öğretmen gönüllü 
olarak katılmıştır. Öğretmenlerin ilk yardım bilgi düzeyleri anket 
yöntemiyle belirlenmiştir. Anket yaklaşık 25 sorudan oluşmuştur. 
Anketin ilk bölümü bağımsız değişkenleri gösteren tanıma soruları 
diğer 25’i ise bilgi sorularından oluşmuştur. Bilgi soruları genel 
ilkyardım bilgisini ölçmeye yönelik soruları kapsamaktadır. Anketin 
istatistiksel değerlendirmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. 
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.62 bulunmuştur. 
Öğretmenlerin %25’i daha önce ilk yardıma ilişkin eğitim alma-
dıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin %75’i ise ilk yardıma 
ilişkin eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma kapsamında 
yer alan tüm öğretmenler ilk yardım konuları hakkında bilgi sahibi 
olmalarının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir Öğretmenlerin en çok 
bilgi sahibi oldukları alanların başında sıcak çarpması gelmektedir. 
Sınıf öğretmenlerinin %91,1’i, branş öğretmenlerinin de %88,9’u 
çocuklarda oluşacak sıcak çarpması durumunda ne yapmaları ge-
rektiğini bildiklerini ifade etmişlerdir. Bunu sınıf öğretmenlerinde 
%91,1 oranında, branş öğretmenlerinde %84,7 oranında epilepsi 
takip etmektedir. Bunun yanında, sınıf öğretmenlerinin %94,6’sı 
kalp masajı ve suni solunum, %87,5’i ise yabancı cisim batması 
hakkında bilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir. Branş öğretmenlerinde 
ise 79,2’sı kalp masajı ve suni solunum, %70,8’i yabancı cisim 
batması, konusunda bilgi yetersizlikleri olduğunu ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: İlkyardım, Ortaokul, Bilgi Düzeyi

Abstract: The goal of our research is to identify the knowledge of 
first aid of the teachers in the primary schools who are primarily 
liable for the health of the students. The level of knowledge of 
first aid of the class and branch teachers working some primary 
schools in Beykoz, Istanbul has been identified by conducting a 
survey. In total, 128 teachers took part voluntarily in the research, 
ranging in age from 23 to 54, 56 of whom are class teachers, 72 of 
whom are branch teachers. In the evaluation of the data gathered, 
diagnostic statistics (frequency percentage) was used. 75% of the 
teachers stated that they received education on first aid. When 
the class and branch teachers’ level of knowledge of first aid was 
compared, it was identified that there was a significant difference 
for the benefit of the branch teachers in the level of knowledge 
of foreign body airway obstruction, heart-lung revival and faint-
ing and consciousness control (p<0.05). In the other fields, it was 
identified that there was no significant difference between the level 
of knowledge of the class and branch teachers. As a result of our 
research, it was identified that the teachers’ knowledge of first aid 
was not enough and being aware of their deficiency, they expressed 
their need of education. In this direction, it is suggested that there 
should be practical courses related to first aid in the curricula of 
our schools which train for teacher.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

GİRİŞ

Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerde, kazalar, yaralanmalar her yaş grubunda, 
özellikle çocukluk çağında önlenebilir sağlık 
sorunlarının başında gelmekte, ölüm ve engelli 
yaşam nedenleri arasında ilk sıralarda yer almak-
tadır (Stone et al.2000, Potoka et al. 2001, Rivara 
2007). Günlük yaşamda yüksek aktiviteye sahip 
olunan çocukluk döneminde yaralanma riski daha 
da artmaktadır. Çocukluk çağı yaralanmalarında, 
okul ve okul dışı yaralanmalar karşılaştırıldığında 
okulda iken meydana gelen yaralanmaların çok 
daha sık olduğu görülmektedir (Stacey ve ark. 
1999, Krug ve ark 2000).

Tehlikelerin yeteri kadar bilincinde olmamaları, 
çevresel risklere daha açık olmaları, araştırma 
ve öğrenme konularında meraklı olmaları gibi 
nedenlerden dolayı çocuklar kazalar açısından 
daha yüksek oranda risk altındadır (Küçükoğlu, 
2009). Düşme, çürük ve travma gibi kasıtsız ya-
ralanmalar, sıklıkla okullarda ve oyun alanlarında 
meydana gelmektedir (Bruce ve McGrath 2005; 
Li ve ark 2012).

Okullarda meydana gelen kazalarda ya da öğren-
cilerin başına gelen acil durumlarda ya da mevcut 
hastalığa bağlı gelişebilecek sorunlarda gerekli 
olan ilk müdahaleyi yapmak öncelikle var olan 
sağlık personelinin görevidir. Ancak Ülkemizde 
özellikle devlet okulları başta olmak üzere, pek 
çok okulda hemşire bulunmamakta, bu görevi 

okul sağlığı ekibinin bir üyesi olan öğretmenler 
üstlenmektedir. Bu sebepten dolayı öğretmenin 
yeterli düzeyde sağlık bilgisiyle donanmış olması 
çok önemlidir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2008). 
Okullarda karşılaşılan acil durumlarda sağlık ekibi 
olay yerine ulaşıncaya kadar ya da çocuk sağlık 
kurumuna ulaştırılıncaya kadar öğretmenin mü-
dahalesi oldukça önem taşımaktadır (Ateş, 2005).

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak yaptığımız ça-
lışmamızın amacı, ilköğretim okullarında öğren-
cilerin sağlığından birinci derecede sorumlu olan 
öğretmenlerin ilkyardım bilgi düzeylerini tespit 
edebilmektir. Bu sayede, öğretmenlerin hangi 
konularda bilgilendirilmeye ihtiyaçları oldukları 
ortaya konulabilir ve belirlenen eksikliklerinin 
giderilmesi yönünde çalışmalar başlatılabilir.

YÖNTEM

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki bazı ilkokul ve 
ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmen-
lerin ilkyardım bilgi düzeyi anket yöntemiyle, 
öğretmenlerin görüşleri ve düşünceleri alınarak 
toplanmıştır. Anket yaklaşık 25 sorudan oluşmuştur. 
Anketin ilk bölümü bağımsız değişkenleri gösteren 
tanıma soruları diğer 25’i ise bilgi sorularından 
oluşmuştur. Araştırmaya yaşları 23 ile 54 arasında 
değişen, 56’sı sınıf öğretmeni, 72’si diğer branş 
öğretmeni, 79’u bayan, 49’u erkek toplam 128 
öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Bilgi soruları 
genel ilkyardım bilgisini ölçmeye yönelik soruları 
kapsamaktadır. Ölçeğin genel olarak geliştirilme 
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aşamaları: Madde Havuzu, Uzman Görüşü, Ön 
Deneme, Faktör Analizi ve Güvenirlik Hesaplama 
Aşaması olarak tasarlanmıştır. Deneme testleri 
yapılan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat 
sayısı 0.62 bulunmuştur.

Verilerin analizinde “SPSS” paket programı 
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendir-
mesinde tanımlayıcı istatistik (frekans- yüzde), ve 
t testi kullanılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda 
anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir.

BULGULAR 

Tablo 1. Öğretmenlerin İlkyardım ile İlgili Eğitim Alma Durumları ve  
Bu Konudaki Düşünceleri

Evet Hayır Total

İlkyardım eğitimi aldınız mı?
% 75,0 25,0 100,0

Frekans 96 32 128

Sizce gerekli midir?
% 100,0 0,0 100,0

Frekans 128 0 128

Tablo 2. Öğretmenlerin Branşlarına Göre İlkyardım ile İlgili Eğitim Alma Durumları

İlkyardım eğitimi aldınız mı? Evet Hayır Toplam

Sınıf Öğretmeni
% 80,4 19,6 100,0

Frekans 45 11 56

Diğer Branşlar
% 70,8 29,2 100,0

Frekans 51 21 72
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Tablo 3. Öğretmenlerin Branşlara Göre Bazı İlkyardım Alanları ile İlgili Bilgi Durumları ve 
Branşlar Arasındaki Bilgi Farkı

İlkyardım Alanları

Sınıf Öğretmeni (n=56) Branş Öğretmeni (n=72)

Biliyor Bilmiyor Biliyor Bilmiyor

% F % F % F % F p

İlkyardımın amacı 85,7 48 14,3 8 75,0 54 25,0 18 ,127

Yanık 80,4 45 19,6 11 77,8 56 22,2 16 ,271

Epilepsi 91,1 51 8,9 5 84,7 61 15,3 11 ,724

Vücut Isısı 58,9 33 41,1 23 68,1 49 31,9 23 ,293

Nabız Kontrolü 48,2 27 51,8 29 59,7 43 40,3 29 ,199

Sıcak Çarpması 91,1 51 8,9 5 88,9 64 11,1 8 ,684

Solunum Yolu Açıklığı 76,8 43 23,2 13 69,4 50 30,6 22 ,354

Solunum Varlığı 87,5 49 12,5 7 91,7 66 8,3 6 ,453

Yabancı cisim batması 12,5 7 87,5 49 29,2 21 70,8 51 ,019*

Kalp-Akciğer canlandırma 5,4 3 94,6 53 20,8 15 79,2 57 ,008*

Zehirlenme 69,6 39 30,4 17 58,3 42 41,7 30 ,187

Kırık-Çıkık 75,0 42 25,0 14 70,8 51 29,2 21 ,601

Bayılma 46,4 26 53,6 30 70,8 51 29,2 21 ,006*

Bilinç Kontrolü 16,1 9 83,9 47 36,1 26 63,9 46 ,009*

Yabancı cisim yutma 66,1 37 33,9 19 73,6 53 26,4 19 ,363

Kanama 46,4 26 53,6 30 48,6 35 51,4 37 ,808

El-ayak kopması 46,4 26 53,6 30 59,7 43 40,3 29 ,138

Burun Kanaması 71,4 40 28,6 16 63,9 46 36,1 26 ,368

 p<0.05*

TARTIŞMA ve SONUÇ

Çalışmamızın sonucunda öğretmenlerin 25’i daha 
önce ilk yardıma ilişkin eğitim almadıklarını ifade 
etmişlerdir. Öğretmenlerin %75’i ise ilk yardıma 

ilişkin eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. Araş-
tırma kapsamında yer alan tüm öğretmenler ilk 
yardım konuları hakkında bilgi sahibi olmalarının 
gerekli olduğunu ifade etmişlerdir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Öğretmen yetiştiren okulların (Eğitim fakül-
teleri, fen edebiyat fakülteleri, güzel sanatlar, 
konservatuar, ilahiyat fakülteleri) müfredatları 
araştırmacılar tarafından internet ortamında in-
celendiğinde, beden eğitimi bölümü dışında ilk 
yardıma özel bir dersin müfredatlarda yer almadığı 
tespit edilmiştir. Öğretmenlerin branşlarına göre 
ilk yardım ile ilgili bilgileri arasında da önemli 
bir fark görülmemiş olması eğitimleri sırasında 
ilk yardım ile ilgili eğitim alan öğretmenlerin de 
yeterince eğitilemediklerinin bir göstergesi olarak 
yorumlanabilir.

Öğretmenler ilk yardım ile ilgili bilgilere eğitim-
leri sırasında sahip olmasalar bile bazı dernek, 
vakıf ve belediyelerce bu konuda zaman zaman 
yapılan eğitimlerden yaralanmaktadırlar. Ancak 
bu eğitimlerin süreklilik göstermemesi nedeni 
ile yetersizlikler önlenememektedir. Bu çalış-
mamızın asıl amacı öğretmenlerin ilk yardım ile 
ilgili olarak okul eğitimleri sırasında bu bilgileri 
almalarının gerekliliği üzerinde durmak olduğu 
için, bu tür kuruluşların kendilerine ne kadar 
katkıda bulunduğu ayrıca sorgulanmamıştır. Diğer 
yandan, 2010 yılı Ulusal Sağlık Hedefleri içinde 
okullarda olabilecek kazalara ilişkin planlar yer 
almaktadır. Ancak, araştırmayı gerçekleştirdiğimiz 
okullarda henüz bu plana yönelik bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Öğretmenlerin en çok bilgi sahibi oldukları alan-
ların başında sıcak çarpması gelmektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin %91.1’i, branş öğretmenlerinin 
de %88.9’u çocuklarda oluşacak sıcak çarpması 
durumunda ne yapmaları gerektiğini bildiklerini 
ifade etmişlerdir. Bunu sınıf öğretmenlerinde %91.1 
oranında, branş öğretmenlerinde %84.7 oranında 
epilepsi takip etmektedir. Bu tür kazalar ev orta-
mında daha çok ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile 
öğretmenlerin bu bilgilere genel kültürleri nedeni 
ile sahip oldukları düşünülmektedir. Oysa, diğer 
ilk yardım alanları daha spesifik bilgilere ihtiyaç 
göstermektedir. Nitekim sınıf öğretmenlerinin 
%94.6’sı kalp masajı ve suni solunum, %87.5’i 
ise yabancı cisim batması hakkında bilgilerinin 
olmadığını belirtmişlerdir. Branş öğretmenlerinde 
ise 79.2’sı kalp masajı ve suni solunum, %70.8’i 
yabancı cisim batması, konusunda bilgi yetersiz-
likleri olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğretmenler arasındaki cinsiyet ayrımının ilk 
yardım bilgi düzeyi üzerinde etkili olup olmadı-
ğına bakıldığında, bayan öğretmenlerin en çok 
bilgi sahibi oldukları alanların başında genel 
değerlendirmede olduğu gibi sıcak çarpması 
gelmektedir. Bayan öğretmenlerin %92.4’ü, 
erkek öğretmenlerin de %85.7’si çocuklarda 
oluşacak sıcak çarpması durumunda ne yapmaları 
gerektiğini bildiklerini ifade etmişlerdir. Bunu 
bayan öğretmenlerde %87.3 oranında, erkek 
öğretmenlerde %87.8 oranında epilepsi takip 
etmektedir. Ancak bayan öğretmenlerin %83.5’i 
kalp masajı ve suni solunum, %79.5’i ise yabancı 
cisim batması hakkında bilgilerinin olmadığını 
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belirtmişlerdir. Erkek öğretmenlerin ise 89.8’i 
kalp masajı ve suni solunum, %75.5’i yabancı 
cisim batması, konusunda bilgi yetersizlikleri 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin 
ilk yardım bilgi düzeyi karşılaştırıldığında ya-
bancı cisim batması, kalp-akciğer canlandırması, 
bayılma ve bilinç kontrolü bilgi düzeyi arasında 
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 
Diğer konularda bilgi düzeyleri arasında anlamlı 
farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Erkan ve Göz (2005)’ün araştırma sonuçlarına 
göre öğretmenler ilk yardım ile ilgili bilgilerini 
eğitim gördükleri okullardan değil, sürücü kurs-
ları, kitle iletişim araçları ve hizmet içi eğitim 
programlarından elde etmektedirler.

Kazaları önlemenin en güvenilir yolu eğitimdir. 
Toplumun ilk yardım konusunda eğitilmesinin 
yararlarını ortaya koyan çalışmalar literatürlerde 
yer almaktadır (Bayraktar ve Çelik 2000). Ken-
disinin ve toplumun problemlerini çözebilecek, 
öğrencilerimizi yetiştirecek öğretmenlerimizin ilk 
yardım konusuna özel önem vermeleri önemlidir 
(Ege, 1999).

Dinçer ve arkadaşları (2000), okulöncesi eğitim 
kurumlarında çalışan eğitimcilerin ilk yardım 
konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 
yaptıkları çalışmada, örnekleme giren eğitimci-

lerin, % 62.3’ünün ilk yardım eğitimi almadığı 
saptanmıştır.

Carter ve arkadaşları (1994), çocuk kazalarını 
önlemede 3-11 yaş grubu çocukların öğretmen-
lerinin rolünü belirlemek amacıyla yaptıkları 
çalışma sonucunda, öğretmenlerin çok azının bu 
konuda yeterli bilgilerinin olduğunu ve ilk yardım 
eğitimine ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

Liberal ve arkadaşlarının (2005) yaptığı çalışmada 
güvenli okul kavramı sadece binanın ve eşyala-
rının yapısından kaynaklanmamakta, okulların 
güvenliğinin arttırılması için öğrencilere davra-
nış eğitimleri, öğretmenlere de sağlık eğitimleri 
verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Günlerinin büyük bir kısmını okulda hareketli ve 
kalabalık bir ortamda geçirmekte olan öğrenciler, 
yaşlarının gelişim özellikleri de göz önünde bu-
lundurulduğunda kazalara yatkın durumdadırlar. 
Bir yaralanma ya da hastalık durumunda ise 
içinde bulundukları şartlar gereği ilk olarak en 
yakınlarında bulunan öğretmenlerinden yardım 
almaktadırlar. Okul sağlığı ekibinin bir üyesi 
olarak görülen öğretmenler, ilk yardım uygula-
maları ile ilgili bilgilerle donanmış olmalıdırlar. 
Çalışmamız sonucunda öğretmenlerin ilk yar-
dım ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmadıkları 
ve bu eksikliklerinin de farkında olarak eğitim 
ihtiyaçlarını dile getirdikleri belirlenmiştir. Bu 
yetersizlik durumu bütün branşlarda karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle, eğitimcileri yetiştiren 
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tüm kurumlara (öğretmen yetiştiren fakülte ve 
meslek liselerine) “ilk yardım” dersinin konul-
ması ayrıca özel ve yatılı okullarda olduğu gibi 
diğer ilköğretim okullarının tümünde de revir 
kurulması ve buralarda görev yapacak en az bir 
sağlık personelinin bulundurulması önerilebilir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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EXTENDED ABSTRACT

