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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. Metin içinde (Hekim, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösteri-
mi, kaynakçada ise HEKİM, M., (2015). Orta ve İleri Yaş Bireylerde Osteoporoz Riskinin 
Azaltılmasında Fiziksel Aktivitenin Önemi, OTSHD Uluslararası Hakemli Ortopedi Trav-
matoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 2, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazar-
lar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki 
yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim 
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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. Reference within the text should be (Hekim, 2015: 1) or (Yılmaz et all, 2015:1), in the refe-
rence 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 Medıcine, 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 for internet sources to indicate access date 
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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 da 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 Kanunu 
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 sunuyorum. 
Değerli okurlar, değerli yazarlar artık dergimizdeki tüm yayınlarınız marka patentli olarak güvence altına alın-
mıştır. 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. 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 çalış-
malar 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.

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 4 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. 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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40 - 90 YAŞ ARASI KADIN VE ERKEKLERDE GÖRÜLEN ORTOPEDİK 
VE TRAVMATOLOJİK SAĞLIK SORUNLARININ BAZI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ1

ANALYSIS OF ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGIC DISORDERS 
OBSERVED IN FEMALES AND MALES AGED BETWEEN 40-90 IN 

TERMS OF SOME VARIABLES

Bülent KILIÇ1, Murat KORKMAZ2, Ali Serdar YÜCEL3

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Tekirdağ / Türkiye 
2 Güven Grup A.Ş, Finans Yönetmeni, İstanbul / Türkiye

3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelen 
eklem ve romatizma hastalıklarının sosyal yaşam konforu üze-
rindeki olumsuz etkileri bilinen gerçektir. Bu araştırmanın amacı 
günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelen eklem ve 
romatizmaya bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıkların 40 - 90 yaş 
arası yaşlı kadın ile erkek hastalarda ortaya çıkan olumsuzlukların 
uygulamalı olarak incelenmesidir. Verilerin elde edilmesinde ölçek 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi basit rassal yöntem kullanılarak 
belirlenmiştir. Çalışmamızda kullanılan ölçme aletinin güvenirlilik 
geçerliliğinin sağlanması amacıyla bir ön test uygulanmıştır. Bu 
ön teste toplam 50 birey katılım göstermiş, elde edilen bulgular 
SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 
Cronbach’s Alpha Kat Sayısı 0,762 bulunmuştur. Daha sonra asıl 
araştırmaya geçilmiş ve bu araştırmaya (n=900) katılımcıdan elde 
edilen veriler dâhil edilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Ölçüm for-
munun Cronbach’s Alpha Katsayısı 0.896 bulunmuştur. Analizde, 
güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, 
Faktör, Hipotez ve Mann – Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. 
Araştırma sonucunda beslenme başta olmak üzere çalışma, yaşam, 
sosyo-kültürel farklılıklar, fiziksel aktivite, eğitim ve yaşanan farklı 
sağlık sorunlarına ilişkin faktörlere bağlı ortopedik ve travmatolojik 
sorunların çıktığı görülmüştür. Özellikle 60 yaş üzeri kilo sorunu 
yaşayan bayanlarda fiziksel aktivite kısıtlanması, eklem rahatsız-
lıkları, yaşam konfor kısıtlanması, ağrı, performans ve verimlilik 
kaybı, motivasyon ile algı sorunları gibi birçok olumsuzluğun 
katılımcılar üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Romatizma, Ortopedi ve Travmatoloji, Ağrı, 
Motivasyon, Performans, Verimlilik, Sağlık

Abstract: is a known fact that joint and rheumatism diseases, one 
of today’s most important health problems, have negative effects 
on social life comfort. The purpose of this research is to make 
an applied analysis on the negative conditions caused by joint 
and rheumatism diseases-one of today’s most important health 
problems- in female and male patients aged between 40-90. A 
scale has been used in obtaining data. Research sample has been 
specified with the use of simple random sampling. A preliminary 
test has been applied with the purpose of ensuring the validity 
and reliability of the measurement tool used in our research. A 
total of 50 individuals have participated in this preliminary test, 
and findings obtained have been analyzed with SPSS 18 statistics 
program. As a result of the analysis, Cronbach’s Alpha coefficient 
has been found as 0,762. And then main research has been initiated 
and the analysis has been conducted by including the data obtained 
from the participants in the research (n=900). Cronbach’s Alpha 
coefficient of the measurement form has been found as 0.896. In 
analysis, Anova, t test, Kruskal-Wallis test, factor, hypothesis and 
Mann-Whitney U test have been utilized. Following the research, 
orthopedic and traumatologic disorders depending on such factors 
as nutrition, working, life, socio-cultural differences, physical 
activity, education and health problems encountered have been 
observed. It has been specified that many negative conditions such 
as limitation of physical activity, joint diseases, limitation of life 
comfort, pain, loss of performance and efficiency, motivation and 
perception problems are effective on the participants particularly 
for females with weight problem aged above 60. 

Key Words: Rheumatism, Orthopedics and Traumatology, Pain, 
Motivation, Performance, Efficiency, Health 
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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

Gençlik bir süreçtir ve bu süreç hızlı bir şekilde 
akıp gitmektedir. Zindelik ve sağlıklı olma hali 
insanoğlunun yüzyıllardır peşinden koştuğu hem 
gerçekçi hem de Ütopik (Hayali) bir algıdır. Fakat 
yaşlılık kaçınılmaz ve yaşanması olası bir devri 
ihtiva eder. Yaşlanma ve buna bağlı durağan ya-
şam algısı insanoğlunun görmek istemediği ama 
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçeklik zamanla 
insanlarda zihinsel, sosyal ve ruhsal rahatsızlıkları 
ortaya çıkmasına yol açar. Özellikle yaşlanmanın 
doğal sonucu olarak yaşamsal bazı fonksiyonların 
yavaşlaması ve aksaması ile birlikte hareketsiz bir 
yaşlanma süreci bu olumsuzlukların etkilerini daha 
da belirginleştirir. Dolayısı ile bir takım fiziksel 
rahatsızlıklar somut bir şekilde bu dönemde 
gözlemlenmektedir.

Yaşlılık döneminde birçok nedene bağlı olarak 
farklı rahatsızlıklar görülebilir. Özellikle hareketsiz 
bir yaşam tarzı, sağlıksız ve bilinçsiz beslenme 
alışkanlıkları, sigara ve alkol gibi vücudun doğal 
akışını bozan alışkanlıkların terk edilmemesi bun-
ların başında sayılabilir. Özellikle yaşlılıkla birlikte 
fiziksel hareketlerin sınırlanması, eklem ve kas 
gruplarının uyumlu bir şekilde çalışamamasının 
bu olumsuz yaşam anlayışının bir sonucu olarak 
karşımıza çıktığı söylenebilir. Ayrıca cinsiyet de 
insanların yaşamlarını ve yaşlılık dönemlerini 
doğrudan etkileyen bir unsurdur. Zira erkek ve 
kadınların vücut yapıları ve günlük yaşamın içe-

risinde oluş süreleri gibi değerler bu değişkenin 
sağlık ya da sağlıksızlık arasındaki belirleyicisi 
olabilmektedir. 

Yaşlılık bilişsel ve fiziksel gerileme, üreticilik 
rolünün azalması, sosyal statüde değişme, sosyal 
desteğin zayıflaması, sağlığın kaybı gibi özgün 
sorunlarıyla bir “kayıplar dönemi” olarak tanım-
lanabilir. (Hablemitoğlu ve Özmete, 2010). 

Günümüzde insanların daha uzun süre yaşam 
sürmesi tüm dünyada ve ülkemizde demogra-
fik yapılanmada değişimlere sebep olmaktadır. 
Dünyadaki yaşlı sayısının 2050 yılında çocuk 
sayısının iki katı olacağı tahmin edilmektedir. 
Toplumların 65 yaş üzeri nüfusu %7-10 arasında 
ise yaşlı toplum, %10’un üzerinde ise çok yaşlı 
toplum olarak adlandırılmaktadır. Avrupa Birliği 
üyesi 25 ülkenin yaşlı nüfus oranı ortalaması 
2000’de %15,7 iken, 2050’de %29,9 olacağı 
öngörülmektedir (Yılmazer, 2013). 