n the process of primary and secondary school, as being the cornerstone of national education, in 
the study we made, in order to identify the first aid knowledge of the teachers being responsible 
primarily from the students’ health, in total 128 teachers, working at primary schools in county of 
Beykoz, İstanbul, whose age range from 23 to 54, of whom 56 are class teachers, 72 of them are 
branch teachers, 79 of them are females and 49 of them are males attended voluntarily. The first aid 
knowledge levels of the teachers are identified with the method of survey. The survey is composed 
of approximately 25 questions. The first part of the survey is composed of identification questions, 
the other 25 are composed of knowledge questions. Knowledge questions contain the questions 
measuring according to common first aid knowledge. In the statistical evaluation of the survey 
SPSS pocket programme is being used. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the 
scale is found 0.62. 25% of the teachers stated that they had never before received training related 
to first aid. All of the teachers took part in the research stated that it is necessary fort them having 
knowledge about first aid topics. The branches about which the teachers have the most knowledge 
heatstroke come first. 91.2% of the class teachers, 88.9% of the branch teachers stated that they know 
what to do in case of heatstroke which may happen in children. Epilepsy follows this with the rate 
of 91.1% in class teachers, 84.7% in branch teachers. In addition 94.6% of the class teachers stated 
that they have no knowledge of about heart massage and kiss of life, 87.5% of them stated that they 
have no knowledge about foreign substance sting. In branch teachers, 79.2% of them stated that they 
haven’t got enough knowledge about heart massage and kiss of life, 70.8% of them stated that they 
haven’t got enough knowledge about foreign substance sting. In the accidents happening at schools 
or in the emergencies the students undergo or in the problems can occur related to existing disease; 
doing the necessary first aid is primarily the duty of the present health personal. But, in our country, 
especially the state schools coming at first, in most of the schools there is no nurse available, this 
duty is taken over by the teachers being a member of school health team. Because of this reason, it 
is very important that the teacher should be equipped with sufficient health knowledge (R.T. Ministry 
of Health, 2008). In the emergency situations experienced at schools, until the health staff arrive 
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at scene or the child is brought to health institution, the intervention of the teacher carries rather 
importance (Ates, 2005) The aim of our study we made, by setting of from all this information is 
to detect the knowledge levels of the teacher primarily responsible from the health of the students 
at primary education schools. So, the topics in which teachers need to be acknowledged can be put 
forward and the studies can be started towards to eliminate the detected deficiencies. Generally the 
development phases of the scale are designed as: Article Pool, Expert Opinion, Pre- Trial, Factor 
Analysis and the Phase of Reliability Calculation. In the evaluation of the gathered data descriptive 
statistics (frequency–percentage) and the t test is used. In the statistical calculations the significance 
level is fixed as 0.05. When the syllabuses of the schools are inspected by the research (Faculty of 
Education, Science and Letters Faculties, Fine Arts, Conservatory, Faculty of Theology) it is detected 
that out of physical education department there is not a special lesson takes place in the syllabuses. 
As there is not seen any difference in the teachers’ knowledge of first aid according to their branches, 
it can be interpreted as a sign that the teachers cannot be trained enough during their training related 
to first aid. Teachers, even they hadn’t got the knowledge related to first during their education, 
they benefit from the trainings from time to time made by the some associations, foundations and 
municipalities. But, because of this trainings cannot perform continuity, these deficiencies cannot 
be prevented. Main aim of our study, in order to put emphasis of the teachers taking training during 
their educations related to first aid, this kind of foundations are separately questioned to what extend 
contribute themselves. When looked on the gender differences among teachers whether it is effective 
on first aid knowledge  level, the branches coming first among female teachers, as being in general 
evaluation, heart stroke comes first.
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Öz: Günümüzde sağlık hizmeti veren hastanelerin hizmet kalitesine 
ilişkin müşteri algıları hastane tercihlerini etkileyen en önemli unsurdur. 
Hizmet kalitesinin etkin kılınmasında hastaların ilgi ve ihtiyaçlarının 
karşılanması ve hasta memnuniyetinin artırılması gerekmektedir. 
Bu bağlamda Tekirdağ ve İstanbul illerinde bulunan 18 farklı sağlık 
kurumu bünyesinde ortopedi kliniklerinde tedavi görmüş rastgele 
yöntemle seçilmiş toplam 892 (Tekirdağ=499 ve İstanbul=393) 
hasta üzerinde uygulamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
8 ay sürmüştür. Katılımcıların hizmet kalitesi algıları ve hastane 
tercihlerinin ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi çalışmanın 
temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan anket 5’li 
likert ölçekli bir formdur. Uygulanan anketin güvenilirlik katsayısı 
(Cronbach’s alpha) 0,962 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler 
PASW 18.0 paket programında analiz edilmiştir. Analiz kapsamında 
betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Kruskal Wallis analizi, 
ve Chi-Square testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda, hekimden 
alınan hizmet, doktor yaklaşımı, klinik bakım süreci, temizlik ve 
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Abstract: Customer perceptions of today’s hospitals that provide 
healthcare services regarding service quality is the most impor-
tant factor affecting hospital preferences. It is required to meet 
the interests and needs of patients and to increase the patient 
satisfaction for an effective service quality. In this sense, an ap-
plied research was conducted on a total of randomly selected 892 
patients (Tekirdağ=499 and İstanbul=393) who received treatment 
in orthopedics clinics within 18 different healthcare institutions 
in the provinces of Tekirdağ and İstanbul. The study lasted for 8 
months. The main purpose of the study is to determine the service 
quality perceptions of the participants, their hospital preferences 
and the factors affecting this. The questionnaire used in the study 
is a 5-point scaled questionnaire. Reliability coefficient (Cron-
bach’s alpha) of the questionnaire applied was found to be 0,962. 
Data obtained were analyzed in PASW 18.0 package program. 
Descriptive statistics, reliability analysis, Kruskal Wallis analysis 
and Chi-Square test were used within the analysis. Following the 
study, it has been concluded that such factors as service received 
from the physician, physician’s approach, care period in the clinics, 
hygiene and cleaning, pre-service practices, hospital procedures 
and solid hospital infrastructure become highly effective on patient 
satisfaction. It has also been identified that patient satisfaction 
levels differentiate according to the educational background, and 
the factor with the highest effect on patient satisfaction levels is 
the service perception concerning hospital procedures. 

Key Words: Health, Hospital, Patient, satisfaction, Service Quality 

(1)  Sorumlu Yazar: Ali Serdar YÜCEL, Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye alsetu_23@
hotmail.com  Geliş Tarihi / Received: 11.12.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 02.04.2015 Makalenin Türü: Type 
ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik 
Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”

Doi: 10.17372/OTSHD.2015310921

OTSHD ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine



12

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Ocak / Şubat / Mart  – Nisan Kış İlkbahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedıcs Traumatology And Sports Medıcine
January / February / March-April Spring Semester Winter Volume: 2 Number: 3 Year: 2015

ID:15 K:03
ISSN Print: 2148-4805 Online 2148-5550

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/004105-2015-GE-18147)

                 

 
ULUSLARARASI HAKEMLĠ ORTOPEDĠ TRAVMATOLOJĠ VE SPOR HEKĠMLĠĞĠ 

DERGĠSĠ 
Ağustos – Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz KıĢ  

August-December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Winter 
          ID:13 K:03 

www.otshdergisi.com 

 

YAġAM KONFORU AÇISINDAN ORTOPEDĠK VE FĠZĠKSEL 
SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIġAN Ġġ KADINLARI 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ  

Murat KORKMAZ1, Bülent KILIÇ2, Ali Serdar YÜCEL3 

1Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni  
2Ortopedi Uzmanı 

3Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

GİRİŞ

Kalite kavramı bu gün yaşantımızın bütün alan-
larında ön plana çıkmış olup, her alanda talep 
edilen bir kavram olmuştur (Çoban ve Kaşıkçı, 
2008). Son yıllarda sağlık kurumlarının daha etkin 
ve verimli hizmet vermelerine yönelik yapılan 
yasal düzenlemeler, özel hastanelerin statüsünü ve 
rolünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu sürece 
bağlı olarak özel hastanelerdeki artış ve yoğun 
rekabet, bu alanda faaliyet gösteren kurumları 
hastaların istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek, 
hizmetlerde çeşitlendirme ve geçmiş dönemlere 
göre daha kaliteli hizmet sunmaya zorlamıştır 
(Demirel vd., 2009). Sağlık hizmetleri, insanın 
fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının 
korunması, iyileştirilmesi ve bu durumun sürek-
liliğinin sağlanarak toplumun refah düzeyinin ve 
mutluluğunun geliştirilmesi amacı ile sunulan 
hizmetlerdir (Aslantekin vd., 2007). Hizmet 
sektöründe yaşanan gelişmeler, hizmet kalitesi, 
kalitenin ölçülmesi, verimliliğin artırılması ve 
müşteri tatmini gibi konuların tartışılmasına zemin 
hazırlayarak günümüz rekabet ortamında yerini 
almasını sağlamıştır (Odabaşı, 2006). 

Sağlıkta hizmet kalitesi, bireylerin arzuladıkları 
sağlık sonuçlarının etkili, verimli ve satın alınabilir 
şekilde sunulma derecesi olarak tanımlanmak-
tadır (Tafreshi vd., 2007). Sağlık hizmetlerinde 
her hizmette olduğu gibi hizmeti alan kişinin 

beklentisi hizmetin kalitesi hakkında belirleyici 
unsurdur (Güllülü vd., 2008).

Sağlık ve sağlık hizmeti sunumu, insan yaşamının 
sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin iyileştirilme-
sinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir 
(Zerenler ve Öğüt, 2007). Sağlık alanındaki 
değişim ve gelişmeler, hizmet alanların sürekli 
artan ihtiyaç ve beklentilerindeki farklılıklar sağlık 
kurumlarının, daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti 
sunmanın yollarını aramalarına neden olmaktadır. 

Ülkemizde özel sağlık işletmelerinin sayısı hızla 
artmaktadır. Sağlık kuruluşlarının bu yoğun reka-
bet ortamında ayakta kalabilmeleri daha kaliteli 
hizmet verilmesini gerekli kılmaktadır (Papatya 
vd, 2012). Sağlıkta hizmet kalitesini sağlamada 
etken faktörlerden biri de hasta memnuniyetidir. 

Hasta tatmini günümüzde sağlık hizmetlerinin 
kalitesi, verimliliği ve etkinliğini değerlendirmede 
kullanılan önemli bir kavram olmuştur (Huang 
vd., 2004). Hasta memnuniyeti verilen sağlık 
hizmetlerinin bir sonucu ve hizmet kalitesinin bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir (Mpinga ve 
Chastonay., 2011). 

Hastanenin bakım ve tedavi olanaklarının, hastane 
ekibi ve ortamının müşterileri tatmin edecek dü-
zeyde sağlanması gerekmektedir (Büber, 2012). 
Gelişen teknoloji ile iletişim ve bilişim imkânları 
sayesinde hastalar aldıkları sağlık hizmetlerini daha 
detaylı değerlendirebilmekte, kalitesini sorgula-
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yabilmekte ve sağlık hizmeti sunan kuruluşları 
özellikle de hastaneleri hizmetlerinin kalitesi 
açısından karşılaştırabilmektedir (Narlı, 2009). 

Hastaneler diğer bütün işletmeler gibi sadece 
müşterilerinin tatmini ve bağlılığını temin ettik-
leri sürece gelişirler (Tengilimoğlu vd., 2009). 
Herhangi bir hastanenin başarı ya da başarısızlığı 
büyük ölçüde hastaların kendilerine sunulan 
hizmetlerden duydukları memnuniyete bağlıdır 
(Mohan ve Kumar, 2011). Dolayısıyla sağlık 
işletmeleri hasta memnuniyetinin ölçümü, sadece 
hastaların sunulan hizmetten memnun olup ol-
madıklarını belirlemek için değil, aynı zamanda 
sağlık kuruluşlarının kendi performanslarını da 
değerlendirmeleri amacıyla kullanılır (Varinli ve 
Çakır, 2004).

Hasta memnuniyetini etkileyen bazı unsurlar 
vardır. Hastane alt yapısı, personel kalitesi doktor 
bakımı, iletişim ve klinik bakım süreci bunlardan 
bazılarıdır.

Altyapı; dizayn, ekipman ve ambiyans olmak üzere 
3 boyutta değerlendirilebilir. Dizayn, fonksiyonel 
olmayı ve estetik bir görünümü ifade ederken; 
ekipman, modern ve kullanılabilir araçları; am-
biyans ise, hijyen, ısı ve müzik gibi hastanenin 
fiziksel durumuna katkı sağlayan unsurları ifade 
etmektedir (Moon vd., 2011). Bu unsurların bek-
lentileri karşılayacak düzeyde ya da beklentilerin 
ötesinde olmasının hasta memnuniyetine olumlu 
katkı sağlayacağı söylenebilir.

Hasta memnuniyetliğini etkileyen diğer unsurlardan 
biri olan personel kalitesi ise personel ile hastalar 
arasındaki olumlu etkileşimi ifade etmektedir. 
Personel kalitesi, sağlık personeli ve idari perso-
nelin tüm hizmet sunumu boyunca hizmet alana 
gösterdikleri ilgiyle alakalıdır (Padma vd., 2009). 
Bunun yanı sıra doktor bakımı da hasta kalite 
algısında etkileyici olmaktadır. Doktor bakımı, 
doktorlar tarafından verilen sağlık hizmetinin, 
hastanın tecrübesi açısından ölçülmesi boyutudur 
(Duggirala, 2008’den akt: Bakan vd., 2011).

Hasta ve sağlık personelinin sağlık iletişimini 
kurması, karşılıklı birbirlerini anlayabilmeleri 
sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi 
açısından önemlidir (http://hastane.beun.edu.tr). 
İletişim kalitesi; hasta ve sağlık çalışanını kapsayan 
çift taraflı görüşme ile hasta hakkındaki bilginin 
sağlıklı bir şekilde paylaşımı anlamına gelir. Klinik 
bakım süreci boyutunda ise, hastanın hastanede 
geçirdiği klinik bakım süreci boyunca (teşhis 
ve bakım süreci) yaşadığı deneyimler yer alır 
(Duggirala vd., 2008’den akt: Bakan vd., 2011).

Hizmet kalitesini artırmak ve algılanan hizmet 
düzeyini iyileştirmek için, hastanelerin hastaların 
ne istediklerini, sundukları hizmetlerin hastalar 
tarafından nasıl algılandığını ve ne derece memnun 
kaldıklarını araştırması ve gerekli değerlendirmeleri 
yapmaları gerekmektedir (Demirel vd., 2009).

Bu bağlamda çalışmamız Tekirdağ ve İstanbul 
illerinde ortopedi kliniklerinde algılanan hizmet 
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(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

kalitesi ve hastane tercih nedenlerinin araştırılması 
amacıyla 892 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

İstanbul ve Tekirdağ ili evreni içerisinde bulu-
nan 18 farklı sağlık kurumu bünyesinde hizmet 
veren ortopedi kliniğinden hizmet alan rastgele 
örnekleme yöntemi ile seçilen toplam (N=892) 
hasta üzerinde uygulamalı araştırma gerçekleştiril-
miştir. Anketin ilk bölümü demografik sorulardan 
oluşmuştur. İkinci bölümü ise hekimden alınan 
hizmet kalitesi, klinik bakım süreci ve hizmet 
kalitesi, hastane alt yapısına ilişkin hizmet kalitesi, 
hastane prosedürlerine yönelik hizmet kalitesini 
ölçmeye yönelik ölçekli sorulardan oluşmuştur.  
Oluşturulan soruların güvenilirliği için Cronbach’s 
alpha analizi uygulanmış ve değeri 0.962 olarak 
tespit edilmiştir. 

Verilerin Analizi

Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler 
PASW 18.0 paket programında analiz edilmiş-
tir. Analiz kapsamında betimleyici istatistikler, 
güvenilirlik analizi, Kruskal Wallis analizi, ve 
Chi-Square testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların demografik yapıları incelendiğin-
de, %69’unun kadın, %31’inin erkek olduğu, 
%26’sının 18-25 yaş aralığında, %36’sının 26-33 
yaş aralığında, %6’sının 34-41 yaş aralığında, 
%18’inin 42-50 yaş aralığında, %14’ünün ise 51 
yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. %48’i evli, 
%52’si bekârdır. %5’i ilkokul mezunu, %31’i 
ilköğretim mezunu, %45’i lise mezunu, %15’i 
üniversite mezunu, %4’ü ise yüksek lisans ve 
üzeri eğitime sahiptir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bazı Demografik İstatistikler

Maddeler N %

Şehir İstanbul 499 56%

Tekirdağ 393 44%

Cinsiyet        Kadın 613 69%

Erkek 279 31%

Yaş           18-25 232 26%

26-33 321 36%

34-41 53 6%

42-50 158 18%

51 ve üzeri 128 14%

Medeni Durum      Evli 427 48%

Bekar 465 52%

Eğitim Durumu   İlkokul 46 5%

İlköğretim 280 31%

Lise 398 45%

Üniversite 131 15%

Yüksek lisans ve üzeri 37 4%
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Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Bazı Betimleyici İstatistikler

Maddeler N %

Tedavi Şekliniz ve Yapılan İşlemler 

Ayaktan 123 14%

Yatarak 274 31%

Ameliyat (Cerrahi İşlem) 194 22%

İlaç ve Fizik Tedavi 198 22%

Tedavi Olamadım 103 12%

Ne Kadar Süredir Rahatsızlık Yaşıyorsunuz?

1 yıldan az 113 13%

1-5 yıl 447 50%

6-10 299 34%

11-15 32 4%

16-20 1 0%

 Hizmet Aldığınız Doktorunuzdan Memnun Kaldınız Mı?
Evet 776 87%

Hayır 116 13%

Hizmet Aldığınız Hastanenin Hukuki Yapısı “Konumu” 
Özel Hastane 461 52%

Kamu Hastanesi 431 48%

Tablo 3. Ölçeğe İlişkin Güvenirlik Analizi

Cronbach’ S Alpha Madde 
sayısı

Katılımcı 
sayısı

0,962 38 892

Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha=0,962 
olmasından dolayı 38 maddenin çok yüksek 
güvenilirlik düzeyinde olduğu söyleyebiliriz.
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(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 4. Ortopedi Kliniklerinde Verilen Hizmet Kalitesi Ve  
Hasta Memnuniyetliği Kruskal Wallis Testi

 Faktörler Hasta 
Memnuniyeti N Ortalama Standart 

Sapma
Kruskal Wallis 
Test-P Değeri

Hekimden Alınan Hizmet 
Kalitesi

Az Memnunum 583 3,90 0,33

0,00Çok Memnunum 309 4,64 0,30

Toplam 892 4,16 0,47

Klinik Bakım Süreci Ve 
Algılanan Hizmet Kalitesi

Az Memnunum 583 4,23 0,28

0,00Çok Memnunum 309 4,85 0,24

Toplam 892 4,44 0,40

Hastane Alt Yapısı Ve Algılanan 
Hizmet Kalitesi

Az Memnunum 583 3,90 0,30

0,00Çok Memnunum 309 4,35 0,31

Toplam 892 4,06 0,37

Hastane Prosedürlerine Yönelik 
Hizmet Algısı

Az Memnunum 583 4,09 0,19

0,00Çok Memnunum 309 4,65 0,16

Toplam 892 4,28 0,32

Not: 1=hiç memnun değilim; 2=memnun değilim; 
3=kararsızım; 4=memnunum; 5=çok memnunum

Yapılan araştırmada elde edilen veriler doğrultu-
sunda ortopedi kliniklerinden hizmet alan hasta 
ve yakınlarının hizmet algılarına baktığımızda; 

Hekimden alınan hizmet kalitesi ile hasta mem-
nuniyeti arasındaki farklılık p<0,05 olduğundan 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılır. 
Dolayısıyla hekimden alınan hizmet, doktorun 
yaklaşımı hasta memnuniyeti üzerinde önemli 
derecede etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Klinik bakım süreci ile hasta memnuniyeti ara-
sındaki farklılık p<0,05 olduğundan istatistiksel 
olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
klinik bakım süreci, temiz ve hijyen olması hasta 
memnuniyeti üzerinde önemli derecede etkili 
olduğunu söyleyebiliriz.