Yaşlanmanın beraberinde birçok fiziksel ve psi-
kolojik sürecide beraberinde getirdiği söylenebilir. 
Özellikle fiziksel rahatsızlıkların başında gelen 
eklem ve romatizma hastalıkları bireyin sosyal 
yaşamı üzerinde olumsuz etkilere sebep olabil-
mektedir. Bununla beraber beslenme ve fiziksel 
aktiviteye bağlı yaşanan sorunlarında bireylerin 
performans ve verimliliklerinde etkili olacağı 
düşünülebilir. 
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Yaşlanma ile birlikte insan vücudunda çeşitli 
değişiklikler meydana gelmekte ve bunun sonucu 
olarak da bazı sağlık sorunları ortaya çıkmakta-
dır. Bu konuda yapılmış olan çeşitli araştırmalar 
yaşlılarda en çok görülen sağlık sorunlarından 
birinin hareket sistemi ile ilgili sorunlar oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. (http://www.geriatri.
org.tr, 06.04.2015). Yaşlanmayla beraber kemik 
kitlesinde azalmalar ve stresin artması kırılmaların 
oluşmasına neden olabilmektedir. 30-35 yaşların-
dan sonra kadınlarda ve 50-55 yaşlarından sonra 
erkeklerde % 0.75-1 oranında kemik yoğunluğu 
kayıpları oluşmaktadır. (Gündüz, 2000; Shephard, 
2002). Ayrıca yaşlı bireylerde; yaşam stresi ve 
mücadelesine fizyolojik cevap olarak fiziksel 
hastalıkların (kardiyovasküler hastalılar, diyabet 
gibi) yanı sıra psikiyatrik hastalıklar (anksiyete, 
depresyon gibi) sıklıkla görülmektedir (Beckett 
et al., 2002).  Yaşlıların yaşlılık döneminde ak-
tiviteleri yavaşlamakta, buna bağlı olarak yaşam 
memnuniyet durumları da azalmaktadır (Kurt 
vd., 2010). 

Kuvvet kaybı, yaşlı insanların günlük yaşam 
aktivitelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Kas 
kitlesinin kaybı bazal metabolizmayı yavaşlattığı 
gibi, kemik yoğunluğunda, insülin duyarlığında 
ve aerobik kapasitede de azalmalara neden ol-
maktadır. (Yüksek, 2004). 

Birbiriyle ilişkili bu süreçlerin ortopedik rahatsız-
lıkların da ortaya çıkması ile beraber bireylerin 

yaşam kalitelerinin kısıtlanmasını etkileyerek, 
performans ve verimliliklerinin de düşmesine 
neden olduğu söylenebilir. Yaşın ilerlemesiyle 
beraber bu tür sorunların ortaya çıkmasında 
etken faktörlerden birinin fiziksel aktivite ek-
sikliği olduğu düşünülebilir. Yaşam kalitesinin 
artırılmasında pek çok unsurun yanı sıra fiziksel 
aktivite son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan en 
önemli konulardan biridir. 

İnsanların uzun yıllar iş hayatında ve günlük 
hayattaki koşuşturmacasın da kendilerini unut-
maları ve sağlıklarına yeteri özen göstermemeleri 
yaşlılık döneminin sıkıntılı bir şekilde geçmesine 
neden olmaktadır. Özellikle kalp ve damar ra-
hatsızlıkları, kas ve eklem gruplarında meydana 
gelen rahatsızlıklar, ortopedik yetersizlikler gibi 
günlük yaşamı doğrudan etkileyen rahatsızlıklar 
bu dönemin çok daha fazla sancılı geçmesine 
neden olabilmektedir.

Daha hareketli bir gündelik yaşam tarzına geçilme-
si, sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığının 
kazanılması ile birlikte birçok rahatsızlığın ortaya 
çıkışı geciktirilebilir ya da önlenebilir. Özellikle 
düzenli spor yapma alışkanlığının kazanılması 
ile birlikte vücudun düzenli bir şekilde hareket 
etmesi gerek fiziki gerekse de zihinsel sağlıklı 
olma halini destekleyecektir. 

Sağlıklı aktif bir yaşlanma için düzenli egzersiz 
çok önemlidir. Çok ileri yaşlarda dahi düzenli 
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fizik aktivite ile fizik kapasite artırılabilir (pila-
tesfederasyonu.com, 2014).

Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin 
sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen 
kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, 
yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korun-
masında veya bu hastalıkların tedavisinde veya 
tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir 
yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir 
başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalite-
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• Geçmişe yönelik sağlık öyküsü 
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• Yaş 

• Obezite 

• Sigara tiryakiliği gelmektedir (Sağlıklı Hayatı 
Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, 2014).

Kas-İskelet Sisteminde; yaşlanma ile birlikte kemik 
ve kas kütlesinde azalma, kemik yoğunluğunda 
azalma, mineral kaybı, boy uzunluğunda azalma, 
omurgada esneklik kaybı ve eğilme, eklemlerde 
dejenerasyon meydana gelmektedir (Karadakovan, 

2010). Bu durumun hareketlerde kısıtlamaya 
neden olarak bireyin günlük ve çalışma yaşamını 
etkileyeceği, bireylerin performans, verimlilik ve 
yaşam kalitesini düşüreceği söylenebilir.
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düzenli uyku alışkanlığı sayılabilir. Kötü sağlığın 
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önlemektedir (Ebersole et al., 2008). Bu yüzden 
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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 

söylenen “gençlikte yaşlılığa ömür saklanmalı” 
özdeyişi sağlıklı yaşam uygulamalarının genç 
yaşlardan başlayarak yapılması gereğini çok iyi 
özetlemektedir (www.geriatri.org.tr, 06.04.2015) 
Ayrıca kronik kas iskelet sistemi hastalıkları;  
insan sağlığını negatif yönde etkileyen sigara, 
obezite ve sosyoekonomik düzey ile ilişkili ol-
duğu söylenmektedir (Holt et al., 2008; McBeth 
and Jones, 2007). 

Kişilerin anatomik ve psikolojik özelliklerine, 
sosyokültürel faktörlere, çalışma tekniğine ve 
çalıştığı ortamın fiziki koşullarına bağlı olarak 
gelişen risk faktörleri, kas iskelet sistemi başta 
olmak üzere solunum, dolaşım ve diğer vücut 
sistemlerini olumsuz yönde etkiler (Tunç, 2008). 
Kas iskelet sistemi bireyin günlük yaşamını ve 
işini sürdürmede gerekli olan hareketleri sağlama 
açısından bireyin yaşamında önemlidir. Pek çok 
iş kolunda yapılan işlerin büyük bir kısmı kas 
iskelet sisteminin kullanılmasını gerektiren işlerdir. 
Kas iskelet sistemi hastalıkları fonksiyonel kısıt-
lamalara yol açarak yaşam kalitesini düşür mekte 
ve iş gücü kayıplarına neden olur (Rogers and 
Travers, 2001; Okkaoğlu, 1998; Öztürk, 2006). 
Özellikle mesleğe ilişkin olarak uzun süreli masa 
başı çalışmaları ya da çalışma koşulları da çeşitli 
ortopedik sorunların ortaya çıkmasında rol oynar. 
Bu da hem iş yerinde hem de günlük yaşamda 
bireylerin performansını etkiler. Bu tür çalışma 
ortamlarının olumsuz etkilerinden ve ortaya çıka-

bilecek ortopedik sorunlardan kaçınmanın temel 
yollarından biride fiziksel aktivitedir.  

Fiziksel aktivite;  yaşlı bireylerin sağlığının 
korunması ve kaliteli bir yaşam için gereklidir. 
Gün geçtikçe yaşlı sayısının artması ile birlikte 
yapılan araştırmalarda ileri yaşlarda bireyin ha-
yatını daha iyi nasıl geçirebileceği konusu yoğun 
çalışılmaya başlanmıştır. Yaşanan bireysel farklı-
lıklar, yaşlılıkta hayatın kalitesini etkiler. Fiziksel 
aktivite yaşlılarda birçok hastalıktan koruyucu 
bir faktördür (Bonnefoy, 2001). 

Tüm bunların dışında fiziksel olarak yaşlılık 
döneminin doğal sonucu olarak, eklem ve kas 
rahatsızlıkları ile birlikte kalp ve damar rahatsız-
lıklarının önüne geçilmesi ve aktif bir yaşlanma 
sürecinin desteklenmesi spor aracılığı ile gerçek-
leşecektir. Özellikle ortopedik açıdan hareket alanı 
kısıtlanan yaşlıların doğal seleksiyon içerisinde 
ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan rutin yaşamını 
sürdürebilmesinde sportif etkinliklerin doğrudan 
etkileri yadısınamaz.

2012 yılının Aktif Yaşlanma Yılı ilan edilmesiyle 
birlikte Avrupa genelinde yaşlı insanların sosyal 
ve ekonomik yaşamın içerisinde aktif bir şekilde 
yer almasının sağlanması yönünde birçok faaliyet 
düzenlenmekte, politikalar geliştirilmekte ve araş-
tırmalar yürütülmektedir. (Kalkınma Bakanlığı, 
Onuncu kalkınma planı, 2014-2018, 2014). 
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Bu bağlamda çalışmada günümüzün en önemli 
sağlık sorunlarının başında gelen kas iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının 40 - 90 yaş yaşlı kadın 
ile erkek hastalarda ortaya çıkan olumsuzlukların 
uygulamalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu rahatsızlıkların ortaya çıkmasında birçok 
farklı etken olabilmektedir. Çalışmada ayrıca bu 
etkenlerin ortopedik ve travmatolojik sorunlara 
yönelik ilişkileri de incelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın Hipotezleri

 H0: Sigara ve alkol tüketimi ile ortopedik ve 
travmatolojik sorunlar bağımsızdır. 

 H0: Sportif aktivitelere katılım ile ortopedik 
ve travmatolojik sorunlar bağımsızdır. 

 H0: Doğum sayısı ile ortopedik ve travma-
tolojik sorunlar bağımsızdır. 

 H0: Yeme içme sorunu ile ortopedik ve trav-
matolojik sorunlar bağımsızdır. 

 H0: Meslek ile ortopedik ve travmatolojik 
sorunlar bağımsızdır. 

 H0: Cinsiyet ile ortopedik ve travmatolojik 
sorunlar bağımsızdır. 

 H0: Bitkisel ilaçlar ile ortopedik ve travma-
tolojik sorunlar bağımsızdır. 

 H0:Fiziksel rehabilitasyon tedavileri ile orto-
pedik ve travmatolojik sorunlar bağımsızdır. 

 H0: Güneş ışığı alma ile ortopedik ve trav-
matolojik sorunlar bağımsızdır. 

BULGULAR

Tablo 1. Ölçeğe İlişkin Güvenirlik Analizi

Cronbach’s Alpha Madde sayısı
,896 30

Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,896 
olmasından dolayı 30 faktörün çok yüksek 
güvenilirlik düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz.
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durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

F %
Yaş 40 120 13,33%

41-45 158 17,56%
46-50 53 5,89%
51-60 217 24,11%
61-70 222 24,67%
71-80 67 7,44%
81-90 63 7,00%

Cinsiyet Erkek 232 25,78%
Kadın 668 74,22%

Kaç yıldır eklem ve fiziksel ve ortopedik ra-
hatsızlıklar yaşıyorsunuz?

1-5 67 7,44%
6-10 310 34,44%
11-15 177 19,67%
16-20 67 7,44%
21-25 149 16,56%
26+ 130 14,44%

Eğitim Durumu İlköğretim 239 26,56%
Lise 380 42,22%
Yüksekokul 149 16,56%
Üniversite 95 10,56%
Yüksek lisans ve üstü 37 4,11%

Mesleğiniz Emekli 324 36,00%
Memur 323 35,89%
İşçi 101 11,22%
Ev hanımı 143 15,89%
Diğer 9 1,00%

Çocuk sayısı 1 167 18,56%
2 409 45,44%
3 212 23,56%
4 44 4,89%
5 54 6,00%
5+ 14 1,56%

İkiz ve daha üzeri bir doğum yaptınız mı? Evet 566 62,89%
Hayır 334 37,11%

Aylık gelir durumu 850 114 12,67%
851-1250 419 46,56%
1251-1500 156 17,33%
1501-2500 67 7,44%
2501-3500 113 12,56%
3501+ 31 3,44%

Kilo sorununuz var mı? Evet var 525 58,33%
Hayır yok 375 41,67%

Kilo sorununuz ile ilgili diyetetik ve diğer ko-
nularda destek aldınız mı?

Evet aldım 325 36,11%
Hayır almadım 575 63,89%

Psikolojik rahatsızlık yaşadınız ve yaşıyor 
musunuz?

Evet yaşadım yaşıyorum 463 51,44%
Hayır yaşamadım yaşamıyorum 437 48,56%

Sportif aktiviteler yapar mısınız? Evet yaparım 277 30,78%
Hayır yapmam 623 69,22%

Yaşadığınız sorunlar nedeniyle kendinizi bit-
kin ve işe yaramayan bir insan gibi görüyor 
musunuz?

Evet 640 71,11%
Hayır 260 28,89%

Yaşadığınız sorun sizi çevrenizdeki diğer bi-
reylere muhtaç ediyor mu?

Evet ediyor 572 63,56%
Hayır etmiyor 328 36,44%

Rahatsızlığınıza yönelik bitkisel ürün ya da 
medikal krem türü ilaçlar kullanıyor musunuz 
ya da kullandınız mı?

Evet Kullandım Kullanıyorum 622 69,11%
Hayır Kullanmadım Kullanmı-
yorum

278 30,89%

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri aldı-
nız mı?

Evet aldım 496 55,11%
Hayır Almadım 404 44,89%

Yaşadığınız bu sorun sizi çevreniz, işiniz, eşi-
niz ve çocuklarınızla olan ilişkilerde etkisiz 
kılıyor mu?

Evet Kılıyor 622 69,11%
Hayır Kılmıyor 278 30,89%

Şuana kadar rahatsızlığınız ile ilgili kesin ve 
kalıcı bir çözüm üretilebildi mi?

Evet üretildi 163 18,11%
Hayır üretilmedi 737 81,89%

Yaşamış olduğunuz bu rahatsızlıkla birlikte 
yaşamdan zevk alıyor ve mutlu oluyor musu-
nuz?

Evet Alıyorum 729 81,00%
Hayır almıyorum 171 19,00%

Sosyal güvenceniz var mı ? Evet var 824 91,56%
Hayır yok 76 8,44%

Özel sigortanız ve farklı sağlık güvenceleriniz 
var mı?

Evet var 216 24,00%
Hayır yok 684 76,00%

Rahatsızlığınıza yönelik hizmet aldığınız ku-
rum kamu, özel ve polikliniklerden hangisi?

Kamu Hastaneleri 696 77,33%
Özel Hastaneler 185 20,56%
Poliklinik ve Özel Hekimler 19 2,11%

Şuana kadar kaplıca ve diğer termal tesis hiz-
metlerinden faydalandınız mı?

Evet faydalandım 520 57,78%
Hayır faydalanmadım 380 42,22%

Türkiye’de rahatsızlığınıza yönelik sunulan 
hekim ve hastane hizmetlerinin yeterli oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?

Evet Düşünüyorum 643 71,44%
Hayır Düşünmüyorum 257 28,56%

Geleceğe yönelik beklentileriniz nedir? Kendimi Hep mutsuz hissede-
ceğim

293 32,56%

Çok Çaresizim 239 26,56%
Çevremdekilere Muhtaç Yaşa-
mak Zorundayım

68 7,56%

Geleceğe Yönelik Hiçbir bek-
lentim kalmadı

300 33,33%

Yaşadığınız bu sağlık sorunu sizin sosyal ha-
yat içerisindeki performans verimlilik ve diğer 
aktivitelerinizi olumsuz yönde etkiliyor mu?