Hastane prosedürlerine yönelik hizmet ile hasta 
memnuniyeti arasındaki farklılık p<0,05 olduğun-
dan istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna 
varılır. Dolayısıyla ön hizmet uygulamaları, has-
tane prosedürlerinin hasta memnuniyeti üzerinde 
önemli derecede etkili olduğunu söyleyebiliriz.
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1Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni  
2Ortopedi Uzmanı 

3Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Hastane alt yapısı ile hasta memnuniyeti ara-
sındaki farklılık p<0,05 olduğundan istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu sonucuna varılır. Dolayı-

sıyla hastane alt yapısının sağlam olması hasta 
memnuniyeti üzerinde önemli bir etken oluğunu 
söyleyebiliriz.

Tablo 5. Hekimden Alınan Hizmet Kalitesi İle Tedavi Şekli Ve Yapılan İşlemlere İlişkin 
Kruskal Wallis Testi

Tedavi Şekli ve Yapılan İşlemler N Ortalama Standart 
Sapma

Kruskal 
Wallis Test-P 
Değeri

Ayaktan 123 4,08 0,45

0,00

Yatarak 274 4,16 0,46

Ameliyat (Cerrahi İşlem) 194 3,84 0,38

İlaç Ve Fizik Tedavi 198 4,38 0,40

Tedavi Olamadım 103 4,43 0,46

Toplam 892 4,16 0,47

Not: 1=hiç memnun değilim; 2=memnun değilim; 
3=kararsızım; 

4=memnunum;    5=çok memnunum

Hekimden alınan hizmet kalitesi ile tedavi şekli 
ve yapılan işlemler arasındaki farklılık p<0,05 

olduğundan istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
sonucuna varılır. Dolayısıyla tedavi şekli ve yapılan 
işlemlerin farklı olması hekimden alınan hizmet 
kalitesi anlamlı derecede farklılık göstermektedir.

Tablo 6. Hizmet Kalitesi Ve Hasta Memnuniyetliğine İlişkin Pearson Korelasyon Testi

 Faktörler Pearson Korelasyon 
Katsayısı ( R )

Hekimden Alınan Hizmet Kalitesi 0,74

Klinik Bakım Süreci Ve Algılanan Hizmet Kalitesi 0,75

Hastane Alt Yapısı Ve Algılanan Hizmet Kalitesi 0,58

Hastane Prosedürlerine Yönelik Hizmet Algısı 0,83
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda 
hasta memnuniyeti ile doktoru ilgisi ve hekimden 
alınan hizmet kalitesi arasında pozitif yönde güçlü 
bir ilişki olduğu, hasta memnuniyeti ile klinik 
bakım süreci, kliniğin temiz ve hijyen olması 
arasında pozitif yönde güçlü bir 

ilişki olduğu, hasta memnuniyeti ile hastane alt 

yapısı arasında pozitif yönde orta derecede ilişki 

olduğu, hasta memnuniyeti ile ön hizmet uygula-

maları, hastane prosedürleri arasında pozitif yönde 

çok güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 7. Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Düzeylerine Etkilerine Yönelik 
Regresyon Analiz

Faktörler

 B T P R2

Sabit Değer -1,01 -8,75 0,00

0,74

Hekimden Alınan Hizmet Kalitesi 0,23 8,35 0,00

Klinik Bakım Süreci Ve Algılanan Hizmet Kalitesi 0,19 5,43 0,00

Hastane Alt Yapısı Ve Algılanan Hizmet Kalitesi 0,14 4,96 0,00

Hastane Prosedürlerine Yönelik Hizmet Algısı 0,70 15,86 0,00

Algılanan hizmet kalitelerinin hasta memnuni-
yeti düzeylerine etkileri için regresyon analiz 
tekniği uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
hasta memnuniyet düzeylerine ait modeli %74 
(R2=0,74) oranında açıklamaktadır. Tablodaki 
her bir değişkenin p değerini incelediğimizde 
p<0,05 olduğundan hekimden alınan hizmet 
kalitesi, klinik bakım süreci, hastane alt yapısı 
ve hastane prosedürlerine yönelik hizmet hasta 
memnuniyeti üzerinde anlamlı katkı yaptığını 
söyleyebiliriz.

Hasta memnuniyeti düzeylerinin alabileceği değer 
aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir:

Hasta Memnuniyeti= -1,01 + 0,23 Hekimden 
Alınan Hizmet Kalitesi + 0,19 Klinik Bakım Sü-
reci Ve Algılanan Hizmet Kalitesi + 0,14 Hastane 
Alt Yapısı Ve Algılanan Hizmet Kalitesi +0,70 
Hastane Prosedürlerine Yönelik Hizmet Algısı

Katsayılar arasında hasta memnuniyeti düzeyleri 
üzerinde en fazla etkiye sahip (katsayısı fazla 
olduğundan) hastane prosedürlerine yönelik 
hizmet algısıdır.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 8. Tedavi Şekli Ve Hasta Memnuniyetliğine İlişkin Ki-Kare Testi

 Tedavi şekli X Hasta memnuniyeti
 

Hasta Memnuniyeti

Ki-Kare 
P Değeri  Az 

Memnunum
Çok 

Memnunum Toplam

  f % f % f %

Tedavi Şekli 
Ve Yapılan 
İşlemler

Ayaktan 106 86 17 14 123 14

0,00

Yatarak 189 69 85 31 274 31

Ameliyat (Cerrahi İşlem) 172 89 22 11 194 22

İlaç Ve Fizik Tedavi 69 35 129 65 198 22

Tedavi Olamadım 47 46 56 54 103 12

Toplam 583 65 309 35 892 100

Tablo 8’de “Tedavi şekli ve yapılan işlemler ile 
hasta memnuniyeti birbirine bağımlı mıdır?” 
sorusuna ilişkin yapılan analiz sonucunda Ki-kare 
p değeri 0,05’den küçük olduğu için tedavi şekli 
ve yapılan işlemler ile hasta memnuniyeti ara-

sındaki ilişkinin anlamlı olduğu söylenebilir. Bu 
bulgulardan hareketle hasta memnuniyet düzeyleri 
tedavi şekli ve yapılan işlemlerin farklılıklarına 
göre değiştiği sonucuna varılmıştır.

Tablo 9. Eğitim Düzeyi Ve Hasta Memnuniyetliğine İlişkin Ki-Kare Testi

Eğitim düzeyi X Hasta memnuniyeti Hasta Memnuniyeti

Ki-Kare 
P Değeri  Az Memnunum Çok 

Memnunum Toplam

  f % f % F %

Eğitim 
Durumu

İlkokul 32 70 14 30 46 5

0,00

İlköğretim 223 80 57 20 280 31

Lise 202 51 196 49 398 45

Üniversite 120 92 11 8 131 15

Yüksek Lisans ve Üzeri 6 16 31 84 37 4

Toplam 583 65 309 35 892 100
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 9’da “Eğitim düzeyi ile hasta memnuniyeti 
birbirine bağımlı mıdır?” sorusuna ilişkin yapılan 
analiz sonucunda Ki-kare p değeri 0,05’den küçük 
olduğu için eğitim durumları ile hasta memnuniyeti 
arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu söylenebilir. 
Bu bulgulardan hareketle hasta memnuniyet 
düzeyleri eğitim durumlarına göre farklılaştığı 
sonucuna varılmıştır.

H0: Hizmet alınan hekim rahatsızlığımı dinleyerek 
doğru teşhis koydu ifadesi cinsiyete göre farklılık 
göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla hizmet alınan hekim rahatsızlığımı 
dinleyerek doğru teşhis koydu ifadesi cinsiyete 
göre farklılık göstermektedir.

Tablo 10. Hekim Kalitesi Ve Cinsiyet Değişkeni Ki-Kare Testi

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 48,979a 2 ,000

Likelihood Ratio 57,354 2 ,000

Linear-by-Linear Association 48,883 1 ,000

N of Valid Cases 892

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 8,45.

H0: Hizmet aldığım hekim düşüncelerime önem 
verdi ifadesi cinsiyete göre farklılık gösterme-
mektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla hizmet alınan hekimin hastanın 
fikirlerine önem vermesi ifadesi cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir.
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1Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni  
2Ortopedi Uzmanı 

3Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 11. Hekim Düşüncesi Ve Cinsiyet Değişkeni Ki-Kare Testi

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 52,038a 3 ,000

Likelihood Ratio 56,327 3 ,000

Linear-by-Linear Association 51,757 1 ,000

N of Valid Cases 892

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1,56.

H0: Hizmet alınan hekim rahatsızlığımı dinleye-
rek doğru teşhis koydu ifadesi yaşa göre farklılık 
göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla hizmet alınan hekim rahatsızlığımı 
dinleyerek doğru teşhis koydu ifadesi yaşa göre 
farklılık göstermektedir.

H0: Hizmet aldığım hekim düşüncelerime önem 
verdi ifadesi yaşa göre farklılık göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla hizmet alınan hekimin hastanın fi-
kirlerine önem vermesi ifadesi yaşa göre farklılık 
göstermektedir.

Tablo 12. Hekim İletişimi Ve Yaş Değişkenine İlişkin Ki-Kare Testi

Hizmet aldığım hekim rahatsızlığım 
konusundaki şikâyetlerimi dinleyerek 
doğru teşhisi koydu.

Hizmet aldığım hekim fikir ve düşün-
celerime önem verdi. 

Chi-square 111,892 36,926

Df 4 4

Asymp. Sig. ,000 ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 2. Yaşınız                   
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

H0: Hizmet alınan hekim rahatsızlığımı dinleyerek 
doğru teşhis koydu ifadesi eğitime göre farklılık 
göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla hizmet alınan hekim rahatsızlığımı 
dinleyerek doğru teşhis koydu ifadesi eğitime 
göre farklılık göstermektedir.

H0: Hizmet aldığım hekim düşüncelerime önem 
verdi ifadesi eğitime göre farklılık göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla hizmet alınan hekimin hastanın fikir-
lerine önem vermesi ifadesi eğitime göre farklılık 
göstermektedir.

Tablo 13. Hekim İletişimi Ve Eğitim Durumu Değişkenine İlişkin Ki-Kare Testi

Hizmet aldığım hekim rahatsızlığım 
konusundaki şikâyetlerimi dinleyerek 
doğru teşhisi koydu.

Hizmet aldığım hekim fikir ve 
düşüncelerime önem verdi. 

Chi-square 116,775 106,646

Df 4 4

Asymp. Sig. ,000 ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 4. Eğitim Durumunuz   

H0: Klinik çalışanlarının görüntüsü, klinik temizliği, 
hijyenik görüntüsü ve çalışanların yaklaşımından 
son derece memnun kaldım ifadesi cinsiyete göre 
farklılık göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Klinik çalışanlarının görüntüsü, kli-
nik temizliği, hijyenik görüntüsü ve çalışanların 
yaklaşımından son derece memnun kaldım ifadesi 
cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 14. Klinik Temizliği Ve Hijyenik İle Cinsiyet Değişkeni Ki-Kare Testi

Value df
Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 6,823a 1 ,009

Continuity Correctionb 6,449 1 ,011

Likelihood Ratio 6,808 1 ,009

Fisher’s Exact Test ,011 ,006

Linear-by-Linear Association 6,815 1 ,009

N of Valid Cases 892

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 126,99.

b. Computed only for a 2x2 table

H0: Klinik çalışanlarının görüntüsü, klinik temizliği, 

hijyenik görüntüsü ve çalışanların yaklaşımından 

son derece 

memnun kaldım ifadesi yaşa göre farklılık gös-

termemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Klinik çalışanlarının görüntüsü, kli-
nik temizliği, hijyenik görüntüsü ve çalışanların 
yaklaşımından son derece memnun kaldım ifadesi 
yaşa göre farklılık göstermektedir.

Tablo 15. Klinik Temizliği Ve Hijyenik İle Yaş Değişkeni Ki-Kare Testi

Klinik çalışanlarının görüntüsü, klinik temizliği, hijyenik 
görüntüsü ve çalışanların yaklaşımından son derece memnun 
kaldım.

Chi-square 104,623

Df 4

Asymp. Sig. ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 2. Yaşınız                   

H0: Klinik çalışanlarının görüntüsü, klinik temizliği, 
hijyenik görüntüsü ve çalışanların yaklaşımından 

son derece memnun kaldım ifadesi eğitime göre 
farklılık göstermemektedir.
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YAġAM KONFORU AÇISINDAN ORTOPEDĠK VE FĠZĠKSEL 
SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIġAN Ġġ KADINLARI 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ  

Murat KORKMAZ1, Bülent KILIÇ2, Ali Serdar YÜCEL3 

1Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni  
2Ortopedi Uzmanı 

3Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Klinik çalışanlarının görüntüsü, kli-

nik temizliği, hijyenik görüntüsü ve çalışanların 
yaklaşımından son derece memnun kaldım ifadesi 
eğitime göre farklılık göstermektedir.

Tablo 16. Klinik Temizliği Ve Hijyenik İle Eğitim Durumu Değişkeni Ki-Kare Testi

Klinik çalışanlarının görüntüsü, klinik temizliği, hijyenik 
görüntüsü ve çalışanların yaklaşımından son derece 
memnun kaldım.

Chi-square 107,345

Df 4

Asymp. Sig. ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 4. Eğitim Durumunuz   

H0: Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji kulla-
nımı ile diğer her türlü duyduğum ihtiyaçlarımın 
kolaylıkla karşılanması ilgili hastanenin güçlü bir 
alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir ifadesi 
cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji 
kullanımı ile diğer her türlü duyduğum ihtiyaç-
larımın kolaylıkla karşılanması ilgili hastanenin 
güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir 
ifadesi cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Tablo 17. Hastane Altyapısı İle Cinsiyet Değişkeni Ki-Kare Testi

Value Df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 12,232a 2 ,002

Likelihood Ratio 14,677 2 ,001

Linear-by-Linear Association 1,035 1 ,309

N of Valid Cases 892

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 6,26.
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Murat KORKMAZ1, Bülent KILIÇ2, Ali Serdar YÜCEL3 

1Güven Grup A.ġ. Finans Yönetmeni  
2Ortopedi Uzmanı 

3Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  

Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

H0: Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji kulla-
nımı ile diğer her türlü duyduğum ihtiyaçlarımın 
kolaylıkla karşılanması ilgili hastanenin güçlü bir 
alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir ifadesi 
yaşa göre farklılık göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji 
kullanımı ile diğer her türlü duyduğum ihtiyaç-
larımın kolaylıkla karşılanması ilgili hastanenin 
güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir 
ifadesi yaşa göre farklılık göstermektedir.

Tablo 18. Hastane Altyapısı İle Yaş Değişkeni Ki-Kare Testi

Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji kullanımı ile diğer her 
türlü duyduğum ihtiyaçlarımın kolaylıkla karşılanması ilgili 
hastanenin güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Chi-square 11,917

Df 4

Asymp. Sig. ,018

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 2. Yaşınız                   

H0: Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji kulla-
nımı ile diğer her türlü duyduğum ihtiyaçlarımın 
kolaylıkla karşılanması ilgili hastanenin güçlü bir 
alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir ifadesi 
eğitime göre farklılık göstermemektedir.

Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen asymp. 
Sig kuyruk olasılığı 0,05’te ufak çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji 
kullanımı ile diğer her türlü duyduğum ihtiyaçlarımın 
kolaylıkla karşılanması ilgili hastanenin güçlü bir 
alt yapıya sahip olduğunu göstermektedir ifadesi 
eğitime göre farklılık göstermektedir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 19. Hastane Altyapısı İle Eğitim Durumu Değişkeni Ki-Kare Testi

Hastaneye ulaşım, iletişim, teknoloji kullanımı ile diğer 
her türlü duyduğum ihtiyaçlarımın kolaylıkla karşılanması 
ilgili hastanenin güçlü bir alt yapıya sahip olduğunu 
göstermektedir.

Chi-square 21,670

Df 4

Asymp. Sig. ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 4. Eğitim Durumunuz   

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

892 hasta üzerinde yapılan araştırmada ortopedi 
kliniklerinde algılanan hizmet kalitesi ve hastane 
tercih nedenleri sorgulanmıştır.

- Katılımcıların çoğunluğunun kadın, 26-33 yaş 
aralığında, bekâr ve lise mezunu oldukları belir-
lenmiştir. Katılımcılar ayrıca, daha çok yatarak 
tedavi olmakta, rahatsızlık süreleri 1-5 yıl arasında 
değişmekte, hizmet aldıkları doktordan memnun 
kalmakta ve özel hastanede tedavi olmaktadırlar.

- Yapılan analizler sonucunda ortopedi klinikle-
rinden hizmet alan hasta ve yakınlarının hizmet 
algısını hekimden alınan hizmet kalitesi, klinik 
bakım süreci ve hastane prosedürlerinin hasta 
memnuniyeti üzerinde önemli etki oluşturduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca eğitim farklılıkları ile hasta 
tedavi şeklinin de hizmet algısı üzerinde etkili 
olduğu görülmüştür. Tedavi şeklinin farklı olması 

hekimden alınan hizmet kalitesinde değişiklik 
olduğu gözlenmiştir.

- Hizmet alınan hekimin hastanın rahatsızlığını 
dinleyerek teşhis koyması, cinsiyete, yaşa ve 
eğitime göre farklılık göstermektedir.

- Hizmet alınan hekimin hastanın fikirlerine önem 
vermesi cinsiyete, yaşa ve eğitime göre farklılık 
göstermektedir.

- Klinik çalışanlarının görüntüsü ve kliniğin temiz 
olması cinsiyete, yaşa ve eğitime göre farklılık 
göstermektedir.

- Hastaneye ulaşım imkanları ile hastanenin tek-
nolojik imkanları cinsiyete, yaşa ve eğitime göre 
farklılık göstermektedir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: Customer perceptions of today’s hospitals that provide healthcare services 
regarding service quality is the most important factor affecting hospital preferences. It is required to 
meet the interests and needs of patients and to increase the patient satisfaction for an effective service 
quality. Institutions’ approach towards service quality and patient satisfaction directed to increasing 
their efficiency and performance has paved the way for the proliferation of the studies regarding 
this subject recently. We can utter that hospitals can survive in today’s competition environment by 
conducting such researches and by providing the required approaches and improvements that will 
increase the service quality and ensure patient satisfaction with evaluations directed to the quality 
perception of their own institutions. Purpose: The purpose of this study is to determine the service 
quality perceptions and hospital preferences of the participants who receive treatment in orthopedics 
clinics and the factors affecting this.  Scope: An applied research was conducted on a total of ran-
domly selected 892 patients (Tekirdağ=499 and İstanbul=393) who received treatment in orthopedics 
clinics within 18 different healthcare institutions in the provinces of Tekirdağ and İstanbul. The study 
lasted for 8 months. Limitations: It is limited to the application conducted on a total of randomly 
selected 892 patients who received treatment in orthopedics clinics within 18 different public and 
private healthcare institutions in the provinces of Tekirdağ and İstanbul in 2012. Method: With the 
purpose of determining the opinions of the participants in the study, a questionnaire was used. It is a 
5-point scaled questionnaire. Simple random sampling was used in the study. Reliability coefficient 
(Cronbach’s alpha) of the questionnaire applied was found to be 0,962. Data obtained were analyzed 
in PASW 18.0 package program. Descriptive statistics, reliability analysis, Kruskal Wallis analysis 
and Chi-Square test were used within the analysis. Findings: Regarding data obtained, a significant 
difference has been specified between service quality perception and service quality provided by 
physician directed to hospital preferences of patients, care period in the clinics, service directed to 
hospital procedures, hospital infrastructure and patient satisfaction.  Following the Pearson correlation 
analysis, it has been concluded that there is a strong positive relation between patient satisfaction and 
care period in clinics, a strong positive relation between patient satisfaction and care period in clinics 
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hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
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kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

and hygienic condition of the clinics, a moderate positive relation between patient satisfaction and 
hospital infrastructure, a highly strong positive relation between patient satisfaction and pre-service 
practices, hospital procedures. It has also been concluded that the factor with the highest effect on 
patient satisfaction levels is service perception directed to hospital procedures, patient satisfaction 
levels differentiate by the treatment method and differences of the procedures done and educational 
background. Conclusion: It has been concluded following the study that such factors as service 
received from the physician, physician’s approach, care period in the clinics, hygiene and cleaning, 
pre-service practices, hospital procedures and solid hospital infrastructure become highly effective on 
patient satisfaction. It has also been identified that patient satisfaction levels differentiate according 
to the educational background, and the factor with the highest effect on patient satisfaction levels is 
the service perception concerning hospital procedures.  
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THE EFFECTS OF TWO DIFFERENT STRETCHING EXERCISES 
TOGETHER WITH PLYOMETRIC TRAINING ON FLEXIBILITY, 

VERTICAL JUMP PERFORMANCE AND ELECTROMYOGRAPHIC 
ACTIVITIES OF MUSCLES OF LOWER EXTREMITY
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Öz: Yapılan bu çalışmanın amacı; 6 hafta boyunca yapılan iki farklı 
germe egzersizleriyle yapılan plyometrik antrenmanın hamstring 
esnekliğine (HE), dikey sıçrama performansına (DS), vastus late-
ralis (VL) ve vastus medialis (VM) kaslarına ait elektromyografik 
(EMG) aktivitelere olan etkilerinin incelenmesidir. Bu çalışmaya 
27 atlet gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcılar rastgele olarak 
3 gruba atanmıştır (PNF+plyometrik antrenman (PNFPA); n=9, 
statik germe+plyometrik antrenman (SPA); n=9 ve kontrol grubu 
(KG); n=9). Her iki deney grubu 6 hafta boyunca hafta da 3 
kez germe egzersizleri ile plyometrik antrenmana katılmış iken 
KG germe ve sıçrama egzersizlerinden kaçınmışlardır. Sonuçlar 
göstermiştir ki; her iki deney grubuna (PNFPA ve SPA) ait tüm 
değerler ön testten son testte istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
gelişmişken (p≤0,05), KG ait değerlerde istatistiksel olarak anlamlı 
değişiklikler görülmemiştir (p>0,05). 6 haftalık germe egzersizleri 
ile plyometrik antrenman sonrasında PNFPA ve SPA gruplarına ait 
HE, DS, VL ve VM kaslarına ait EMG aktiviteleri, KG ait değerlerle 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla 
geliştiği gözlenmiş (p≤0,05), ancak PNFPA grubu ile SPA grubu 
arasında tüm ölçümlere göre fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç 
olarak; bu çalışma, atletlerde sportif performansın önemli öğelerini 
geliştirdiği için plyometrik antrenman ile PNF veya statik germe 
egzersizlerinin kullanımını önermektedir. Bundan dolayı, germe 
egzersizlerinin güç antrenman programının bir parçası olması 
tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güç, Diz Ekstansör Kasları, Root Mean Square

Abstract: The purpose of this study was to examine that the effects 
of a six week of two different stretching exercises together with 
plyometric training on hamstring flexibility (HF), vertical jump 
performance (VJ) and electromyographic (EMG) activities of vastus 
lateralis (VL) and vastus medialis (VM) muscles. Twenty-seven 
track and field athletes volunteered to participate in this study. The 
participants were randomly assigned to one of three groups (pro-
prioceptive neuromuscular facilitation stretching (PNF)+plyometric 
training (PNFPT); n=9, static stretching+plyometric training (SPT); 
n=9 and control (CG); n=9). Both experimental groups participated 
in stretching exercise protocols with plyometric training program 
3 times a week for 6 weeks and CG refrained from all forms of 
stretching and plyometric training. The results showed that sig-
nificant improvements were found in both experimental groups 
(PNFPT and SPT) for all measurements from pre- to post-training 
(p≤0,05) and no significant changes were seen in the control group 
(p>0,05). After 6 weeks stretching exercise with plyometric train-
ing, significantly greater improvements were observed with regard 
to HF, VJ, EMG activities of VL and VM muscles in PNFPT and 
SPT compared to CG (p≤0,05); likewise, there were no significant 
differences between the PNFPT and SPT groups on all measurements 
after 6 weeks training (p>0,05). In conclusion, this study suggests 
that PNF or static stretching exercise can be useful together with 
plyometric training to increase important components of athletic 
performance for track and field athletes. Accordingly, stretching 
exercises are recommended as part of power training program.

Key Words: Power, Knee Extensor Muscles, Root Mean Square
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

GİRİŞ

Fiziksel performansı geliştirmek için kullanılan 
antrenmanlarda yöntemlerinden bir tanesi de 
plyometrik antrenmandır. Plyometrik antrenmanda 
yapılan kısa süreli ve yüksek şiddetli hareket-
ler, kasın gerilmesi ve daha sonra kısalmasını 
sağlayarak, kasın eksantrik kasılma kuvvetini, 
kasın elastikiyetini ve kasın patlayıcı kuvvetinin 
geliştirilmesi olarak tanımlanır (King ve Cipriani, 
2010). Birçok spor branşı için gerekli olan güç; 
kuvvet ve hız üretimiyle meydana gelir. Plyomet-
rik, güç üzerinde oldukça başarılı bir antrenman 
formudur (Hoffman, 2002; Chu, 1998). Bu terim, 
genellikle sıçrama alıştırmaları ve derinlik sıçra-
maları için kullanılır. Ancak plyometrik, gerilme 
refleksi ile patlayıcı tepki yaratmak için kullanılan 
bütün alıştırmaları içerir. Kasın kasılmadan önce 
hızlıca gerilmesinden dolayı kasta elastik enerji 
depolanmasını geliştirerek avantaj sağlar (Diallo ve 
ark., 2001; Baechle and Earle, 2000; Chu, 1998).

Literatürde plyometrik egzersizler, sıklıkla geril-
me-kısalma döngülü egzersizler olarak ta isim-
lendirilirler (Wu ve ark., 2009) ve genel olarak 
alt ekstremite kaslarını güçlendirmek, çabuk 
kuvveti, anaerobik gücü, sinir-kas aktivitesini, 
kas-tendon kompleksini ve dikey sıçrama yük-
sekliğini arttırmak için kullanılır (Kotzamanidis, 
2006; Makaruk ve Sacewicz, 2010). 

Bununla birlikte plyometrik çalışmalarda sporcu 
yerçekimine karşı kendi vücut ağırlığını kaldırır 

(Hoffman, 2002; Chu, 1998)  ve yere düştüğünde 
ise kas ve iskelet sistemine (özellikle bel ve alt 
ekstremitelere) aşırı derecede baskı uygulanır 
(Hoffman, 2002). Antrenman öncesinde yapı-
lan germe egzersizlerinin, antrenman sırasında 
oluşabilecek sakatlık riskini azalttığı bilinen bir 
gerçektir (Gremion, 2005; Nelson ve Bandy, 2004). 
Bu yüzden de plyometrik çalışmalar öncesinde 
germe egzersizleri sporcu sağlığı açısından oldukça 
önemlidir. Ancak yapılan bazı çalışmalarda germe 
egzersizlerinin kas kuvveti (Evetovich ve ark., 
2003) ve dikey sıçrama performansı (Hough ve 
ark., 2009; Pinto ve ark., 2014) üzerine olumsuz 
etkileri olduğunu göstermektedir. 

Birçok araştırmacı sporcularının performansını 
daha fazla artırmak için performansa olumlu 
yönde etkileri bilinen antrenman yöntemlerini 
birleştirerek sporcularına uygulamaktadırlar. 
Literatüre bakıldığında plyometrik antrenmanlar 
ile en çok kombine edilen antrenman yöntemi 
direnç antrenmanlarıdır. Buna karşılık antrenman 
sırasında sakatlık riskini azalttığı bilinen germe 
egzersizlerinin, yanlış uygulandığında sakatlık riski 
fazla olan plyometrik antrenmanlar ile kombine 
edilerek uygulanan çalışmaların literatürde yok 
denecek kadar az olması şaşırtıcıdır.  

Yapılan bu çalışmanın amacı iki farklı germe 
egzersizi ile yapılan plyometrik antrenmanın 
esneklik, dikey sıçrama ve vastus lateralis (VL) 
ve vastus medialis (VM) kaslarına ait root mean 
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sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
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square (RMS) değerleri üzerindeki kronik etki-
lerini incelenmesidir.

YÖNTEM

Denekler 

Bu çalışmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
(AİBÜ), Atletizm Takımında bulunan 36 sporcu 
katılmıştır. Çalışma esnasında çeşitli nedenlerden 
dolayı 9 sporcu çalışmadan çıkarılmış ve çalışma 
27 sporcu ile sonlandırılmıştır. Araştırmaya katılan 

sporcular yansız ve rasgele olarak 3 gruba ayrıldı. 
1.grup kas-gevşet PNF germe +  plyometrik ant-
renman grubunu (PNFPA) (n= 9), 2. grup statik 
germe +  plyometrik antrenman grubunu (SPA) 
(n= 9) ve 3. grup kontrol grubunu (KG) (n= 9) 
oluşturmuştur. Grupların fiziksel özellikleri tablo 
1’de verilmiştir. Araştırmaya katılan sporcular 
ile bir toplantı yapılarak çalışma hakkında bilgi 
sahibi olmaları sağlanmıştır. Daha sonra çalışmaya 
katılan sporcuların gönüllü olduklarını belirten 
formu okuyarak imzalamaları istenmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Fiziksel Özellikleri

Gruplar
Yaş (yıl)

  ±  SS
Boy (cm)

  ±  SS
Vücut ağırlığı (kg)

  ±  SS

PNFPA Grubu (n= 9) 20,67 ± 1,32 174,00 ± 7,61 68,18 ± 9,13

SPA Grubu  (n= 9) 20,44 ± 1,33 173,52 ± 4,98 70,34 ± 12,59

K Grubu (n= 9) 21,13 ± 2,03 177,48 ± 4,36 68,63 ± 6,14

Verilerin Toplanması

Sporculara ait ön test ve son test verileri 6 haftalık 
çalışma periyodunun bir gün öncesinde ve bir gün 
sonrasında birbirini takip eden iki ayrı oturumda 
(aynı gün içerinde) gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda 
sporculara ait yaş, boy, vücut ağırlığı, esneklik, 
dikey sıçrama, ikinci oturumda ise vastus late-
ralis (VL) ve vastus medialis (VM) kaslarına ait 
elektromyografi (EMG) değerleri kaydedilmiştir. 
EMG ölçümleri AİBÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Bölümü Laboratuarında yapılmıştır.   

Esneklik Ölçümü

Sporcuların esneklik değerleri otur ve uzan tes-
tiyle ölçülmüştür. Sporcular çıplak ayak taban-
larını test sehpasına dayadıktan sonra dizlerini 
bükmeden gövdelerinden (bel ve kalça) ileriye 
doğru eğilmeleri, el parmak uçları ile test sehpası 
üzerindeki çubuğu uzanabildikleri maksimum 
uzaklığa kadar götürerek, o noktada 1-2 saniye 
beklemeleri istenmiştir (Heyward, 2002). Spor-
cular, testi iki defa tekrarlamış ve alınan en iyi 
sonuç santimetre (cm) cinsinden kayıt edilerek 
istatistiksel analizler için kullanılmıştır. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Dikey Sıçrama Testi

Sporcuların dikey sıçrama (DS) yeteneklerinin 
belirlenmesi için pasif sıçrama (squat jump) 
test protokolü uygulanmıştır. 5 dakikalık düşük 
tempolu koşuyla ısınmanın ardından her denek 
test protokolünü 2 kez denemişlerdir. Deneme 
sonrasın da her sporcu, ön test ve son test de-
ğerleri için 2 sıçrama yapmış, en yüksek hava da 
kalma süresi kayıt edilerek istatistiksel analizler 
için kullanılmıştır. Sıçrama testi, kontak matının 
üzerinde yarım squat (90 derecelik diz eklemi) 
pozisyonunda başlamıştır. Sıçrama sırasında 
ellerin kalça üzerindeki konumu muhafaza edil-
miş ve bu pozisyonda mümkün olan en yükseğe 
doğru her iki ayak üzerinde sıçrama yapılmıştır. 
Deneklerin havada kalış süreleri Bosco Mat’ı 
(Newtest 1000, Oulu, Finlandiya) ile ölçülmüş 
ve 1/1000 sn. cinsinden havada kalma süresi 
olarak kaydedilmiştir. Kaydedilen en yüksek 
havada kalma süresi aşağıdaki formülde yerine 
konulmuş ve DS yüksekliği metre cinsinden 
bulunduktan sonra santimetreye (cm) çevrilmiştir 
(Yuktasir ve Kaya, 2009; Fouré ve ark., 2009). 
[(h = g x t2/8), (h= yerden yükselme mesafesi 
(m), g= yerçekimi ivmelenmesi (9,81m/s2), t= 
havada kalma süresi (sn))].

EMG ölçümleri

RMS değerleri Nicolet Viking Select 4 kanallı 
EMG-EP (NicoletBiomedical, Madison, WI, 
USA) aleti kullanılarak VL ve VM kaslarından 

yüzeysel elektrot yöntemi ile dominant bacaktan 
kaydedilmiştir (Beck ve ark., 2007). Çalışmanın 
başlangıcında denekler sandalyeye oturtularak 
sırasıyla VL, VM ve GAS kaslarına izometrik 
bir kasılma yapmaları istenmiş ve ilgili kasın 
izometrik kasılma sırasındaki en geniş kesiti 
belirlenerek işaretlenmiştir (Kellis ve Kouvelioti, 
2009). Belirlenen kesitte bulunan tüy ve kıllar, 
yardımcı tarafından jiletle kesilmiş ve kesilen 
yüzey zımpara kağıdı ve alkol ile temizlenmiştir 
(Power ve ark., 2004). Bipolar yüzeyel elektrotlar 
(Kellis ve Kouvelioti, 2009) ilgili kaslara, yere 
dikey pozisyonda (Power ve ark., 2004) ve 20 
mm aralıklarla konulmuştur (Peña ve ark., 2009). 
Referans elektrot el bileğinin kemiksi yapısına 
yerleştirilmiştir (Hermens ve ark., 2000). Elekt-
rotların üzerine artefact’ın oluşmaması için bant 
yapıştırılmıştır. Konulan elektrotların yerleri, 
her denek için kayıt edilmiş ve son testte de 
elektrotlar her denek için ön testte belirlenen 
noktalara konulmuştur. Filtrasyon aralığı 150-
10k Hz belirlenmiş (De Luca ve ark., 2010), 
deneklerden maksimal aktif sıçrama yapmaları 
istenmiş ve bu sırasında VL ve VM kaslarına ait 
RMS değerleri konsantrik kasılma fazında alınarak, 
milivolt (mV) cinsinden kayıt edilmiştir (Beck 
ve ark., 2007). Her kas için 1’er dakika ara ile 
5 sıçrama yapılmış (De Luca ve ark., 2010), en 
iyi ve en kötü RMS değeri çıkarıldıktan sonra 
kalan 3 değerin ortalaması istatistiksel analizler 
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basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
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için kullanılmıştır (Basmajian ve De Luca, 1985; 
De Luca ve ark., 2010).

Antrenman Protokolleri

Deney grupları kapalı salon ortamında 6 hafta 
boyunca, haftada üç gün (toplam 18 antrenman 
oturumu) olmak üzere kas-gevşet PNF germe ve 
statik germe egzersizlerini uyguladıktan sonra 
plyometrik antrenman programına tabi tutulmuş-

lardır. Her iki deney grubundaki germe egzersizleri 
aynı kapsamda yürütülmüş ve germe egzersizleri 
lattisimusdorsi ve her iki alt ekstremitenin gluteus 
maximus, quadriceps, hamstring ve triceps surae 
kas gruplarına yönelik uygulanmıştır (Fotoğraflar 
1-5). Kontrol grubu ise herhangi bir antrenman 
programına katılmamıştır. Germe egzersizleri 
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Germe Protokolleri

Kas-gevşet PNF germe Protokolü

İlk
Germe
Süresi

Kasılma
Süresi

İkinci
Germe
Süresi

Tekrar
Sayısı

Dinlenme
Süresi

Toplam
Germe Süresi 

(Her İki 
Bacak)

Toplam Germe 
Protokolü

(Germe+Dinlenme)

Lattisimus 
Dorsi 10 s 5 s 15 s 3 30 s 30 s x 3 x 1=

90s

1620 s

(810 s+ 810 s)

Gluteus 
Maximus 10 s 5 s 15 s 3 30 s 30 s x 3 x 2=

180s

Quadriceps 10 s 5 s 15s 3 30 s 30 s x 3 x 2=
180s

Hamstring 10 s 5 s 15s 3 30 s 30 s x 3 x 2= 
180s

Triceps 
Suare 10 s 5 s 15s 3 30 s 30 s x 3 x 2= 

180s

Statik Germe Protokolü

Lattisimus 
Dorsi 30 s - - 3 30 s 30 s x 3 x 1=

90 s

1620 s

(810 s + 810 s)

Gluteus 
Maximus 30 s - - 3 30 s 30 s x 3 x 2=

180s

Quadriceps 30 s - - 3 30 s 30 s x 3 x 2=
180s

Hamstring 30 s - - 3 30 s 30 s x 3 x 2= 
180s

Triceps 
Suare 30 s - - 3 30 s 30 s x 3 x 2= 

180s
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Plyometrik çalışmalar germe egzersizlerinden 
hemen sonra uygulanmıştır. Aşağıda bu çalış-
mada kullanılan plyometrik alıştırmalar sırasıyla 
verilmiştir. 