Evet Etkiliyor 780 86,67%
Hayır Etkilemiyor 120 13,33%

Sigara alkol kullandız mı? Evet Her ikisini Kullandım 350 38,89%
Sadece Sigara Kullandım 330 36,67%
Hiç Birisini Kullanmadım 44 4,89%
Sadece Alkol Kullandım 176 19,56%

Yaşadığınız sorun diğer aile bireylerinde de 
yaşanan bir sorun mudur bu sorunu yaşayan 
kişi sayısı fazla mıdır?

Evet Yaşanıyor ve Fazla 596 66,22%
Hayır Yaşanmıyor ve Yok 304 33,78%

Yıllık düzenlik tatil yapar ve günün belirli sa-
atlerinde en az 40 dakika güneşten faydalanı-
yor musunuz?

Evet 243 27,00%

Hayır 657 73,00%

Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Demografik ve Betimleyici İstatistikler
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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 

F %
Yaş 40 120 13,33%

41-45 158 17,56%
46-50 53 5,89%
51-60 217 24,11%
61-70 222 24,67%
71-80 67 7,44%
81-90 63 7,00%

Cinsiyet Erkek 232 25,78%
Kadın 668 74,22%

Kaç yıldır eklem ve fiziksel ve ortopedik ra-
hatsızlıklar yaşıyorsunuz?

1-5 67 7,44%
6-10 310 34,44%
11-15 177 19,67%
16-20 67 7,44%
21-25 149 16,56%
26+ 130 14,44%

Eğitim Durumu İlköğretim 239 26,56%
Lise 380 42,22%
Yüksekokul 149 16,56%
Üniversite 95 10,56%
Yüksek lisans ve üstü 37 4,11%

Mesleğiniz Emekli 324 36,00%
Memur 323 35,89%
İşçi 101 11,22%
Ev hanımı 143 15,89%
Diğer 9 1,00%

Çocuk sayısı 1 167 18,56%
2 409 45,44%
3 212 23,56%
4 44 4,89%
5 54 6,00%
5+ 14 1,56%

İkiz ve daha üzeri bir doğum yaptınız mı? Evet 566 62,89%
Hayır 334 37,11%

Aylık gelir durumu 850 114 12,67%
851-1250 419 46,56%
1251-1500 156 17,33%
1501-2500 67 7,44%
2501-3500 113 12,56%
3501+ 31 3,44%

Kilo sorununuz var mı? Evet var 525 58,33%
Hayır yok 375 41,67%

Kilo sorununuz ile ilgili diyetetik ve diğer ko-
nularda destek aldınız mı?

Evet aldım 325 36,11%
Hayır almadım 575 63,89%

Psikolojik rahatsızlık yaşadınız ve yaşıyor 
musunuz?

Evet yaşadım yaşıyorum 463 51,44%
Hayır yaşamadım yaşamıyorum 437 48,56%

Sportif aktiviteler yapar mısınız? Evet yaparım 277 30,78%
Hayır yapmam 623 69,22%

Yaşadığınız sorunlar nedeniyle kendinizi bit-
kin ve işe yaramayan bir insan gibi görüyor 
musunuz?

Evet 640 71,11%
Hayır 260 28,89%

Yaşadığınız sorun sizi çevrenizdeki diğer bi-
reylere muhtaç ediyor mu?

Evet ediyor 572 63,56%
Hayır etmiyor 328 36,44%

Rahatsızlığınıza yönelik bitkisel ürün ya da 
medikal krem türü ilaçlar kullanıyor musunuz 
ya da kullandınız mı?

Evet Kullandım Kullanıyorum 622 69,11%
Hayır Kullanmadım Kullanmı-
yorum

278 30,89%

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri aldı-
nız mı?

Evet aldım 496 55,11%
Hayır Almadım 404 44,89%

Yaşadığınız bu sorun sizi çevreniz, işiniz, eşi-
niz ve çocuklarınızla olan ilişkilerde etkisiz 
kılıyor mu?

Evet Kılıyor 622 69,11%
Hayır Kılmıyor 278 30,89%

Şuana kadar rahatsızlığınız ile ilgili kesin ve 
kalıcı bir çözüm üretilebildi mi?

Evet üretildi 163 18,11%
Hayır üretilmedi 737 81,89%

Yaşamış olduğunuz bu rahatsızlıkla birlikte 
yaşamdan zevk alıyor ve mutlu oluyor musu-
nuz?

Evet Alıyorum 729 81,00%
Hayır almıyorum 171 19,00%

Sosyal güvenceniz var mı ? Evet var 824 91,56%
Hayır yok 76 8,44%

Özel sigortanız ve farklı sağlık güvenceleriniz 
var mı?

Evet var 216 24,00%
Hayır yok 684 76,00%

Rahatsızlığınıza yönelik hizmet aldığınız ku-
rum kamu, özel ve polikliniklerden hangisi?

Kamu Hastaneleri 696 77,33%
Özel Hastaneler 185 20,56%
Poliklinik ve Özel Hekimler 19 2,11%

Şuana kadar kaplıca ve diğer termal tesis hiz-
metlerinden faydalandınız mı?

Evet faydalandım 520 57,78%
Hayır faydalanmadım 380 42,22%

Türkiye’de rahatsızlığınıza yönelik sunulan 
hekim ve hastane hizmetlerinin yeterli oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?

Evet Düşünüyorum 643 71,44%
Hayır Düşünmüyorum 257 28,56%

Geleceğe yönelik beklentileriniz nedir? Kendimi Hep mutsuz hissede-
ceğim

293 32,56%

Çok Çaresizim 239 26,56%
Çevremdekilere Muhtaç Yaşa-
mak Zorundayım

68 7,56%

Geleceğe Yönelik Hiçbir bek-
lentim kalmadı

300 33,33%

Yaşadığınız bu sağlık sorunu sizin sosyal ha-
yat içerisindeki performans verimlilik ve diğer 
aktivitelerinizi olumsuz yönde etkiliyor mu?

Evet Etkiliyor 780 86,67%
Hayır Etkilemiyor 120 13,33%

Sigara alkol kullandız mı? Evet Her ikisini Kullandım 350 38,89%
Sadece Sigara Kullandım 330 36,67%
Hiç Birisini Kullanmadım 44 4,89%
Sadece Alkol Kullandım 176 19,56%

Yaşadığınız sorun diğer aile bireylerinde de 
yaşanan bir sorun mudur bu sorunu yaşayan 
kişi sayısı fazla mıdır?

Evet Yaşanıyor ve Fazla 596 66,22%
Hayır Yaşanmıyor ve Yok 304 33,78%

Yıllık düzenlik tatil yapar ve günün belirli sa-
atlerinde en az 40 dakika güneşten faydalanı-
yor musunuz?

Evet 243 27,00%

Hayır 657 73,00%



9

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz  – Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
May / June / July to August Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:26 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 

F %
Yaş 40 120 13,33%

41-45 158 17,56%
46-50 53 5,89%
51-60 217 24,11%
61-70 222 24,67%
71-80 67 7,44%
81-90 63 7,00%

Cinsiyet Erkek 232 25,78%
Kadın 668 74,22%

Kaç yıldır eklem ve fiziksel ve ortopedik ra-
hatsızlıklar yaşıyorsunuz?

1-5 67 7,44%
6-10 310 34,44%
11-15 177 19,67%
16-20 67 7,44%
21-25 149 16,56%
26+ 130 14,44%

Eğitim Durumu İlköğretim 239 26,56%
Lise 380 42,22%
Yüksekokul 149 16,56%
Üniversite 95 10,56%
Yüksek lisans ve üstü 37 4,11%

Mesleğiniz Emekli 324 36,00%
Memur 323 35,89%
İşçi 101 11,22%
Ev hanımı 143 15,89%
Diğer 9 1,00%

Çocuk sayısı 1 167 18,56%
2 409 45,44%
3 212 23,56%
4 44 4,89%
5 54 6,00%
5+ 14 1,56%

İkiz ve daha üzeri bir doğum yaptınız mı? Evet 566 62,89%
Hayır 334 37,11%

Aylık gelir durumu 850 114 12,67%
851-1250 419 46,56%
1251-1500 156 17,33%
1501-2500 67 7,44%
2501-3500 113 12,56%
3501+ 31 3,44%

Kilo sorununuz var mı? Evet var 525 58,33%
Hayır yok 375 41,67%

Kilo sorununuz ile ilgili diyetetik ve diğer ko-
nularda destek aldınız mı?