1. İp Atlama

2. Tek ayakla dizleri karna doğru çekerek olduğu 
yerde sıçrama 

3. Çift ayakla parmak ucunda olduğu yerde 
sıçrama

4. Çift ayak dizleri karna çekerek olduğu yerde 
sıçrama 

5. Çift ayak ileri doğru sıçrama

6. Kanguru Sıçraması

7. Piston Hareketi

8. 30 cm’lik engel üzerinden tek ayakla sağa-
sola sekme

9. 40 cm’lik engel üzerinden çift ayakla sağa-
sola sekme

10. Huniler üzerinden tek ayakla ileri doğru sıçrama

11. Huniler üzerinden çift ayakla ileri doğru sıçrama
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hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

12. Ayakları değiştirerek vücudu yukarı doğru 
çekme (komando dansı)

13. Tek ayakla kasaya çıkma ve inme

14. Yerden kasaya çift ayakla sıçrama

15. Yerden kasaya-kasadan yere çift ayakla sıçrama

16. Sağ ayakla engeller arası derinlik sıçraması

17. Sol ayakla engeller arası derinlik sıçraması

18. Çift ayakla engeller arası derinlik sıçraması

19. Sağ ayakla artan yüksekliklerdeki engeller 
arasında sıçrama

20. Sol ayakla artan yüksekliklerdeki engeller 
arasında sıçrama

21. Çift ayakla artan yüksekliklerdeki engeller 
arasında sıçrama

Aşağıdaki tablo 3’de, 6 hafta boyunca yapılan 
plyometrik antrenmanın içeriği sunulmuştur. 
İkinci sütunda verilen rakamlar yukarıda verilen 
plyometrik alıştırmalar listesindeki alıştırmaların 
başındaki rakamlardır. Üçüncü sütunda, ikinci 
sütunda bulunan alıştırmaların simetrisinde 
bulunan rakamlar, bu alıştırmaların ne kadar 
tekrarda yapılacağını göstermektedir. Dördüncü 
sütunda set sayısı, beşinci sütunda ise; antrenman 
antrenmanın kapsamı verilmiştir.

Tablo 3. Plyometrik Antrenman Planı
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uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
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Verilerin Analizi

Araştırmada verilerin analizi, gruplar normal 
dağılım gösterdikleri ve varyansların homojenli-
ğinden dolayı parametrik testlerden kullanılmıştır 
(Köklü ve ark., 2006). Verilerin analizinde betimsel 
istatistik, grupların ön test ve son test değerleri 
arasındaki farklarda Eşleştirilmiş Örneklem 
T-testi, gruplar arası karşılaştırmalarda ikiden 
fazla grup olduğu için Tek Yönlü Varyans Ana-
lizi testi yapılmış, hangi gruplar arasında farkın 
olduğunu belirlemek içinse Post Hoc’dan Tukey 
testi kullanılmıştır. Bu çalışmada anlamlılık düzeyi 
çalışmanın başında p≤0,05 olarak belirlenmiş ve 
analizler Windows için SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) 20,0 paket programında 
yapılmıştır.

BULGULAR

Gruplara ait ön test ile son test değerleri arasındaki 
farkın test edildiği eşleştirilmiş örneklem t-testi 
sonuçlarına göre; PNFPA ve SPA gruplarının 
ön test ile son test esneklik (t= -4,274, p<0,01 
ve t= -5,422, p<0,01), dikey sıçrama (t= -3,999, 
p<0,01 ve t= -2,589, p<0,05), VL (t= -2,590, 
p<0,05 ve t= -2,435, p<0,05) ve VM (t=-4,008, 
p<0,01 ve t= -4,516, p<0,01) kaslarına ait RMS 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklar bulunurken, KG’nun ön test ile son test 
esneklik (t= -1,099, p>0,05), dikey sıçrama (t= 
1,135, p>0,05), VL (t= 1,743, p>0,05) ve VM 
(t= -,087, p>0,05) kaslarına ait RMS değerleri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4).
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Tablo 4. Grupların Esneklik, Dikey Sıçrama, VL ve VM Kaslarına Ait RMS Ön Test - Son 
Test Değerlerinin Karşılaştırılması

Gruplar Değişkenler Ön testler
(  ± SS)

Son Testler
(  ± SS) t

PNFPA

Esneklik (cm) 27,67 ± 6,04 34,89 ± 4,57 -4,274**

Dikey Sıçrama (cm) 34,88±4,74 38,57±5,92 -3,999**

VL Kasına ait RMS (mV) 351,11± 82,98 398,67± 62,16 -2,590*

VM Kasına ait RMS (mV) 383,44± 80,84 456,11± 82,13 -4,008**

SPA

Esneklik (cm) 31,78± 5,07 38,78± 3,87 -5,422**

Dikey Sıçrama (cm) 31,67±3,62 34,07±3,18 -2,589*

VL Kasına ait RMS (mV) 340,33± 96,62 410,11± 102,48 -2,435*

VM Kasına ait RMS (mV) 376,67± 79,10 445,11± 69,30 -4,516**

KG

Esneklik (cm) 36,11± 9,20 37,67± 6,34 -1,099

Dikey Sıçrama (cm) 33,24±4,00 31,46±5,97 1,135

VL Kasına ait RMS (mV) 292,33± 60,98 260,44± 42,41 1,743

VM Kasına ait RMS (mV) 323,56± 77,71 325,44± 49,98 -,087

       *p≤0,05; **p≤0,01

Üç grubun son test ile ön test değerlerinin ara-
sındaki farkların farkına bakmak için yapılan tek 
yönlü varyans analizi sonucuna göre; üç gruba 
ait esneklik, dikey sıçrama, VL ve VM kaslarına 
ait RMS değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark bulunmuştur [Esneklik; F(2, 24)= 
4,736, p= 0,018, Dikey Sıçrama; F(2, 24)= 5,867, 

p= 0,008, VL ait RMS; F(2, 24)= 5,739, p= 0,009, 
VM ait RMS; F(2, 24)= 4,610, p= 0,020]. Tek 
Yönlü Varyans Analizi testi yapılmış ve gruplar 
arasında fark bulunan değişkenlerde, bu farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 
Post Hoc’dan Tukey  testi kullanılarak gruplar 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır (Tablo 5).
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

Tablo 5. Grupların Ön Test ve Son Test Farklarının Karşılaştırılması

Değişkenler 
Gruplar

F İkili Karşılaştırma
(Tukey Post Hoc)PNFPA

(  ± SS)
SPA

(  ± SS)
KG

(  ± SS)

Esneklik (cm) 7,22 ± 5,07 6,78 ± 3,99 1,56 ± 4,25 4,736* PNFPA-KG*
SPA-KG*

Dikey Sıçrama (cm) 3,69 ± 2,77 2,40 ± 2,78 -1,79 ± 4,73 5,867** PNFPA-KG**
SPA-KG*

VL Kasına ait RMS (mV) 47,56 ± 
55,08

69,78 ± 
85,97 -31,89 ± 54,90 5,739** PNFPA-KG*

SPA-KG**

VM Kasına ait RMS (mV) 72,67 ± 
54,39

68,44 ± 
45,47 1,89 ± 64,85 4,610* PNFPA-KG* 

SPA-KG*

          *p≤0,05; **p≤0,01

TARTIŞMA

Yapılan bu çalışmada iki farklı germe egzersizi ile 
yapılan plyometrik antrenmanın esneklik, dikey 
sıçrama VL ve VM kaslarına ait RMS değerleri 
üzerindeki kronik etkileri incelenmiştir.

Germe egzersizlerin genel sağlığı geliştirdiği 
(Spernoga, 2001), yarışma ve rekreasyonal faa-
liyetlerden önce sporcuları aktiviteye fizyolojik 
olarak hazırladığı (Donatelle, 2006), müsabaka 
sırasında oluşabilecek sakatlanmaları azalttığı 
veya önlediği, kas ağrısını oluşturan semptomları 
azalttığı veya ağrı eğişini yükselttiği (Andersen, 
2005), sportif performansı ve esnekliği geliştirdiği 
birçok çalışmada belirtilmiştir (Nordez ve ark., 
2006; Zakas ve ark, 2006; Vergeer ve Roberts, 

2006; Van den, 2006; Donatelle, 2006; Sands ve 
ark., 2006).

Her iki deney grubuna uygulanan 6 haftalık es-
neklik antrenmanı sonrasında, gruplara ait esneklik 
değerleri ön testten son testte istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde geliştirmiştir (Bkz Tablo 4). 
Literatüre bakıldığında her iki germe egzersizleri 
ile yapılan ve bizim çalışmamızla paralellik göste-
ren birçok çalışmaya rastlanmıştır. Feland ve ark. 
(2001), dünya veteranlar oyunlarına katılan 55 
ve 79 yaşları arasında 97 katılımcı üzerinde PNF 
germe ve statik germe egzersizlerinin hamstring 
esnekliğini üzerindeki akut etkilerini karşılaştır-
mış, Kas-gevşet PNF ve statik germeler esnekliği 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde geliştirdiğini 
rapor etmişlerdir. Draper ve ark. (2002) kısa süreli 
düşük şiddetteki germe egzersizlerinin hamstring 
esnekliği üzerine etkilerini incelemiş ve 5 günlük 
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çalışmanın sonucunda deneklerin esneklik değer-
lerinde 5,27 cm’lik  (%19,7) artış kaydedilmiştir. 
Funk ve ark. (2003) yaptıkları çalışmasında PNF 
ve statik germe egzersizleri karşılaştırmış ve PNF 
ferme grubunda istatistiksel olarak anlamlı % 
9,6’lık bir artış gözlemlerken, PNF ve statik germe 
grupları arasında fark gözlemleyememişlerdir. 
Benzer bir çalışmada, Yuktasir ve Kaya (2009), 
18-26 arasında değişen 28 sağlıklı birey üzerinden 
yaptığı çalışmasında, PNF ve statik germe egzer-
sizlerini karşılaştırmış ve her iki germe çeşidinin 
de hamstring kaslarının esnekliğini arttırdığı belirt-
miştir. Ancak iki grup arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulamamışlardır. Katılımcılara 
ait esneklik değerlerinin artmasının nedeni; ilgili 
kaslarda, kas visko-elastikiyetinin azalmasına, 
kas-tendon ünitesinin boyunun uzamasına ve 
kas gerim toleransının azalmasına bağlı olduğu 
düşünülmektedir.

Birçok sporcu müsabaka esnasında yatay düzlemde, 
dikey düzlemde veya yanlara doğru patlayıcı güç 
kullanmaktadır (Lehnert ve ark., 2009). Müsabaka 
performansı açısından son derece önemli olan pat-
layıcı gücü geliştirmek için antrenörler tarafından 
sıklıkla plyometrik antrenmanlar kullanılır (Ebben 
ve ark., 2010). Bu çalışmada, 6 haftalık yapılan 
plyometrik antrenmanı sonrasında, gruplara ait 
DS yükseklikleri ön testten son testte istatistik-
sel olarak anlamlı bir şekilde geliştirmiştir (Bkz 
Tablo 4). Literatürde plyometrik antrenmanın DS 
üzerine pozitif etkileri olan çalışmaların çokluğu 

dikkat çekmektedir. Boraczyñski ve Urniaz (2008) 
basketbolcularda yaptıkları 8 haftalık plyometrik 
antrenmanın DS değerlerinde % 9,18, Uluçay 
(2009) 12-14 yaş grubu basketbolcularda yaptığı 
8 haftalık plyometrik antrenmanın DS değerlerine 
% 13,74, Bavlı (2012) basketbolcularda yaptığı 6 
haftalık plyometrik antrenmanın DS değerlerine 
% 3,99, Stojanović ve Kostić (98), voleybolcu-
larda yaptığı 8 haftalık plyometrik antrenmanın 
blok sıçrama değerlerine % 9,52 ve smaç sıçrama 
değerlerine ise % 7,72, benzer bir çalışmada ise 
Soundara ve Pushparajan (2002) katılımcılara ait 
blok sıçrama değerlerine % 6,33 ve smaç sıçrama 
değerlerine ise % 7,22 oranında pozitif yönde 
istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulmuşlardır.

Literatürde plyometrik çalışmaların DS gelişimine 
pozitif etkileri ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. 
Ancak literatürdeki bazı plyometrik çalışmalarda 
deneklere ait DS değerlerinin istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde gelişmediği de gözlemlenmiştir. 
Miller ve ark. (2007)’nın yaptıkları 6 haftalık ça-
lışmada göğüs seviyesindeki havuzda plyometrik 
antrenman yapan katılımcıların DS değerlerinde 
% 2,45 ve bel seviyesindeki havuzda plyometrik 
antrenman yapan katılımcıların DS değerlerinde 
% 5,38 oranında pozitif yönde bir artış gözlemle-
miştir. Ancak katılımcılara ait DS yüksekliklerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmemiştir. 
Başka bir çalışmada Makaruk ve Sacewicz (2010) 
yaptıkları 6 haftalık çalışmanın sonunda plyometrik 
antrenman grubunda bulunan katılımcıların aktif 
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sıçrama değerlerinde % 2,44, derinlik sıçrama 
değerlerinde % 5 ve durarak 5 adım uzun atlama 
değerlerinde % 0,38 oranında pozitif yönde bir 
artış gözlemlemişler ancak katılımcılara ait tüm 
sıçrama performans değerlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir artış gözlenmemiştir.

Plyometrik antrenman ya da diğer adıyla ge-
rilme-kısalma döngülü egzersizler sporcuların 
performanslarını arttırmak için sıklıkla kullanıl-
maktadır (Chu, 1998; King ve Cipriani, 2010). 
Plyometrik aktiviteler esnasında kasın elastik 
yapısını oluşturan bileşenler, kasın ön gerimi ve 
refleks uzaması için kasın hızlıca gerilmesinde 
rol oynar (Chu, 1998). Kasın elastik özellikleri 
plyometrik antrenmanda çok önemli rol oynar 
(Radcliffe ve Farentinos, 1999). Eksantrik kas 
kasılması sırasında viskoelastik doku elastik enerji 
depolar ve depolanan enerji hemen kullanılırsa, 
bu enerji konsantrik kasılma evresinde kasın daha 
kuvvetli kasılmasına yardımcı olur (Chu, 1998; 
Radcliffe ve Farentinos, 1999). Yapılan 6 haftalık 
plyometrik antrenmanın sonrasında katılımcıların 
DS yüksekliğindeki istatistiksel olarak pozitif 
yöndeki bu değişikliğin; ilgili kaslarda öncelikli 
olarak meydana gelen eksantrik kasılmanın kas 
gerilme refleksini tetiklediği, kas lifinin esnek 
yapısına bağlı olarak ta hareketin eksantrik evre-
sinde, kasın potansiyel enerji depoladıktan sonra 
konsantrik evrede kasılarak daha fazla kinetik 
enerji üretmesi sonucu olduğu düşünülmektedir. 
Ancak literatürde germe egzersizleri sonra DS 

performansını olumsuz etkilendiği ile ilgili çalış-
malar mevcuttur (Pinto ve ark., 2014). Bu olumsuz 
etkilerin, sinir sistemi ve kas-tendon yapısındaki 
değişiklik ve bozulmalardan kaynaklandığı (Behm 
ve ark., 2004; Ogura ve ark., 2007), kuvvet üre-
timindeki azalmaya en büyük katkının ise motor 
ünite aktivasyonundaki azalmayla ilişkili olduğu 
belirtilmiştir (Winchester ve ark., 2009). Yapılan 
bu çalışmada katılımcılara ait esneklik değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmasına 
rağmen DS değerlerinin olumsuz etkilenmemesinin 
nedeni; 6 haftalık yapılan sıçrama egzersizlerinin 
alt ekstremite kaslarının sertliğini arttırması ve 
germe egzersizlerinin sıçrama esnasında çok aktif 
olarak kullanılan sırt kaslarına uygulanmamasından 
kaynaklanıyor olabilir. 

Yüzeysel elektromiyografi (surface electromyography-
sEMG), spor bilimleri alanlarında sıklıkla sinyallerin 
amplitudlerinden faydalanarak hareket, kuvvet ve 
kas aktivasyonlarını tahmin etmek için kullanılır. 
sEMG değerleri ilgili kaslarda üretilen kuvvet 
hakkında bilge vermesi bakımında sporculara ait 
performans testleri için kullanılabilmektedir (Rah-
nama ve ark., 2006). Root mean square değerleri 
ise; kaç tane motor ünite uyarıldığına, motor ünite 
uyarılma hızına, motor ünite alanına, süresine ve 
elektriksel uyarıların ilerleme hızına, elektrotların 
konma yerine ve ölçüm aletinin özelliklerine bağlı 
olarak, kasların kuvvet üretme özelliği hakkında 
bilgi veren EMG ölçüm metotlarından bir tanesidir. 
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hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
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kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
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uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
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Kuvvet ve RMS değerleri arasında doğrusal bir 
ilişki vardır (Kellis ve ark., 2003). 

Bu çalışmada, 6 haftalık yapılan plyometrik 
antrenmanı sonrasında, katılımcılara ait VL ve 
VM kaslarına ait RMS değerlerinin ön testten 
son testte istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
bulunmuştur (Bkz Tablo 4). Ancak iki deney gruba 
ait değerler ile kontrol grubu arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklar tespit edilmişken, deney 
grupları arasında fark tespit edilmemiştir (Bkz 
Tablo 5). Literatürde plyometrik çalışmaların 
EMG değerlerine pozitif etkileri ile ilgili birçok 
çalışma mevcuttur. Chimera ve ark. (2004) katı-
lımcıların kalça addüktörlerine ait ortalama EMG 
değerlerinin plyometrik antrenman sonucunda % 
10,36’lık bir gelişme gösterdiğini tespit etmişlerdir. 
Triatletler üzerinde yaptıkları çalışmada Bonacci 
ve ark. (2010) kısa süreli plyometrik antrenman-
ların yarışma esnasında bisikletten sonraki koşu 
sırasında değişen nöromotor kontrolleri artışını 
incelemişlerdir. Sporcuların alt ekstremite kas 
gruplarına ait ortalama EMG amplitude değer-
leri % 96,50’lik bir artış bulmuşlardır. Modern 
dansçılar üzerine yapılan bir çalışmada Sözbir 
ve ark. (2014) 6 haftalık plyometrik antrenmanın, 
dikey sıçrama ve anaerobik güç değerleri üzerine 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde etkiledi-
ğini tespit etmişlerdir. Mehdipour ve ark. (2008) 
ağırlık antrenmanı ile plyometrik antrenmanın alt 
ekstremite kaslarına ait EMG değerleri üzerine 
etkilerini karşılaştırmışlardır. Her iki çalışma gru-

buna ait rectus femoris ve gastrocnemius kaslarına 
ait EMG değerleri istatistiksel olarak anlamlı bir 
gelişme gözlemlemişlerdir. Başka bir çalışmada 
Toumi ve ark. (2004) kombine (plyometrik ve 
ağırlık) antrenmanları ile ağırlık antrenmanının 
pasif ve aktif sıçrama esnasında alt ekstremite 
kaslarına ait RMS değerleri üzerine etkilerini 
karşılaştırmışlardır. Çalışma sonunda pasif sıçrama 
esnasında VL, VM ve biceps femoris kaslarına ait 
RMS değerlerinde değişiklik gözlenmezken, aktif 
sıçrama esnasında VL ve VM kaslarına ait RMS 
değerleri ön testten son testte istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde geliştiğini belirtmişlerdir. 