Evet aldım 325 36,11%
Hayır almadım 575 63,89%

Psikolojik rahatsızlık yaşadınız ve yaşıyor 
musunuz?

Evet yaşadım yaşıyorum 463 51,44%
Hayır yaşamadım yaşamıyorum 437 48,56%

Sportif aktiviteler yapar mısınız? Evet yaparım 277 30,78%
Hayır yapmam 623 69,22%

Yaşadığınız sorunlar nedeniyle kendinizi bit-
kin ve işe yaramayan bir insan gibi görüyor 
musunuz?

Evet 640 71,11%
Hayır 260 28,89%

Yaşadığınız sorun sizi çevrenizdeki diğer bi-
reylere muhtaç ediyor mu?

Evet ediyor 572 63,56%
Hayır etmiyor 328 36,44%

Rahatsızlığınıza yönelik bitkisel ürün ya da 
medikal krem türü ilaçlar kullanıyor musunuz 
ya da kullandınız mı?

Evet Kullandım Kullanıyorum 622 69,11%
Hayır Kullanmadım Kullanmı-
yorum

278 30,89%

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri aldı-
nız mı?

Evet aldım 496 55,11%
Hayır Almadım 404 44,89%

Yaşadığınız bu sorun sizi çevreniz, işiniz, eşi-
niz ve çocuklarınızla olan ilişkilerde etkisiz 
kılıyor mu?

Evet Kılıyor 622 69,11%
Hayır Kılmıyor 278 30,89%

Şuana kadar rahatsızlığınız ile ilgili kesin ve 
kalıcı bir çözüm üretilebildi mi?

Evet üretildi 163 18,11%
Hayır üretilmedi 737 81,89%

Yaşamış olduğunuz bu rahatsızlıkla birlikte 
yaşamdan zevk alıyor ve mutlu oluyor musu-
nuz?

Evet Alıyorum 729 81,00%
Hayır almıyorum 171 19,00%

Sosyal güvenceniz var mı ? Evet var 824 91,56%
Hayır yok 76 8,44%

Özel sigortanız ve farklı sağlık güvenceleriniz 
var mı?

Evet var 216 24,00%
Hayır yok 684 76,00%

Rahatsızlığınıza yönelik hizmet aldığınız ku-
rum kamu, özel ve polikliniklerden hangisi?

Kamu Hastaneleri 696 77,33%
Özel Hastaneler 185 20,56%
Poliklinik ve Özel Hekimler 19 2,11%

Şuana kadar kaplıca ve diğer termal tesis hiz-
metlerinden faydalandınız mı?

Evet faydalandım 520 57,78%
Hayır faydalanmadım 380 42,22%

Türkiye’de rahatsızlığınıza yönelik sunulan 
hekim ve hastane hizmetlerinin yeterli oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?

Evet Düşünüyorum 643 71,44%
Hayır Düşünmüyorum 257 28,56%

Geleceğe yönelik beklentileriniz nedir? Kendimi Hep mutsuz hissede-
ceğim

293 32,56%

Çok Çaresizim 239 26,56%
Çevremdekilere Muhtaç Yaşa-
mak Zorundayım

68 7,56%

Geleceğe Yönelik Hiçbir bek-
lentim kalmadı

300 33,33%

Yaşadığınız bu sağlık sorunu sizin sosyal ha-
yat içerisindeki performans verimlilik ve diğer 
aktivitelerinizi olumsuz yönde etkiliyor mu?

Evet Etkiliyor 780 86,67%
Hayır Etkilemiyor 120 13,33%

Sigara alkol kullandız mı? Evet Her ikisini Kullandım 350 38,89%
Sadece Sigara Kullandım 330 36,67%
Hiç Birisini Kullanmadım 44 4,89%
Sadece Alkol Kullandım 176 19,56%

Yaşadığınız sorun diğer aile bireylerinde de 
yaşanan bir sorun mudur bu sorunu yaşayan 
kişi sayısı fazla mıdır?

Evet Yaşanıyor ve Fazla 596 66,22%
Hayır Yaşanmıyor ve Yok 304 33,78%

Yıllık düzenlik tatil yapar ve günün belirli sa-
atlerinde en az 40 dakika güneşten faydalanı-
yor musunuz?

Evet 243 27,00%

Hayır 657 73,00%

Faktör Analizi

30 Madde ile yapılan faktör analizi sonucunda 
toplam 2 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla 
aşağıdaki gibidir;

1. Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara 
beklentiler 

2. Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara 
algılar

Tablo 3. Dönüştürülmüş Faktör Yükleri Değerleri (Rotated Component Matrixa)

 
Component

1 2

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,547  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler -,513  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler -,510  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,496  



10

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz  – Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
May / June / July to August Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:26 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 

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler -,466  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,370  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,357  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler -,329  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,287  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,280  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler -,248  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler -,207  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,206  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,203  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler ,190  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara beklentiler -,165  

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,695

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,587

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,515

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  -,468

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,436

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  -,418

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,416

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  -,412

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,352

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,344

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  -,314

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  ,265

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  -,255

Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara algılar  -,140

H0: Sigara ve alkol tüketimi ile ortopedik ve 
travmatolojik sorunlar bağımsızdır. 



11

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz  – Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
May / June / July to August Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:26 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 
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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 analizler sonucunda, sigara ve alkol 
tüketimi ile ortopedik ve travmatolojik sorunlar 
yaşanmasının birbirinden bağımsız değişkenler 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Yani sigara ve alkol 
tüketimi, ortopedik ve travmatolojik sorunların 
yaşanmasında etkili bir değişkendir. 

Tablo 4.  Sigara Ve Alkol Tüketimi İle Ortopedik ve Travmatolojik  
Sorunlara İlişkin Anova Testi

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Ortopedik ve 
travmatolojik sağlık 
sorunlara beklentiler 

Between Groups 9,681 3 3,227 3,251 ,021

Within Groups 889,319 896 ,993

Total 899,000 899

Ortopedik ve 
travmatolojik sağlık 
sorunlara algılar

Between Groups 19,696 3 6,565 6,690 ,000

Within Groups 879,304 896 ,981

Total 899,000 899

H0: Sportif aktivitelere katılım ile ortopedik ve 
travmatolojik sorunlar bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, sportif aktivitelere 
katılım ile ortopedik ve travmatolojik sorunlar 

yaşanmasının birbirinden bağımsız değişkenler 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Yani sportif aktivitelere 
katılanlar daha az ortopedik sorunlar yaşamaktadır. 
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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.  Sportif Aktivitelere Katılım İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara İlişkin 
Mann-Whittney U Testi

Ortopedik ve 
travmatolojik sağlık 
sorunlara beklentiler 

Ortopedik ve travmatolojik 
sağlık sorunlara algılar

Mann-Whitney U 84693,000 78051,000

Wilcoxon W 123196,000 116554,000

Z -,442 -2,288

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 ,022

a. Grouping Variable: 12.   Sportif aktiviteler yapar mısınız?

H0: Doğum sayısı ile ortopedik ve travmatolojik 
sorunlar bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, doğum sayısı ile 
ortopedik ve travmatolojik sorunlar yaşanmasının 

birbirinden bağımsız değişkenler olmadığı ortaya 
çıkmıştır. İki ve üzeri doğum yapan kadınlar daha 
çok ortopedik sorun yaşamaktadır.  

Tablo 6. Doğum Sayısı İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara İlişkin  
Mann-Whittney U Testi

Ortopedik ve 
travmatolojik sağlık 
sorunlara beklentiler 

Ortopedik ve travmatolojik 
sağlık sorunlara algılar

Mann-Whitney U 89704,000 92096,000

Wilcoxon W 145649,000 252557,000

Z -1,279 -,644

Asymp. Sig. (2-tailed) ,021 ,020

a. Grouping Variable: 7.       İkiz ve daha üzeri bir doğum yaptınız mı?
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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: Yeme içme sorunu ile ortopedik ve travma-
tolojik sorunlar bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, yeme içme sorunu ile 
ortopedik ve travmatolojik sorunlar yaşanmasının 
birbirinden 

bağımsız değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Yeme içme sorunu yaşayan kişiler daha çok or-
topedik sorunlar yaşamaktadır. 

Tablo 7. Yeme İçme Sorunu İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara İlişkin t-Testi

Ortopedik ve travmatolojik 
sağlık sorunlara beklentiler 

Ortopedik ve travmatolojik 
sağlık sorunlara algılar

Equal 
variances 
assumed

Equal 
variances 

not 
assumed

Equal 
variances 
assumed

Equal 
variances 

not 
assumed

Levene’s 
Test for 
Equality of 
Variances

F 2,159 2,858

Sig. ,042 ,019

t-test for 
Equality of 
Means

t -,923 -,938 1,956 1,933

df 898 848,645 898 769,965

Sig. (2-tailed) ,356 ,348 ,051 ,054

Mean Difference -,06243290 -,06243290 ,13206326 ,13206326

Std. Error Difference ,06761789 ,06653137 ,06750628 ,06831234

95% Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower -,19514039 -,19301824 -,00042518 -,00203726

Upper ,07027459 ,06815243 ,26455170 ,26616378

H0: Meslek ile ortopedik ve travmatolojik sorunlar 
bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, meslek ile ortopedik 
ve travmatolojik sorunlar yaşanmasının birbirinden 
bağımsız 
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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 

değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır. Masa başı 
işe sahip olanlarda ortopedik ve travmatolojik 
sorun yaşama ihtimali daha yüksektir. 

Tablo 8. Meslek İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara İlişkin Anova Testi

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Ortopedik ve 
travmatolojik sağlık 
sorunlara beklentiler 

Between Groups 8,949 4 2,237 2,250 ,062

Within Groups 890,051 895 ,994

Total 899,000 899

Ortopedik ve 
travmatolojik sağlık 
sorunlara algılar

Between Groups 21,815 4 5,454 5,564 ,000

Within Groups 877,185 895 ,980

Total 899,000 899

H0: Cinsiyet ile ortopedik ve travmatolojik so-
runlar bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet ile ortopedik 
ve travmatolojik sorunlar yaşan

masının birbirinden bağımsız değişkenler olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve kalıtsallık ortopedik 
sorunlar yaşama ihtimalini artıran değişkenlerdir. 

Tablo 9. Cinsiyet İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara İlişkin Mann-Whittney U Testi

3.       Kaç yıldır eklem ve fiziksel ve 
ortopedik rahatsızlıklar yaşıyorsunuz?

Mann-Whitney U 71680,000

Wilcoxon W 98708,000

Z -1,753

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008

a. Grouping Variable: 2.       Cinsiyetiniz
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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: Bitkisel ilaçlar ile ortopedik ve travmatolojik 
sorunlar bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, bitkisel ilaçlar ile 
ortopedik ve travmatolojik sorunlar yaşanma-

sının birbirinden bağımsız değişkenler olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bitkisel ilaçlar kullanan kişiler 
kullanmayanlara göre daha az ortopedik sorun 
yaşamamaktadır. 

Tablo 10. Yeme İçme Sorunu İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara İlişkin t-Testi

3.       Kaç yıldır eklem ve fiziksel 
ve ortopedik rahatsızlıklar 

yaşıyorsunuz?

Equal variances 
assumed

Equal 
variances not 

assumed

Levene’s Test for Equality 
of Variances

F 1,710

Sig. ,191

t-test for Equality of Means t -,583 -,592

df 898 552,049

Sig. (2-tailed) ,560 ,554

Mean Difference -,06733 -,06733

Std. Error Difference ,11553 ,11380

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower -,29406 -,29087

Upper ,15941 ,15621

H0: Fiziksel rehabilitasyon tedavileri ile ortopedik 
ve travmatolojik sorunlar bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, fiziksel rehabilitasyon 
ile ortopedik ve travmatolojik sorunlar yaşanma-

sının birbirinden bağımsız değişkenler olduğu 
ortaya çıkmıştır. Fiziksel rehabilitasyon tedavisi 
alan kişilerin ortopedik sorunlarının devam ettiği 
belirlenmiştir. 
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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. Fiziksel Rehabilitasyon Tedavileri İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara  

İlişkin t-Testi

18.   Şuana kadar rahatsızlığınız ile ilgili kesin 
ve kalıcı bir çözüm üretilebildi mi?

Mann-Whitney U 93068,000

Wilcoxon W 174878,000

Z -2,753

Asymp. Sig. (2-tailed) ,060

a. Grouping Variable: 16.   Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri aldınız mı?

H0: Güneş ışığı alma ile ortopedik ve travmatolojik 

sorunlar bağımsızdır. 

Yapılan analizler sonucunda, güneş ışığı alma ile 

ortopedik ve travmatolojik sorunlar yaşanmasının 

birbirinden bağımsız değişkenler olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Güneş ışığı alan kişilerin almayanlara 

göre daha az ortopedik sorunlar yaşadıkları be-

lirlenmiştir. 

Tablo 12. Güneş Işığı Alma İle Ortopedik ve Travmatolojik Sorunlara İlişkin Ki-Kare

3.       Kaç yıldır eklem ve fiziksel ve ortopedik 
rahatsızlıklar yaşıyorsunuz?

Chi-square ,013

df 1

Asymp. Sig. ,008

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 29.   Yıllık düzenlik tatil yapar ve günün belirli saatlerinde en az 40 dakika güneşten 
faydalanıyor musunuz?
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durumlar nedeniyle iĢ performans ve verimliliğinde de azalmalara neden oluĢturduğunu 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan faktör analizi sonucu 2 faktör belirlenmiştir.

a. Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara 
beklentiler 

b. Ortopedik ve travmatolojik sağlık sorunlara 
algılar

Sigara içen bireylerde içmeyenlere oranla kemik-
ler daha zayıftır ve kırık olasılığı daha yüksektir. 
Sigara bedende kemiğe zarar veren toksinlerin 
açığa çıkmasına yol açmakta ve kalsiyum emi-
limini azaltmakta (Tablowski 2006), fazla alkol 
tüketimi ise kemik kütlesinde azalmaya ve kırık 
olasılığının artmasına yol açmaktadır. Alkol ve 
aliminyum içeren antiasitlerin birlikte alınması 
da osteoporoz gelişimine katkıda bulunmaktadır 
(Ebersole ve ark. 2008; Tablowski 2006). Çalış-
mamızda sigara ve alkol tüketimi ile ortopedik ve 
travmatolojik sorunlar yaşanmasının birbirinden 
bağımsız değişkenler olmadığı ortaya çıkmış-
tır. Yani sigara ve alkol tüketimi, ortopedik ve 
travmatolojik sorunların yaşanmasında etkili 
bir değişkendir. Kronik bir hastalık olan alkol 
bağımlılığında, yaşanan nüksler yaşa mın birçok 
boyutunda kısıtlılıklara neden olarak yaşam ka-
litesini düşürmektedir (Kitiş, 2007). Yine sigara 
unsuru da bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir 
(Altay ve Çetin, 2007; Demirci ve ark., 2007). 

Yaşlı bireyler çeşitli sağlık sorunları nedeniyle 
çok sayıda ve bazen de reçetesiz ilaç ve bitkisel 

ürün kullanmaktadırlar. Yaşlanmaya bağlı fiz-
yolojik değişiklikler ve bunun sonunda değişen 
ilaç metabolizması sıklıkla ilaç toksisitesine ve 
ciddi yan etkilere neden olmaktadır. Ayrıca yaşlı 
bireylerde ilaçların uygun şekilde kullanılmaması 
da önemli bir sorun olabilmektedir (Erdil ve 
Bayraktar, 2010). Ancak çalışmamız da bitkisel 
ilaçlar ile ortopedik ve travmatolojik sorunlar 
yaşanmasının birbirinden bağımsız değişkenler 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bitkisel ilaçlar kullanan 
kişiler kullanmayanlara göre daha az ortopedik 
sorun yaşamamaktadır. 