Literatürde plyometrik çalışmaların EMG değer-
lerine pozitif etkilerinin olmadığı ile ilgili çalış-
malarda mevcuttur. Arpınar ve ark. (2003) ritmik 
cimnastikçiler üzerinde yaptıkları çalışmada tek ve 
çift bacak dikey sıçrama sırasında EMG verileri 
ile dikey sıçrama yükseklikleri arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Sporcuların tek ve çift bacakla 
sıçrama esnasındaki dikey sıçrama yükseklikleri 
ile quadriceps femoris kasına ait RMS değerleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bula-
mamışlardır. Henry ve ark. (2010)’nın yaptıkları 
çalışmada 6 haftalık plyometrik antrenmanın peroneus 
longus kasının reaksiyon zamanına olan etkisini 
incelemişlerdir. 6 haftalık çalışmanın sonunda 
plyometrik antrenman grubuna ait peroneus longus 
kasının reaksiyon zamanında % 4,63 ve kontrol 
grubunun ise % 3,50’lik bir düşüş gözlenmiş ancak 
yapılan istatistiksel analizler sonucunda 6 haftalık 
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plyometrik antrenmanın peroneus longus kasının 
reaksiyon zamanı değerleri üzerine istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisi gözlemlenmiştir. 

sEMG, istemli kas kasılması sırasında, birçok 
motor ünitenin oluşturduğu elektriksel aktivitenin 
deri yüzeyinden toplanmasıdır. EMG genişliği 
kas aktivasyonunun düzeyi hakkında bilgi verir 
ve aktif motor ünitelerin sayısı ve motor ünitele-
rin ateşlenme oranından etkilenmektedir (Serrão 
ve ark., 2005; Beck ve ark., 2007). Plyometrik 
antrenmanın, her iki araştırma grubunda bulunan 
katılımcılara ait VL ve VM kaslarına ait sinir-kas 
aktiviteleri pozitif etkilediği, gerilme-kısalma 
döngülü hareketlerin antrenman programında 
kullanılmasına bağlı olarak ilgili kaslarda gerilme 
refleksini tetiklediği ve bundan dolayı sıçrama 
esnasında devreye giren motor ünite sayısının ve 
ateşlenme oranının artmasından dolayı PNFPA 
ve SPA grubunda bulunan katılımcılara ait EMG 
değerlerini geliştirdiği düşünülmektedir.
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hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
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EXTENDED ABSTRACT

Plyometric is a form of exercise which involve repeated rapid stretching and contracting of muscles 
to increase power are referred to as “explosive-reactive” power training (Chu, 1998). Plyometrics 
consists of a rapid stretching of a muscle (eccentric action) immediately followed by a concentric 
or shortening action of the same muscle and connective tissue (Baechle and Earle, 2000). The plyo-
metric is concerned with the jumping ability of the athletes and helps to improve the performance. 
The purpose of this study was to examine that the effects of a six week of two different stretching 
exercises together with plyometric training on hamstring flexibility (HF), vertical jump performance 
(VJ) and electromyographic (EMG) activities of vastus lateralis (VL) and vastus medialis (VM) 
muscles.  Twenty-seven track and field athletes volunteered to participate in this study. The parti-
cipants were randomly assigned to one of three groups (proprioceptive neuromuscular facilitation 
stretching (PNF)+plyometric training (PNFPT); n=9, static stretching+plyometric training (SPT); n=9 
and control (CG); n=9).  Both experimental groups participated in stretching exercise protocols with 
plyometric training program 3 times a week for 6 weeks and CG refrained from all forms of stretching 
and plyometric training. Latissimus dorsi, gluteus maximus, hamstring, quadriceps ve triceps surae 
muscles in both legs were stretched by contract-relax PNF stretching and static stretching in stretc-
hing protocoles. Two experimental groups performed the same stretching exercise and passive static 
stretching group maintained to hold the ROM to target joints for 30 seconds. The CRPNF procedure 
consisted of 3 stages. In the first stage, the subject was flexed to their target joint as far as possible 
for 10 seconds. In the second stage, the subject performed a voluntary contraction with the stretched 
muscle against a force executed submaximally by the researcher for 5 seconds. Following the 5 s 
voluntary contraction, each subject relaxed for 5 seconds and then in the third stage, the researcher 
applied to the target muscle stretching force at the newly found end range for 15 seconds (Yuktasir & 
Kaya, 2009). Table 2 contains the protocols for both stretching procedures. Both experimental groups 
particitaped plyometric training after stretching protocoles. The total number of jumps in plyometric 
training was initially 160 per session, which was gradually increased to 220 per session over a period 
of 6 weeks. All measurements were taken before and after 6 weeks of exercise program. Flexibility 
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of the hamstring muscles was determined by sit and reach test protocol. VJ performances were as-
sessed by using static jump test procedure. EMG of three muscles of the dominant leg was recorded 
during the eccentric phase of countermovement jump performance. Thorough skin preparation for 
all recording electrodes included removal of body hair and dead epithelial cells with a razor, slight 
abrading with sandpaper and cleansing of the designated areas with an isopropyl alcohol (Power et 
al., 2004). Bipolar surface electrodes (silver cup electrodes) were placed along the longitudinal axes 
and muscle belly of the selected muscle (Kellis ve Kouvelioti, 2009) at an interelectrode distance 
of 20 mm (Peña et al., 2009). The reference electrode was placed over the bone of the participant 
wrist (Hermens et al., 2000). The wires connecting the electrodes were well secured with tape to 
avoid artefacts from lower limb movements. A one-way ANOVA was performed to determine signi-
ficant differences among groups. A Tukeyʼs HSD post-hoc was used to determine which groups are 
statistically significant from each other. Paired samples T-Test was used to identify any significant 
differences between the groups at the pre and post tests for the dependent variables. Significance 
was accepted at the p≤0,05 level. The results showed that significant improvements were found in 
both experimental groups (PNFPT and SPT) for all measurements from pre- to post-training (p≤0,05) 
and no significant changes were seen in the control group (p>0,05). The PNFPT group indicated 
significant improvement than pre-test HE (% 26,09), VJ (% 10,58), EMG of VL (% 13,55) and EMG 
of VM (% 18,95). The SPA group indicated significant improvement than pre-test HE (% 22,03), 
VJ (% 7,58), EMG of VL (% 20,50) and EMG of VM (% 18,17). After 6 weeks stretching exercise 
with plyometric training, significantly greater improvements were observed with regard to HF, VJ, 
EMG activities of VL and VM muscles in PNFPT and SPT compared to CG (p≤0,05); likewise, 
there were no significant differences between the PNFPT and SPT groups on all measurements after 
6 weeks training (p>0,05).  In conclusion, this study suggests that PNF or static stretching exercise 
can be useful together with plyometric training to increase important components of athletic per-
formance for track and field athletes. Accordingly, stretching exercises are recommended as part of 
power training program.
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THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE PREVENTION 
OF OSTEOPOROSIS IN MIDDLE AND OLDER PERSONS

Mesut HEKİM
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Burdur / Türkiye

Öz: Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı, dengesiz 
beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yetersizliği gibi 
unsurlar çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu hastalıklardan birisi de osteopo-
rozdur. Osteoporoz halk arasında kemik erimesi olarak 
bilinen bir hastalıktır. Osteoporoz genellikle menopoz 
sonrası kadınlarda sıklıkla karşılaşılan bir kemik has-
talığıdır.  Son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşan bu 
hastalıkla mücadele için devletler büyük harcamalar 
yapmaktadırlar. Genetik ve hormonal faktörler başta 
olmak üzere osteoporoza neden olan birçok unsur 
bulunmaktadır. Hareketsiz yaşam tarzı da osteoporoz 
riskini arttırmaktadır. Bu nedenle fiziksel aktivite 
düzeyinin arttırılması osteoporozdan korunmak için 
önemlidir. Literatürde yer alan araştırma bulguları da 
bu görüşü desteklemektedir. Ancak toplumların fiziksel 
aktivite ve osteoporoz konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları belirtilmektedir. Bu kapsamda yapılan bu 
araştırmada fiziksel aktivitenin osteoporoz üzerindeki 
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Osteoporoz, 
Kemik Sağlığı

Abstract: Nowadays, sedentary lifestyle, unbalanced 
eating habits and lack of physical activity leads to the 
occurrence of various health problems. One of these 
diseases is osteoporosis. Osteoporosis is a disease known 
as osteoporosis among the people. Osteoporosis is a 
bone disease which often is encountered frequently 
in postmenopausal women. Governments make large 
expenditures to overcome the disease which is wide-
spread all over the world in recent years. There are 
many factors which lead to osteoporosis, particularly 
genetic and hormonal factors. A sedentary lifestyle 
also increases the risk of osteoporosis. Therefore, 
increasing the level of physical activity is important 
for the prevention of osteoporosis. Research findings 
also support this opinion in the literature. However, 
it is stated that communities do not have enough 
information about physical activity and osteoporosis. 
In this context, this study purposed to evaluate the 
effects of physical activity on osteoporosis.

Key Words: Physical Activity, Osteoporosis, Bone 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

1. GİRİŞ

Geçmiş yıllarda çok sık görüşmediği halde gü-
nümüzde oldukça yaygın görülen birçok hastalık 
türü bulunmaktadır. Büyük bir bölümü insanların 
değişen yaşam koşullarından kaynaklanan söz 
konusu hastalıklardan birisi de osteoporozdur.  
Osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun azal-
masına bağlı olarak ortaya çıkan, içsel ve dışsal 
birçok unsurun tetiklediği bir hastalık türüdür 
(Bulca vd., 2014: 105). Günümüzde insanların 
büyük bir bölümünün bilgi sahibi olmadığı oste-
oporoz (Altın vd., 2014: 103), özellikle menopoz 
sonrasında (Taşkale ve Sermez, 2010: 1958) 
kadınların hayatları boyunca karşılaştıkları en 
önemli sağlık sorunlarından birisidir. Genellikle 
menopoz sonrasında ortaya çıkan osteoporoz 
son yıllarda kadınların yaşam sürelerindeki artış 
göz önünde bulundurulduğu zaman, ele alınması 
gereken önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir 
(Kaya vd., 2003: 16). Yaygın bir kemik rahatsız-
lığı olmasının yanında osteoporoz, özellikle yaşlı 
bireyler açısından temel bir sağlık sorunu haline 
gelmiştir (Karadavut, Başaran ve Çakçı, 2002: 
115; Cashman, 2007: 2507; Tucker, 2003: 2687). 
Günümüzde kemik mineral yoğunluğu T skoru 
-2.5 ve altında olan bireylere osteoporoz tanısı 
konulmaktadır (Alp vd., 2009: 687).

1900’lü yılların ortalarından itibaren dünya gene-
linde kemik mineral yoğunluğundaki azalmaya 
bağlı olarak kemik kırılma yaygınlığında artış 

gözlendiği bilinmektedir (Karlsson, Nordqvist ve 
Karlsson, 2008: 1). Osteoporoz hastalarında da 
genellikle düşmeye bağlı olarak ön kol, üst kol 
ve vertebra kemiklerinde kırılmalar görülebil-
mektedir (Dontas ve Yianakopoulos, 2007: 269; 
Cashman, 2007: 2507). Osteoporoza bağlı olarak 
ortaya çıkan kalça ve vertebra kırıklığı nedeniyle 
hem hastalar fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşa-
makta hem de ortaya çıkan bu olumsuz sonuçlar 
ciddi finansal kayıplara neden olmaktadır. Bunun 
yanında osteoporoza bağlı kemik kırılmaları yük-
sek hastalık ve ölüm oranlarını da beraberinde 
getirmektedir. Osteoporoz hastalarında fiziksel 
olarak hareket edebilme kabiliyeti azalmakta ve 
yaşam kalite düzeyi düşmektedir (Uçan, Taşçı ve 
Ovayolu, 2007: 73; Dontas ve Yiannakopoulos, 
2007: 268). Osteoporoza bağlı kemik kırılmaları 
nedeniyle en fazla ölüm oranı ekonomik açıdan 
geri kalmış ülkelerde görülmektedir (Fleurence 
vd.,  2007: 913). Bu durum osteoporoza bağlı 
olarak ortaya çıkan kemik kırılmalarının önlenmesi 
için dünyada ulusal ve uluslararası düzeyde bazı 
önlemler alınmasına neden olmuştur (Dontas ve 
Yiannakopoulos, 2007: 268).

Osteoporozun önlenmesinde fiziksel aktivite ve 
düzenli egzersizin faydalı olduğu bilinmektedir. 
Ancak osteoporoz oluşumunun önlenmesi veya 
osteoporoz etkilerinin en aza indirilmesi için 
uygulanacak olan egzersiz çalışmalarının türü, 
şiddeti ve süresine ilişkin kesin bir klinik kanıt 
bulunmamaktadır (Muir ve diğ., 2013: 1). Yapılan 
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bu araştırmada da osteoporozun önlenmesinde 
ve osteoporoz etkilerinin en aza indirilmesinde 
fiziksel aktivitenin rolünün değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Yapılan bu araştırmada ‘’derleme araştırma mo-
deli’’ kullanılmıştır. Derleme çalışmalar belirli bir 
konudaki güncel bilgilerin toplanması ve literatüre 
kazandırılmasında önemli bir yere sahiptirler. 
Derleme çalışmalar geniş literatür taramasına 
gereksinim duyulan araştırma türleridir. Derleme 
çalışmalar kaynakların bir listesi şeklinde değil, 
kaynakların ana fikirlerini ortaya koyacak şekilde 
yazılmaktadır. Bu nedenle derleme çalışmalarda 
kaynakların ana temalerına ilişkin bağlantıların 
iyi yerleştirilmesi gerekmektedir (Herdman, 
2006: 1-3).

3.FİZİKSEL AKTİVİTE KAVRAMI

İnsanların günlük hayatları içerisinde belirli bir 
efor (enerji) harcayarak gerçekleştirdikleri rutin 
hareketler fiziksel aktivite olarak tanımlanır. Bu 
tanımı ile fiziksel aktivite spor kavramından 
ayrı bir alan olarak dikkate alınmalıdır. Çünkü 
insanların günlük hayatlarında yaptıkları yürüme, 
merdiven çıkma veya bahçe sulama gibi aktivi-
teler fiziksel aktivite olarak değerlendirilirken, 
spor etkinliklerinde belirli bir amaç, kazanma 
içgüdüsü ve rekabet gibi unsurlar bulunmaktadır 
(Hekim, 2014: 891-892).

Fiziksel aktivite, son yıllarda insan yaşamında yer 
alması gereken zorunlu bir faaliyet olarak değer-
lendirilmektedir. Çünkü günümüz modern toplum 
yapısı çeşitli faktörlere bağlı olarak (teknolojik 
gelişmeler, beslenme bozuklukları vb.) sağlıksız 
yaşam biçimi davranışlarına yönelmiştir. Bu du-
rum insanlarda çeşitli sağlık sorunlarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Fiziksel aktiviteye 
katılımın da birçok sağlık sorununun oluşmasını 
engellediği veya hastalık etkilerini en aza indirdiği 
(Karjalainen vd., 2015; Johannesson vd.,  2015: 
600) göz önünde bulundurulduğu zaman, günü-
müz modern toplum yaşamında fiziksel aktiviteye 
mutlaka yer verilmesi gerektiğinin tartışılmaz bir 
gerçek olduğu görülmektedir.

4.OSTEOPOROZUN NEDENLERİ 

Osteoporoz genel olarak kemik mineral yoğun-
luğunun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ( 
Kaveh ve diğ., 2014: 158) ve kemiklerde kırılmalar 
ile sonuçlanan bir hastalık olarak bilinmektedir 
(Altın ve diğ., 2014: 98; Tural ve diğ., 2011: 
100). Son yıllarda dünya genelinde yaygınlığı 
artan osteoporoz, en fazla kadınlarda görülen bir 
sağlık problemi olmakla beraber, yaklaşık olarak 
her üç kadından birisinde osteoporoz olduğu bilin-
mektedir. Osteoporozun yaygın olarak kadınlarda 
görülmesinin temelinde menopoz sonrasında 
östrojen hormon düzeyindeki azalmaya bağlı 
olarak kemik yıkım hızının artması yatmaktadır. 
Progesteron hormonu da kemik yoğunluğunun 
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korunmasına yardımcı olmakta, ancak östrojen 
eksikliğine bağlı olarak progesteronun kemik 
yoğunluğunu korumadaki etkisi azalmaktadır 
(Kaya vd., 2003: 15; Uçan, Taşçı ve Ovayolu, 
2007: 76). Hormonal yapıda meydana gelen bu 
değişimlere bağlı olarak menopoz sonrasında ilk 
5 yıl boyunca kemik yoğunluğunda %3, beşinci 
yıldan itibaren ise %1 düzeyinde azalma meydana 
gelmektedir (Karadavut, Başaran ve Çakçı, 2012: 
117). Bunun yanında osteoporoz riskini arttıran 
diğer unsurların başında genetik yapı (Tural vd., 
2011: 100; Heidemann vd., 2013: 1; Bulca vd., 
2014: 105), kısa boylu ve zayıf bir yapıya sahip 
olma, kalsiyum alımının yetersiz olması, hareketsiz 
yaşam tarzı, beslenme, alkol tüketimi, sigara ve 
çeşitli ilaçların kullanımı (Kaya vd., 2003: 15;); 
Cashman, 2007: 2508), hamilelik sayısı (Umay 
vd., 2011: 44), menarş yaşı (Taşkale ve Sermez, 
2010: 1958), D vitamini eksikliği (Karadavut 
vd., 2012: 115; Tucker, 2003: 2687) ve çeşitli 
metabolik hastalıklar (Khawaji ve diğ., 2010: 
495; Sayed vd., 2015: 35; Özdemir vd., 2014: 
48) gelmektedir.

Osteoporozda kemik kırıkları meydana gelme 
ihtimali oldukça yüksektir. Bununla birlikte 
osteoporozda kemik kırığı oluşma riski cinsi-
yete göre farklılık göstermektedir. Buna göre, 
kadınlarda osteoporoza bağlı kemik kırılma 
oranı %40-50 civarında iken, erkeklerde bu 
oran %13-22 civarındadır (Fleurence vd., 2007: 
913). Osteoporozda kemik kırılma yaygınlığını 

etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bunların 
başında çeşitli medikal uygulamalar, cinsiyet, yaş 
ve cinsiyet gibi unsurlar gelmektedir. Bunlara ek 
olarak osteoporoz nedeniyle hastalarda görülen 
düşme vakaları kemik kırılmasına en fazla neden 
olan unsurların arasında yer almaktadır.  (Don-
tas ve Yiannakopoulos, 2007:268-269). Kalça 
kemiğinde meydana gelen kırılmalardan sonra 
hastaların yaklaşık olarak %80’i hayatta kalırken, 
bu hastalardan sadece %50’si normal hareket 
kabiliyetlerini kullanmaya devam etmektedir 
(Karadavut vd.,  2012: 115).