Yaşlanma sürecinde; genetik programlamaya 
uygun olarak bireysel özellikler ve dış etkenlere 
bağlı olarak değişiklikler meydana gelmektedir. 
Hastalıklar, hava kirliliği ve güneş ışığı yaşlanma 
sürecini etkileyen, azaltılması ya da kaçınılması 
olanaklı olan dış etkenlerdir (Arulat, 2009). Ça-
lışmamız da güneş ışığı alma ile ortopedik ve 
travmatolojik sorunlar yaşanmasının birbirinden 
bağımsız değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Güneş ışığı alan kişilerin almayanlara göre daha 
az ortopedik sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlar şu şekilde 
belirlenmiştir. 

•	 Sportif aktivitelere katılım ile ortopedik ve 
travmatolojik sorunlar yaşanmasının birbi-
rinden bağımsız değişkenler olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Yani sportif aktivitelere katılanlara 
daha az ortopedik sorunlar yaşamaktadır. 
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•	 Doğum sayısı ile ortopedik ve travmatolojik 
sorunlar yaşanmasının birbirinden bağımsız 
değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır. İki ve 
üzeri doğum yapan kadınlar daha çok ortopedik 
sorun yaşamaktadır.  

•	 Yeme içme sorunu ile ortopedik ve travma-
tolojik sorunlar yaşanmasının birbirinden 
bağımsız değişkenler olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Yeme içme sorunu yaşayan kişiler daha çok 
ortopedik sorunlar yaşamaktadır. 

•	 Meslek ile ortopedik ve travmatolojik sorunlar 
yaşanmasının birbirinden bağımsız değişkenler 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Masa başı işe sahip 
olanlarda ortopedik ve travmatolojik sorun 
yaşama ihtimali daha yüksektir. 

•	 Cinsiyet ile ortopedik ve travmatolojik sorunlar 
yaşanmasının birbirinden bağımsız değişkenler 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve kalıtsallık 
ortopedik sorunlar yaşama ihtimalini artıran 
değişkenlerdir. 

•	 Fiziksel rehabilitasyon ile ortopedik ve trav-
matolojik sorunlar yaşanmasının birbirinden 
bağımsız değişkenler olduğu ortaya çıkmıştır. 
Fiziksel rehabilitasyon tedavisi alan kişilerin 
ortopedik sorunlarının devam ettiği belirlenmiştir. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
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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, 
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testlerinden yararlanılmıĢtır. Alpha kat sayısı olarak 0.769 kat sayısı elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun romatizmalı hastalıklar ve 
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EXTENDED ABSTRACT

Significance and importance: It is a known fact that joint and rheumatism diseases, one of today’s 
most important health problems, have negative effects on social life comfort. This problem particularly 
cause negative conditions for those at a certain age group and leads to serious losses on working, 
performance and efficiency. It also prevents the individual from having a comfortable life. Altho-
ugh it is mostly seen in old and worn bodies, such disorders can occur in young people depending 
on various reasons and negatively affect the individual’s social life.  Purpose: The purpose of this 
research is to make an applied analysis on the negative conditions caused by joint and rheumatism 
diseases-one of today’s most important health problems- in female and male patients aged between 
40-90. Scope: The research approximately lasted for 9 months Limitations: The participants of the 
research are composed of those aged between 40 and 90. All participants have orthopedic problems. 
Bothering problems related to performance and efficiency have been observed in all participants 
having orthopedic problems. Therefore, the research has been limited to female and males aged 
between 40 and 90 with orthopedic problems and having loss of performance and efficiency due to 
these problems. The purpose of this research is to make an applied analysis on the negative condi-
tions in female and male patients aged between 40-90 Method: A scaled survey has been used in 
the research; determination of demographic attributes of the participants takes place in the first part 
and 5-point likert scaled questions are in the second part. Simple random sampling has been used in 
determination of the participants. None of the identity information belonging to participants has been 
recorded in research forms. All participants have participated in this research on their own free will. 
Various methods have been used in the research for the analysis. However, a preliminary test has been 
applied with the purpose of ensuring the firstly-used validity and reliability of the measurement tool. 
A total of 50 individuals have participated in this preliminary test, and findings obtained have been 
analyzed with SPSS 18 statistics program. As a result of the analysis, Cronbach’s Alpha coefficient 
has been found as 0,762. And then main research has been initiated and the analysis has been con-
ducted by including the data obtained from the participants in the research (n=900). Data obtained 
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from the participants have firstly been subject to reliability validity analysis and the value of 0.896 
has been found as Cronbach’s Alpha coefficient. Forms deemed appropriate for the analysis have 
been uploaded to SPSS 18 program; reliability validity test, Anova, t test, Kruskal-Wallis test, factor, 
hypothesis and Mann-Whitney U test have been utilized. Findings: The majority of the participants 
is composed of females aged between 51 and 70. The majority of the participants (%34.44) have 
been suffering from physical and orthopedic disorders for 6-10 years. The majority of the participants 
(%42.22) is high school graduate and composed of retirees and civil servants. Most of them (%58.33) 
have weight problem. Among the participants, those who participate in sports activities have less 
orthopedic problems. Women who gave birth two times or more and those having problem with 
nutrition suffer from orthopedic problems more. It has been determined that the possibility of having 
orthopedic and traumatologic problems is higher for white-collar workers. Sex and inheritance have 
been found to be the variables that increase the possibility of having orthopedic problems. It has 
been stated that orthopedic problems of the individuals receiving physical rehabilitation treatment 
continue, and those receiving sunlight experience orthopedic problems less than those not. It is also 
among the findings that individuals taking herbal medicine suffer from orthopedic problems less than 
those not taking herbal medicine.  Conclusion: Following the research, orthopedic and traumatologic 
disorders depending on such factors as nutrition, working, life, socio-cultural differences, physical 
activity, education and health problems encountered have been observed. It has been specified that 
many negative conditions such as limitation of physical activity, joint diseases, limitation of life 
comfort, pain, loss of performance and efficiency, motivation and perception problems are effective 
on the participants particularly for females with weight problem aged above 60
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SPOR SALONUNDA SPOR YAPANLARDA 
ORTOREKSİYA NERVOZA BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ 1

PREVALENCE OF ORTHOREXIA NERVOSA SYMPTOMS 
AMONG PEOPLE WHO EXERCISE IN GYMS

Merve DALMAZ1, Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ2

1-2 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu araştırma, spor salonunda spor yapan kişilerde 
ortoreksiya nervoza belirtilerinin yay-gınlık durumunu 
incelemek amacıyla yapılmış-tır. Araştırmaya yaşları 20 
ile 45 arasında deği-şen, spor yapan 44 kadın ve 56 erkek 
ile spor yapmayan 43 kadın ve 57 erkek katılmıştır. Bu 
gruplara; kişisel bilgi formu, ortoreksiya nervoza (ORTO-
15) testi ve Maudsley Obsesif Kompulsif Envanteri, Yeme 
Tutumu Testi (EAT-40) ve açık uçlu soruların bulunduğu 
bir anket uygulanmıştır. Araştırmada nicel bulgula-rın 
yanında nitel bulgulara da yer verilmiştir. Araştırmadan 
elde edilen nicel bulgulara göre, spor yapan kişilerin,  daha 
fazla ortorektik belir-tiler gösterdikleri tespit edilmiştir. 
Spor yapan-larda yeme bozukluğu riski arttıkça ortorek-
siya nervoza belirtilerinin; obsesif kompulsif bozuk-luk 
belirtileri arttıkça da ortoreksiya nervoza belirtilerinin de 
artış gösterdiği saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel 
bulgulara göre ise, spor yapanlar grubundaki ortorektiklerin, 
sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı olarak gör-dükleri ve 
yiyecek satın alırken en çok ürün bilgisine dikkat ettikleri 
tespit edilmiştir. Ortoreksiya nervoza yaygınlık durumu 
spor yapanlarda daha fazla görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obsesif davranış, Ortoreksiya nervoza, 
Yeme bozukluğu, Spor yapma