5.OSTEOPOROZUN YAYGINLIĞI

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde osteoporoz 
yaygınlığını tespit etmeyi amaçlayan çalışma-
larda, 50-84 yaş grubunda bulunan erkeklerde 
osteoporoz yaygınlığının %6, kadınlarda ise bu 
oranın %21 olduğu tespit edilmiştir (Schmitt vd., 
2009: 34). Yaşlılık döneminde osteoporoza bağlı 
olarak ortaya çıkan kemik kırılmalarının görülme 
sıklığı hem Batı hem de Asya ülkelerinde yaşayan 
yaşlı kadınlarda %50 civarındadır (Taşkale ve 
Sermez, 2010: 1958). Her ne kadar osteoporozun 
ve ostoporoza bağlı olarak ortaya çıkan kemik 
kırılmalarının kadınların lehine yüksek olduğu 
belirlenmiş olsa da, yapılan araştırmalarda ostopo-
roz nedeniyle ortaya çıkan kemik kırılmalarında 
en kadınlarla kıyaslandığı zaman en yüksek ölüm 
oranının erkeklerde görüldüğü belirtilmektedir 
(Naharcı vd., 2010: 167).
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Türkiye’de yapılan güncel araştırmalara bakıldığı 
zaman, osteoporoz yaygınlığının yüksek düzey-
lere ulaştığı görülmektedir. Aslan vd., (2012: 62) 
tarafından yapılan araştırmada, Kastamonu ilinde 
yaşayan kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ve 
osteoporoz görülme sıklığının belirlenmesi amaç-
lanmıştır. Araştırmada 50 yaş ve üzeri kadınlarda 
osteoporoz görülme sıklığının %19,6 gibi yüksek 
bir orana sahip olduğu belirlenmiştir. Taşkale ve 
Sermez (2010: 1958) tarafından Denizli ilinde 
yapılan araştırmada, il genelinde sağlık ocaklarına 
gelen 45-80 yaş grubundaki 1100 kadının ultrason 
ile kemik mineral yoğunlukları  (tibia bölgesin-
den) ölçülmüştür. Araştırmanın sonunda Denizli 
ilinin bazı bölgelerinde kadınlarda osteoporoz 
görülme sıklığının %19,8, bazı bölgelerde ise 
%53,9 düzeyinde olduğu, il genelinde osteoporoz 
görülme sıklığına ilişkin ortalamanın ise %36,8 
olduğu tespit edilmiştir. 

Literatürde yer alan araştırma bulguları ve resmi 
raporlar değerlendirildiği zaman, osteoporuzun 
küresel olarak önemli bir sağlık sorunu haline 
geldiği, osteoporozun yaygınlık oranının da 
yüksek düzeylerde olduğu söylenebilir.

6.OSTEOPOROZDAN KORUNMADA Fİ-
ZİKSEL AKTİVİTENİN ROLÜ

Osteoporozdan korunma yollarının başında kadın-
ların yaşam biçimi davranışlarını değiştirmeleri 
gelmektedir (Kaya vd., 2003: 160). Osteoporozun 
erken tanı ve tedavi yolu ile azaltılması da oldukça 

önemli bir konudur. Çünkü osteoporozdan ko-
runmak için önlemler alma, erkek tanı ve tedavi 
yollarına yönelme hastalığın ortaya çıkaracağı 
sağlık harcamalarını azaltmanın en etkili yoludur. 
Hastalığın ortaya çıkmasını önlemek için ilk olarak 
bireyin kemik kütlesini koruması gerekmektedir. 
Kemik kütlesinin korunmasında iki önemli unsur 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kemik kütlesini 
maksimum düzeye çıkarmak, ikincisi ise kemik 
kaybını önleyecek girişimlerde bulunmaktadır 
(Uçan vd., 2007: 80; Dontas ve Yiannakopoulos, 
2007:268-269). Özellikle gençlik dönemlerinde 
kemik mineral yoğunluğunun üst düzeye çıkarıl-
ması ilerleyen yaşlarda osteoporoz oluşumunun 
önlenmesinde büyük rol oynamaktadır (Liberato 
vd., 2013: 1; Kim vd., 2013: 89). Çünkü gençlik 
dönemi yetişkinlik yılları ile kıyaslandığı zaman 
iskelet ve kemik sisteminin sağlıklı bir biçimde 
gelişimi açısından oldukça önemli bir dönemdir 
(Karlsson ve Rosengren, 2012: 527; Warden vd., 
2014: 5337).

Spor ve fiziksel aktiviteye katılımın genel sağlık 
(fiziksel, psikolojik, fizyolojik, motorsal) üzerine 
olumlu etkileri olduğu bilinmektedir (Keskin, 
2014: 1; Biddle ve Asare, 2011: 886; Caddick 
ve Smith, 2014: 9). Osteoporozun önlenmesin-
de de en ucuz ve kolay uygulamaların başında 
fiziksel aktivitenin geldiği söylenebilir. Fiziksel 
aktivitenin kemik sağlığı üzerindeki yararlarını 
ele alan araştırmalar sınırlı sayıda olsa da, düzenli 
fiziksel aktivitenin kemik mineral yoğunluğunu 
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desteklediği ve osteoporoz oluşma riskini azalttığı 
bilinmektedir (Muir vd.,  2013: 1; Sritara vd., 
2015: 37; Khawaji vd., 2010: 495; Heideman 
vd., 2013: 1; Tan vd., 2013: 1; Langsetmo vd., 
2012: 401; Shedd vd., 2007: 2189). Schmitt, 
Schmitt ve Dören’e (2009: 34) göre, osteoporoza 
bağlı kemik kırılmalarının önlenmesinde fiziksel 
aktivitenin koruyucu bir etkisinin bulunduğu hala 
tartışmalı bir konu olarak değerlendirilse de, 
fiziksel aktivitenin osteoporoz ile mücadelenin 
ayrılmaz bir parça olduğu düşünülmektedir. Saravi 
ve Sayegh’e (2013: 1) göre, menopoz sonrası 
dönemde bulunan kadınlarda kemik sağlığının 
korunması için fiziksel aktiviteye katılım oldukça 
faydalı bir unsurdur. Caputo ve Costa (2014: 467) 
tarafından yapılan derleme çalışmada, osteopo-
roza bağlı olarak ortaya çıkan düşme ve kemik 
kırılmalarının en aza indirilmesinde kadınların 
kas kuvvet ve denge düzeylerinin yüksek olması 
gerektiği belirtilmiştir. Kas kuvvetinin ve denge 
düzeyinin de fiziksel aktivite ile arttırılabileceği 
vurgulanmıştır. Palombaro vd., (2013: 1025) 
tarafından yaplan araştırmada, menopoz sonrası 
kadınlarda osteoporozun önlenmesinde haftada 3 
gün boyunca düzenli fiziksel aktiviteye katılımın 
olumlu sonuçlar vereceği belirtilmiştir.

Osteoporoza bağlı vertebra kırığı olan ve vertebra 
kırığı nedeniyle ağrı çeken 20 hasta üzerinde 
yapılan bir araştırmada, katılımcılar deney (n= 
11) ve kontrol grubu (n= 9) olarak ikiye ayrıl-
mıştır. Deney grubunda bulunan hastalara klinik 

kontrol uygulandıktan sonra 11 hafta boyunca 
evde yapılan temel egzersizlerinden oluşan fizik 
tedavi programı uygulanmıştır. Bu süreçte kontrol 
grubunda bulunan 9 hastalar herhangi bir fiziksel 
aktivite programına dâhil edilmemiş, sedanter 
yaşamlarına devam etmişlerdir. Tüm katılımcılara 
araştırmanın başlangıcında ve sonunda kassal 
dayanıklılık, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve 
ağrı düzeylerindeki değişiklikleri belirlemeyi 
amaçlayan anket uygulanmıştır. Araştırmanın 
sonunda kontrol grubunda bulunan osteoporoz 
hastaları ile kıyaslandığı zaman deney grubunda 
bulunan hastaların hareket ederken ağrı hissetme 
düzeylerinin azaldığı, fiziksel ve fonksiyonel 
kapasitelerinde artış meydana geldiği ve sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitelerinde artış meydana geldiği 
tespit edilmiştir (Bennel vd., 2010: 1).

Yaş ortalaması 75 ve üzerinde bulunan 1169 
kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, kadınlara 
düzenli olarak çeşitli yoğunluklarda fiziksel ak-
tivite uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda yaşlı 
kadınlarda farklı şiddetlerde uygulanan egzersiz 
programının kalça kemiği ile kalça kemiğinin bağlı 
olduğu eklemlerdeki mineral yoğunluğunu pozitif 
yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği sonucuna 
varılmıştır (Muir vd., 2013: 1). Armstrong ve di-
ğerleri (2012: 1394) tarafından yapılan araştırmada 
yaş ortalaması 56 olan kadınlarda osteoporoza 
bağlı kemik kırılmalarında fiziksel aktivitenin 
rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 
kadınlarda osteoporoza bağlı olarak ortaya çıkan 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

kemik kırılmalarının vücut kompozisyonu ile 
yakından ilişkili olduğu belirlenmiş, buna göre 
obez kadınların zayıf kadınlara kıyasla daha fazla 
kemik kırılması yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu-
nun yanında fiziksel aktiviteye katılımın özellikle 
kalça kemiğinde meydana gelen kırılmaların 
önlenmesinde koruyucu bir role sahip olduğu 
belirtilmiştir. Taşkale ve Sermez (2010: 1958) 
tarafından yapılan araştırmada fiziksel aktivite 
düzeyi düşük olan 45-80 yaş grubu kadınların 
osteoporoza yakalanma riskinin fiziksel aktivite 
düzeyi yüksek kadınlara kıyasla daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir.

Yaş ortalaması 70.2 olan kadınlar üzerinde yapılan 
araştırmada kemik mineral yoğunlukları dikkate 
alınarak osteoporoz oldukları saptanan 44 araştır-
maya dâhil edilmiş, katılımcılar 22’şerli gruplar 
halinde deney ve kontrol grubu olarak ikiye 
ayrılmıştır. Kontrol grubunda bulunan kadınlar 
herhangi bir fiziksel etkinliğe katılmazken, deney 
grubunda bulunan kadınlara 6 ay boyunca Tai 
Chi ve soğuma/gevşeme egzersizi uygulanmıştır. 
Araştırmanın sonunda kontrol grubunda bulunan 
hastalarla kıyaslandığı zaman deney grubunda 
bulunan hastaların yaşam kalitelerinin arttığı 
ve fonksiyonel özelliklerinde birtakım anlamlı 
gelişmelerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Alp 
vd., 2009: 687).

Nilsson vd., (2012: 1206) tarafından yapılan 
araştırmada, yaş ortalamaları 24.1±0.6 yıl olan 

883 erkek bireyde fiziksel aktivite düzeyinin 
kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan 
bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri 5 yıl ara ile 
anket kullanılarak tespit edilmiştir. Araştırmanın 
sonunda geçen 5 yıl boyunca fiziksel aktivite 
düzeyini yüksek olan erkeklerin kemik mineral 
yoğunluklarının fiziksel aktivite düzeyi düşük olan 
bireylere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Michaelsson ve diğerleri 
(2007: 1094) tarafından yapılan araştırmada, yaşlı 
erkeklerde serbest zamanlarda yapılan fiziksel 
aktivite çalışmalarının kemik mineral yoğunluğu-
nu desteklediği ve kemik kırılmalarını önlemede 
koruyucu bir role sahip olduğu tespit edilmiştir.

7.SONUÇ 

Sonuç olarak, osteoporoz yaygınlığı her geçen 
yıl artan, kemik kırılmaları başta olmak üzere 
çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiren, bu 
nedenle hem hastaların hayatını olumsuz yönde 
etkileyen hem de devletlerin bu alandaki sağlık 
harcamalarını arttıran bir hastalık haline gelmiş-
tir. Bu durum osteoporoz hakkında insanların 
bilinçlendirilmesi, hastalıkla mücadelede gerekli 
önlemlerin alınması ve kadın sağlığının geliştiril-
mesine yönelik olarak bazı tedbirlerin alınması 
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır (Uçan, Taşçı 
ve Ovayolu, 2007: 82). Literatürde yer alan araş-
tırma sonuçları değerlendirildiği zaman, fiziksel 
aktivitenin osteoporoz ile mücadelede etkin bir 
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unsur olduğu görülmektedir. Bu kapsamda başta 
küçük yaş gruplarında bulunan çocuklar ve genç-
ler olmak üzere, toplumun her kesiminin fiziksel 
aktivite düzeyinin arttırılmasının ilerleyen yıllarda 
toplumda osteoporoz görülme sıklığını azaltmaya 
yardımcı olacağı düşünülebilir. Bunun yanında 
toplumun fiziksel aktivitenin yararları konusunda 
bilinçlendirilmesinin, özellikle osteoporoz riski 
taşıyan gruplara yönelik olarak osteoporoz hakkında 
bilgilendirme kampanyaları yapılmasının, devletin 
kamu sporu şeklinde TV reklamları ve diğer görsel 
materyaller ile bu hastalığa vurgu yapmasının da 
toplumu bilinçlendirerek osteoporozun görülme 
sıklığını azaltmaya katkı sağlayacağı söylenebilir.

Osteoporoz ile mücadele konusunda devletin 
yeni politikalar izlemesi, son yıllarda Obezite, 
hareketsiz yaşam ve sigara ile mücadele kampan-
yalarının benzerlerinin osteoporoz ile mücadele 
konusunda da uygulanması oldukça önemlidir. 
Osteoporoz ile mücadelede erken tanı, beslenme 
ve fiziksel aktivitenin yararları konusunda dev-
letin yapacağı bilgilendirme kampanyalarının da 
toplumda farkındalık yaratma açısından faydalı 
olacağı düşünülebilir.

Osteoporoz hastaları içerisinde özellikle yaşlı 
bireylerde kemik kırılmalarının ve buna bağlı 
düşmelerin görülmesi osteoporoz hastalarının 
hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak 
literatürde yer alan araştırmalarda osteoporoz 
hastası bireylerde fiziksel aktivitenin kemik 

kırılma yaygınlığını azaltmada etkili olduğu 
belirtilmiştir. Bu nedenle özellikle osteoporoz 
hastası yaşlı bireye sahip ailelerin yaşlılarda 
fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi 
gerektiği söylenebilir. Bunun yanında devletin 
evde tedavi hizmetleri kapsamında osteoporoz 
hastası yaşlı bireylere evde egzersiz çalışmaları 
uygulamalarının da yaşlı bireylerde osteoporo-
za bağlı kemik kırılmalarının görülme sıklığını 
azaltmaya destek olacağı söylenebilir.
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
yaĢamıĢ olduğu ortopedik bazı sorunların belirlenmesi ve bu ortaya çıkan sorunların iĢ 
hayatı içerisindeki performans ve verimlilikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması 
Ģeklindedir. Uygulamalı olarak gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ölçekli bir anket 
kullanılmıĢtır. Kullanılan anket iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların 
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5‟li lirekt 
ölçekten oluĢan sorular bulunmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez 
kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuĢtur. Ön test Ġstanbul ilinde bulunan (n=20) 
bayan katılımcıya uygulanmıĢtır. Uygulamaya katılanlardan elde edilen veriler SPSS 18 
istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. Ön test sonrasında Cronbach‟s Alpha kat sayısı 
olarak 0.719 kat sayısı elde edilmiĢtir. Bu değer araĢtırmada kullanılan ölçme aletinin 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araĢtırmanın evreni Ġstanbul, Ankara, 
Bursa, Kocaeli, Ġzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan ortopedi ve travmatoloji ile 
fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
(n=4378) katılımcıya elden, mail, posta ve yüz yüze görüĢmek koĢulu ile dağıtılan anket 
formlarından geri dönüĢ (n=2461) adettir. Bu dönen anketlerin sadece (n=1351) adeti 
uygulamaya uygun bulunmuĢtur. Tüm katılımcılar rast gele seçilmiĢ ve araĢtırmada 
basit rassal yöntem uygulanmıĢtır. AraĢtırma yaklaĢık olarak 11 ay sürmüĢtür. Analize 
uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U 
testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
sorunlar katılımcıların sosyal yaĢam konforunu olumsuz etkilediği gibi yaptıkları iĢ ile 
görevlerinde baĢarı kaybına neden olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca bu rahatsızlıkları 
yaĢayan katılımcıların büyük çoğunluğu yaĢadığı rahatsızlığın ortaya çıkardığı ağrılı 
durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 
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EXTENDED ABSTRACT

Today, the health sector comes the beginning of the area where most of the government investment. 
In particular, it has become a major public health spending for the fight against the disease. Many 
factors lies in the emergence of these results. At the beginning of these elements comes to unhealthy 
eating habits, sedentary lifestyle, use of harmful substances, unnatural foods consumed, environmental 
pollution and unhealthy living habits. In particular, malnutrition and sedentary lifestyle is the main 
cause of many diseases. Today the beginning of the disease caused by a sedentary lifestyle obesity, 
cardiovascular disease, type 2 diabetes, cancer, hypertension, functional joint problems, osteoporo-
sis, comes a variety of psychological problems, and some metabolic diseases. Many studies show 
that malnutrition and a sedentary lifestyle revealed that increase the risk of disease in the literature. 
Nutrition is one of the most important health problems are caused by sedentary life style disorders 
and osteoporosis. Decrease in bone mineral density in osteoporosis disease. In the later stages of the 
disease in bone fractures occur. Quality of life in patients with bone fractures due to falls. Besides 
the medical expenses due to osteoporosis is increasing every year. Except sedentary lifestyle eating 
disorders and some internal and external factors cause osteoporosis also. In the literature, the beginning 
of the other factors that cause osteoporosis genetic factors, smoking, number of pregnancies, vitamin 
D deficiency and menstruation age. Osteoporosis is the most frequently seen at the beginning of the 
individuals are from women in middle and older age groups. The prevalence of osteoporosis in men 
lower than women. The main reasons osteoporosis are the hormonal changes after the menopause 
in women. Osteoporosis-related bone fracture incidence is increasing every year. Mortality rate 
for patients with bone fractures as a result of this increase. Therefore combating osteoporosis has 
become a global imperative. Various methods can be used in the fight against osteoporosis. Among 
these are from the protection and improvement of the bone structure. Particularly high levels of bone 
development in young age. Therefore it should take the necessary measures to ensure that bone 
development in childhood. Vitamin D deficiency is known to affect bone development. Therefore, 
people should take precautions against vitamin D deficiency. Cigarette smoking has been reported 
to adversely affect bone health. Therefore, emphasis should be placed away from cigarettes for the 
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prevention of osteoporosis. Genetic structure of the family for osteoporosis affects people who are 
required to undergo regular inspection of osteoporosis. All in the fight against osteoporosis, physical 
activity is known to be important against the osteoporosis. Ther  is a positive relationship between 
physical activity and the development of bone mineral density. In this context, this study has focused 
on the importance of physical activity in the prevention of osteoporosis. The research on the subject 
in the context of the research literature has been compiled. The concept of physical activity in the 
first part of the study were discussed. The concept of osteoporosis in other parts of the research, 
the causes and prevalence of osteoporosis issues were examined. In the last part of the research has 
addressed the relationship of physical activity and osteoporosis. Made literature was found to be a 
result of physical activity has an important role in the fight against osteoporosis. Participation in 
physical activity in studies that positively affect bone health, physical activity, besides the improve-
ment of bone mineral density is reported to be quite helpful. The bone fractures reduce life quality 
due to osteoporosis. However, it was found that regular physical activity reduces the sensation of 
pain arising from the participation of bone fracture. As a result, regular physical activity increases 
bone mineral density, which improves bone mass, reduces the risk of osteoporosis, which minimizes 
the negative effects of osteoporosis is indicated to reduce complaints of pain due to bone fracture. 
According to the literature, where research results, is likely to provide useful results of participation 
in physical activity for the prevention of osteoporosis. In this context, the state of the fight against 
osteoporosis should give importance to this issue, said. The habit of regular physical activity from 
childhood to be considered in the future help to prevent osteoporosis. To raise awareness of physi-
cal activity in the community, making the state’s advertising campaigns on the benefits of physical 
activity, an area where they can play sports in people’s free time can help to increase the physical 
activity levels of the people to be created. Depending on them can be expected to occur decrease 
of developing osteoporosis. Besides, the relationship between physical activity and osteoporosis are 
needed to current research investigated.
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Hiçbir şekilde direkt alıntı yapılmasına izin verilmez. İnternet kullanımında ve internetten ya-
pılan alıntılarda mutlaka alıntı yapılan internet adresinin linki kullanılmalı ve alıntının yapıldığı 
tarih belirtilmelidir. Ayrıca etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda ve araştırmalarda mutlaka 



kurulun verdiği kabul onayı tarafımıza iletilmelidir. Hakem sürecini olumlu tamamlasa bile etik 
raporunun onaylı hali dergimize ulaşmadıkça çalışma yayına alınmaz. Bu konuda hiçbir yazar 
ve araştırmacı dergi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayın telif hakkı söz-
leşmesi kullanılmamaktadır. Yine de yayın kurulu ve editörler kurulu gerekli gördüğü durumda 
yazar ya da yazarlardan bu telif hakkı devir sözleşmesi istenebilir. Dergimize gönderilen ya-
yınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, red ya da aynı anda farklı dergilerde 
değerlendirmede bulunmamalıdır. Ayrıca hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergimiz gelen 
çalışmaları hakem sürecine almadan red etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda 
yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar. Dergimizde değerlendirilen yayınların 
hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi 
sahibi olamaz. Bu durum sadece dergi editörlerine aittir. Hakem değerlendirme sürecine ilişkin 
raporlar hem sistem üzerinden hem de yazara yazılı rapor halinde değerlendirme sonucu gön-
derilir. Dergimiz tamamen internet ortamlı ve web tabanlığı olduğu için yazarlar kendi üyelik 
panelinden işleyişe dair bilgileri takip edebilirler. Yine çalışmalarına ilişkin bilgileri mail yolu 
ile de edinebilirler. Dergimizde değerlendirme sürecine alanın çalışmalar dergi yönetiminin izni 
olmaksızın geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasında bulunulamaz. Her koşulda ve hukuki 
durumda dergimizdeki kayıtlar dikkate alınır ve yazar ya da yazarların lehine ya da aleyhine 
kullanılır. Oluşabilecek intihal ve hukuksal sorunlarda dergimiz hukukçuları “Avukatları” der-
gimizin ve diğer kişilerin haklarını korumak adına her türlü işlem hakkına tek taraflı olarak 
sahip bulunmaktadır. Gelen yayınların değerlendirme süreci iki aydır. Fakat değerlendirmede 
oluşabilecek sorunlar nedeni ile bu durum üç aya kadar çıkabilmektedir. Hakem değerlendir-
me sürecinde yaşanabilecek ya da yaşanan sorunlarda dergimiz bilim kurulu devreye girmekte 
ve gerekli değerlendirmeyi yaparak yayın hakkında karar vermektedir. Bilim kurulunun aldığı 
kararlar kesin kararlar olup dergi yönetimi de bu kararlara harfiyen uymaktadır. Bu kararlar 
üzerinde hiçbir değerlendirme yapılamaz. Kabul edilen ve hakem değerlendirme sürecini ta-
mamlayan yayınlar ileri sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınabilir. Bu durumda yazar ya 
da yazarlara yazılı belge verilir. Bu belgelerdeki bilgiler yazar ya da yazarlar tarafından kabul 
edilmek zorundadır. Yayının hangi sayıda yayınlanacağına ancak dergi yayın kurulu karar ve-
rir. Bu konuda hiçbir yazar bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimize yaptırım uygulayamaz. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar dergimiz referans gösterilerek kullanılabilir. Referans gös-
terilmeden kullanılan yazılar hakkında ilgili kullanıcıya yönelik hukuki yaptırım uygulanır. Bu 
konuda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazan-
dırmayan hiçbir çalışma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalışmalara dergimizde yer 
verilmemektedir. Dergimiz sosyal bilimler alanından yayın kabul etmektedir. Beşeri bilimler 
alanına giren her türlü çalışma dergimizde değerlendirilmektedir. Derginin alanı dışında kalan 
çalışmalar kabul edilmez edilmiş olsa da yayınlanmaz.
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About the Journal

International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences was published in 2012. 
The journal publishes original, review, and research papers in social sciences. The journal is in-
ternational, refereed and academic. The journal brings together various studies in social scien-
ces. The language of the journal is Turkish. However, the journal publishes papers in different 
languages. Science is universal. The main objective of the journal is to provide an intellectual 
platform for the authors, referees, and the members of science and advisory board who are all 
welcome to contribute to the development of science within the rules of ethics. The journal aims 
at becoming one of the leading journals publishing in social sciences to contribute to scientific 
and academic advancement. The journal also aims at introducing the readers and researchers 
to the most qualified and sufficient papers. In the journal nobody is privileged. The journal 
is published four times in a year, at the end of March, June, September, and December. The 
submitted manuscripts are firstly taken into evaluation by the editorial board. Provided that the 
articles meet the preliminary evaluation requirements, they are sent for scholarly assessment 
to the referees who are experts in the appropriate field. Each paper is evaluated by the two fi-
eld referees, and the approved papers are accepted to be published. Each paper is asked to be 
revised for three times at most. If the manuscript is not corrected or revised for the third time, 
the study is rejected automatically. Each process in the journal can be followed through the 
system. The journal is an internet/web-based journal that all the records are kept in the system. 
In each issue one single manuscript of the same author is included. Other manuscripts of the 
same author are saved to be published in the following issues. Different studies or papers with 
multiple authors might be accepted to be published if the editorial board deems appropriate. 
This is arranged within the rules of the journal, no sanctions can be imposed on the journal. In 
the journal, APA 5 system is used. Research topics and the use of language are of great impor-
tance. Direct quotations are never accepted. If internet sources are used, the link and the date 
of access must be given. In the studies that require the ethics committee approval, the approval 
report should be submitted to the journal. Even though the referees accept the manuscript, it 
will not be published unless the approval report is submitted to the journal. In this case, none 



of the authors or researchers can assert legal rights. In the journal, copyright agreement is not 
signed. However, the editorial board or the editors might request the author/authors to sign the 
agreement if necessary. The manuscripts, sent to the journal, should not have been submitted to 
another journal previously or under consideration for publication simultaneously. The journal 
has a claim on rejecting the articles prior to the referee assessment process unilaterally. None of 
the authors can assert legal rights in this case. The names of the referees will not be revealed to 
the authors. The names are known only by the editors. The evaluation reports of the referees are 
sent to the authors by the system and in written documents. Since it is a web-based journal, ac-
tivating their memberships on the internet, the authors can follow the process. The information 
concerning the evaluation process is also sent via the emails of the authors. Articles forwarded 
to the referees cannot be withdrawn without the permission of the editor, in this case, authors 
cannot assert any legal rights. In all circumstances, and legal process, the records of the articles 
are kept for or against the authors. In case of plagiarism or any other legal problems, judicial 
process is initiated about the concerned author or authors by the “Lawyers” of the journal unila-
terally. The evaluation process takes two months. However due to some problems it might take 
three months. The science board gives the final decision on the paper in case some problems 
are encountered during the evaluation process. Since this decision is the final one, the chief 
editor abides by the decision. Decisions are out of question. Approved articles can be saved to 
be published in the subsequent issues. In this case, a written document is given to the authors. 
The information in these documents must be accepted by the authors. It is the editorial board 
who assigns the number of the issues in which the papers will be published. None of the authors 
can assert legal rights. Sanctions cannot be imposed on the journal. The papers published in the 
journal can be studied by giving reference to the journal. If the papers in the journal are used 
without giving references, sanctions can be imposed on the authors. It is the authors, respon-
sible for this situation. Papers which do not contribute to the development of science and do 
not include novelty will not be published in the journal. The journal publishes articles in social 
sciences. The journal publishes interdisciplinary studies in social sciences, and the journal will 
not publish the studies out of the scope of social sciences even if they are accepted. 



YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve 
değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. 

2. Dergimizin yayın kabul ettiği alan dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. Fakat farklı 
bir durum oluştuğunda yayın kurulu ve alan editörlerinin onayı ile dergimizde ilgili yayın 
değerlendirilerek yayına kabul edilir. 

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili yazar/
yazarlara aittir. 

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan yazar muhatap kabul edilir. 

5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 100 ile 250 kelime 
arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 
Türkçe hazırlanan çalışmalarda genişletilmiş İngilizce özet olmalıdır. Bu özet 750 ile 1500 
kelimeden oluşmalıdır. Giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç şeklinde 
hazırlanmalı kaynakçadan sonra konulmalıdır. İngilizce çalışmalar için geniş özet talep 
edilmez. 

6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak özet sayfası altında nereden türetildiği belirtilmelidir. 

7. Kullanılan kaynaklar dergimiz sayfasında bulunan örnek makaledeki şablona uygun olarak 
hazırlanmalıdır. 

8. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

9. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki hakem onayını almış olmalıdır. 



10. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazardan sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede de istenilen düzeltmeler 
gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir. 

11. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 10 punto Times New Roman karakterli olmalı, 
konu başlıkları dışında özet kısmı örnek makalede olduğu gibi sağ ve sol kutucuk içerisine 
yerleştirilmelidir. Yerleştirilen bilgiler italık olmalıdır. Konu başlıkları Türkçe ve İngilizce 
de 14 punto, Times New Roman karakteri ile hazırlanmalıdır. 

12. Yazar veya yazar isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New 
Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Yine örnek makaledeki gibi kutucuk içine 
yerleştirilmelidir. 

13. Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir. 

14. Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 
soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 

15. İnternet kaynakları mutlaka erişim tarihi belirtilerek kullanılmalıdır. 

16. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma 
içerisinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. Örnek makalede bu format 
belirtilmiştir. 

17. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma 
sisteme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne 
gönderilerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. 

18. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan 
çalışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif 
kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz 
üzerinde etkili olamaz. 

19. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine 
karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi oluşan bir eksiklik veya düzeltme durumunda ilk sırada yer 
alan sorumlu yazara hakem görüş bildirir raporu gönderilir. Gönderilen rapora istinaden 
değerlendirme yapan hakem bilgisi yazar veya yazarlara bildirilmez. Bu konuda yazarlar 
bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. 

20. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör 
dışında bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte 
bulunması gibi bir hakkı yoktur. 



21. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 25’tir. Bu miktar yine çalışmanın konusuna 
göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili durum 
hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü olumlu veya olumsuz değerlendirme 
yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

22. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi 
vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili 
basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan 
ücret talep edilebilir. 

23. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde 
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme 
daha gönderilir. 

24. Dergimiz yılda dört sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin 
insiyatifine bağlıdır.

25. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için 
hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için 
yazar bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır. 

•  YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ 
SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI 
YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, 
DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. 
BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. 
İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN 
YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER 
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA 
HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN 
KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES 

1. The papers submitted to the journal should not have been published before or under 
consideration for publication in another journal.

2. Studies out of the scope of the journal are not accepted. However, in some cases, the 
concerned publication is accepted with the approval of the editorial board and the field 
editors.

3. Under no circumstances, does the journal undertake the responsibility of the content and 
scientific reliability of the papers. Each author is held responsible for his/her articles, 
prepared and published.

4. In the studies, including more than one author, the first mentioned author is regarded as the 
addressee.

5. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 words. The titles should 
be both in Turkish and English.In Turkish studies should be extended English summary 
prepared. This summary should consist of 750 to 1500 words. Introduction, objectives, 
scope, methods, results, discussion and should be placed after the bibliography should be 
prepared as a result. Broad summary is not required for English studies.

6. If the article is produced from such sources as dissertations, books, and so on, the information 
concerning the source should be stated by giving reference to the title on the abstract page.

7. Sources used in the manuscripts should be cited as in the sample article of the journal.

8. Jel code or sub jel code should be included in the studies of social sciences. Under no 
circumstances are the studies without jel codes accepted.

9. Each study, accepted for the evaluation should have the approval of the two referees.

10. Following the evaluation of the studies, major and minor corrections can be assigned to 
the author. These corrections are requested from the author three times. If the requested 
corrections are not made for the third time, the publication is rejected by the system 
automatically.

11. English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman font, 10 sized. Apart 
from the titles, the abstract should be indented with 1 cm margins from left and right in the 



box as in the sample article. The data must be in italic . The titles in Turkish and English 
should be written in Times New Roman font, 14 sized.

12. The names of the author/authors should be written in rightward italic, Times New Roman 
font 12 sized. It should be in the box as in the sample article.

13. The whole study should be single spaced.

14. On condition that the related reference name and surname of the author is on the top, 
citation in references should be written in rightward italic as in the sample article.

15. Internet sources should be cited by giving the exact access date.

16. The study should be edited in accordance with APA 5 system, citation should follow the 
same system. The format is given in the sample article.

17. Following the necessary steps, the current studies are uploaded to the system by the 
registered members of the journal. The uploaded study is sent to the related field editor by 
the system manager, and the approval of referee evaluation is requested.

18. The language of the journal is Turkish. However, studies in other languages are accepted if 
the editorial board approves. This situation is completely under the initiative of the editorial 
board. The journal acts unilaterally. Authors are not allowed to interfere in this process.

19. None of the authors are allowed to suggest a referee to evaluate their papers and the names 
of the referees will not be revealed to the authors. In case some deficiency or correction 
problems are encountered during the evaluation process, the report of the referee is sent to 
the author in the first place. The name of the referee will not be revealed to the author or 
authors, and authors cannot demand anything and assert any legal rights.

20. Information and documents concerning the authors are known only by the system manager 
and the editor. Therefore, authors are not allowed to suggest a referee for the evaluation 
process and demand anything different.

21. Articles uploaded to the system should not exceed 25 pages. However, this length may 
change depending on the scope of the study. Appendices and tables can be excluded out 
of this number. But the field editor and the editorial board, in particular, will give the final 
decision for or against the author unilaterally. In this matter, author or authors cannot assert 
any legal rights.

22. Our journal is an e- electronic journal and it is issued as printed. The authors who want to 
buy the printed version of the journal can get it by paying the fee to the printing press that 
charges money for printing the journal annually. The journal is not obliged to send a printed 
issue to the individuals, authors or institutions. You may also be charged to the authors 
magazine costs.



23. The evaluation process for the studies uploaded to the system takes two months. Studies, 
not evaluated within this period, are sent to a different referee.

24. The journal publishes four times in a year. But the publication board of the journal has the 
right to publish in special cases and interim periods. This condition is under the initiative of 
the administrative board.

25. Publication and the copyrights of the published studies belong to the journal. The copyright 
of each study, uploaded to the system, is automatically transferred to the journal. No 
signature for the copyright agreement is requested from the author. The author accepts all 
these conditions in advance. Objections are never accepted.

•  POINT PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE 
CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. 
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PUBLICATION 
PRINCIPLES. THE JOURNAL HAS AN UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, 
EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and STUDIES. 
THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. 
THE JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY 
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST 
THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF RELEVANT 
PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS 
THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir 
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması 
gerekir. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile 
çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir 
ve gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak 
ret alır. 



12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı 
ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü 
kabul etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya ret edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her 
hakkı ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 
uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, 
makaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz yazım kuralları örnek format şeklinde dergimizde word dosyası olarak gösterilen 
formattaki gibi apa sistemi kullanılarak hazırlanmalıdır. Örnek yüklü makalede bu özellikler 
bulunmaktadır. 

17. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan 
sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar 
dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

18. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda 
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

19. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarına 
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu 
nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

20. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi 
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında 
bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

21. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dahil 
değildir. Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. 
Dergimizin yazım şekli TİMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1,0 dır. 



Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 
punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10 punto olup sağ ve sol kutucuk 
olmak üzere iki tuku içerisene yerleştirilmelidir. Bu bilgiye yönelik örnek makale sistemden 
indirilerek buna göre düzenlenebilir. Kaynak dizini, önce yazar soy ismi “YILDIRIM, Ö., 
2007: 16-17” şeklinde yazılmalı ilgili kaynağın ismi “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” şeklinde 
bulunmalıdır. Bu yazım kuralları örnek makale formatında tam olarak gösterilmiştir. 
Sistemden ilgili örnek format indirilerek kullanılabilir. 



GUIDELINES FOR THE AUTHORS 

1. The language of the journal is Turkish and Inglish. 

2. The studies in different languages are also accepted if the editorial board and the 
administrative board approve the papers. The journal acts unilaterally.

3. The journal is in print version. In the electronic version, only the Turkish and English 
abstracts are included.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5. None of the authors can assert legal rights and impose sanctions on the journal

6. The journal cannot be held responsible for the papers, however, the author himself/herself 
is responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously 
and under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases 
occur, the article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes 
the required sanctions on the author or authors.

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved paper by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors have privileges in the journal. Each author is on equal terms 
with the other authors.

10. The names of the referees, experts in their fields, will not be revealed to the authors. 
Information concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It 
is kept confidential.

11. Major and minor corrections can be assigned to the authors following the referee evaluation 
process. These corrections are requested from the authors twice. If the required corrections 
are not made, the publication is rejected by the system automatically.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated in 
the footnote. Otherwise the study is accused of plagiarism. The journal cannot be held 
responsible for this situation.



13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents.

15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that 
are not evaluated within this period are sent to a different referee. The author cannot assert 
any legal rights and withdraw his/her article in this process.

16. The papers should be edited in accordance with APA system. The format is presented in the 
sample article in a word document.

17. In the articles, studied with more than one author, the first mentioned author is regarded as 
the addressee. The journal is not supposed to give information to other authors.

18. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the 
referees or cannot demand anything from the referees. 

19. The journal publishes four times in a year at the end of March, June, September, and 
December. However, there might be changes in the periods depending on the publication 
process. This condition is under the initiative of the administrative board. The journal 
cannot be held responsible for this.

20. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the addressee. 
The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not 
made in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can 
impose sanctions on the journal in this case.

21. If the paper is not in Turkish, there should be a Turkish abstract. Key words should be 
between 3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices are not included 
in this number. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 words. The 
text should be written in Times New Roman font, 12 sized. The whole study should be 
single spaced. The titles should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. The 
names and institutions of the authors should be written in bold, italic, Times New Roman 
font, 12 sized. Turkish and English abstracts should be indented from left and right in 
the box in Times New Roman font, 10 sized as in the sample article. Firstly, the surname 
of the author is written: YILDIRIM, Ö., 2007:16-17, and the title of the book is written: 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” The guidelines are listed in the sample article which can be 
downloaded from the system.
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