Abstract: This research is done to examine the prevalence 
and symptoms of orthorexia nervosa on those who sport 
in gym. Between the ages of 20 and 45, 44 female and 56 
male who sport in gym and 43 female and 57 male who 
do not sport in gym participated in this research. A survey 
which contains demografic information form, Orthorexia 
Nervosa Test (ORTO-15), Maudsley Obsessive Compulsive 
Inventory, Eating Attitudes Test (EAT-40) and open-ended 
questions is applied to these groups. Quantitative find-
ings are given in addtion to the qualitative findings in the 
research. According to quantitative results obtained from 
the research, people who sport in gym are determined to 
have more orthorexic symptoms. As eating disorder risk 
increases orthorexia nervosa indicators increase, as obses-
sive compulsive disorder indicators increase orthorexia 
nervosa indicators increase too among those who sport. 
According to the qualitative findings from the research, 
orthorexics who are in the group of sport people perceived 
healthy eating as a lifestyle and determined that they paid 
attention mostly to the product information during shopping 
for food. Prevalence of orthorexia nervosa much occurs on 
those who make sports. 

Key Words: Obsessive behavior, Orthorexia nervosa, Eating 
disorders, Exercise
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SAĞLIK SORUNLARININ ÇALIġAN Ġġ KADINLARI 
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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 

GİRİŞ

Sağlıklı beslenme, günümüzde sağlıklı bir yaşamın 
temel koşullarından biri olarak sıklıkla vurgulan-
maktadır. Neredeyse her gün medyada sağlıklı 
yiyecek seçenekleri, sağlıklı yiyecek pişirme ve 
beslenme şekli ile hastalıkların önlenmesinde 
ve iyileşmesinde yiyecek seçiminin nasıl bir rol 
oynadığı ile ilgili birçok program yapılmaktadır. 
Lupton (1993)’a göre yiyecek seçimlerine bağlı 
risk söylemlerinin sunulma sıklığı ve yoğunluğu 
arttıkça, sağlıklı beslenmenin yararları ile ilgili 
söylemler de aynı düzeyde artmaktadır. İnsanların 
bu tür bilgiye yoğun bir şekilde maruz kalması 
da Nicolosi’nin ifadesiyle (2006 aktaran Rangel, 
Dukeshire ve Mac Donald, 2012), ortorektik bir 
toplum olgusunu ortaya çıkarmaktadır.

Ortoreksiya Nervoza (ON), obsesif şekilde bi-
yolojik açıdan saf ve sağlıklı olan yiyeceklerle 
beslenme biçiminde görülen, bozulmuş bir davranış 
örüntüsüyle ortaya çıkan patolojik bir durumdur 
(Matera-Brytek, 2012). Ortoreksiya nervoza, diğer 
adıyla “sağlıklı beslenme takıntısı”, son yıllarda 
tüm dünyada klinisyenler tarafından bir araştırma 
konusu olarak büyük ilgi görmeye başlamıştır 
(Doninive ark., 2004). Ortorektik bireyler, yemek 
yeme zevkinden çok yedikleri yiyeceklerin niteliği 
ile ilgilenirler (Mataix, 2012).

Yeni bir kategori olan ON henüz Amerika Psikiyatri 
Birliği’nin (APA) Ruhsal Bozuklukların Tanısal 
ve İstatistiksel El Kitabı’nda (DSM-V, 2013) yer 

almamaktadır. Ortoreksiya terimi Yunanca “doğru, 
uygun, geçerli” anlamlarına gelen “orthos” ve 
“iştah” anlamına gelen “orexis” kelimelerinin 
birleştirilmesi ile ilk kez Steven Bratman tarafından 
tanımlanmıştır (Mathieu, 2005). Bu sözcükler, 
sağlıklı ve uygun besinleri seçmek için ”çılgınlık” 
düzeyindeki zihinsel uğraşı tanımlamak için de 
kullanılmıştır (Bratman ve Knight, 2000).

Bu zihinsel uğraş, kilo kaybetmek için izlenen 
bir diyet programından çok sadece saf yiyecek-
ler yeme yönünde bir fobidir (Matera-Brytek, 
2012). Ortorektik bireyler için yiyecek kalitesi, 
bireysel değerlerinden, kariyer planlarından ve 
sosyal ilişkilerinden daha fazla önem taşımaktadır 
(Bağcı-Bosi ve ark., 2007). 

ON,  sağlıklı beslenme üzerine yoğunlaşma uzun 
süre devam ettiğinde ve geçici olmadığında bireyin 
yaşam tarzı üzerinde olumsuz etkiler yaratmak-
tadır. Sağlıklı beslenme takıntısı olan kişilerin, 
obsesif-kompulsif bozukluğu olan kişiler gibi 
zamanlarının pek çoğunu katı kurallar ile ilgili 
aşırı uğraş içinde geçirdikleri ve ilerleyen sürede 
sosyal işlevlerinin bu yüzden zayıflayabileceği 
ifade edilmektedir (Strand, 2004).

Ortorektik kişiler, yiyecekleri hazırlama esnasında 
kullanılan yöntem ve materyaller hakkında aşırı 
endişe duymakta ve bu nedenle farklı besinlerin 
tüketimini içeriğine veya hazırlanma şekillerine 
göre reddetmektedir (Zamora, 2005). Ortorek-
siya sonucunda sadece çiğ sebzeler tüketme ve 
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yemeklerini belli bir renkte yeme konusunda 
ısrarcı olmaya dayanan çeşitli davranışlar sergilen-
mektedir. Bu nedenle ON, kişinin sadece sağlıklı 
beslenme konusunda obsesif olması değil aynı 
zamanda belirli pişirme yöntemleri kullanması 
ve sadece belirli yiyecekleri tüketmesi anlamına 
gelmektedir (Gezer ve Kabaran, 2013).

Ayrı bir tanı kategorisi olarak resmen kabul 
edilmemesine rağmen, ON’nin ciddi sonuçları 
olan diğer yeme bozuklukları ile benzerlik ve 
ayrılıklarının olduğu ifade edilmektedir. ON’nin, 
Anoreksiya Nervoza (AN) gibi kötü beslenmeye 
veya kilo kaybına yol açabileceği, buna karşılık 
AN ve Bulimiya Nervozadan (BN) farklı olarak 
kişilerin tüketilen yiyeceğin miktarı ve zayıf 
görünüm yerine, sağlıklı ve saf besinler tüketme 
konusu ile çok fazla uğraş içerisinde oldukları 
görülmektedir (Kazkondu, 2010; Moroze ve 
ark., 2014). 

Uzmanlar sağlıklı besinlere karşı duyulan bu 
saplantıya kaynaklık eden farklı nedenler olabile-
ceğini düşünmektedir. Örneğin; aileden edinilmiş 
alışkanlıklar, yakın dönem içerisinde geçirilen 
hastalıklar, içinde bulundukları çevrenin eğilimleri, 
hatta bir besin türü ya da grubu hakkındaki olumsuz 
yorumlar ortoreksiyanın ortaya çıkmasına zemin 
hazırlayabilecek faktörlerden bazılarıdır. Fakat 
genetik, biyokimyasal ve psikolojik etkenlerin de 
yeme bozukluklarının gelişmesinde önemli rolü 
olduğu düşünülmektedir. (İkinci, 2010). 

Spor yapan kişiler, ortoreksiya nervoza riski ta-
şıyan gruplardan biridir (Matera-Brytek, 2012). 
Buradan hareketle, bu araştırmada ülkemizde 
ortoreksiya nervozanın yaygınlığına ve özellik-
lerine ilişkin literatüre katkıda bulunmak için 
ortoreksiya nervoza için bir risk grubu olduğunu 
düşündüğümüz düzenli olarak spor yapan kişi-
lerden oluşan bir örneklem ile bir çalışma yürü-
tülmüştür. Çalışmanın amacı; spor yapan kişiler 
arasında ortoreksiya nervoza yaygınlığını tespit 
etmek, bu yaygınlığın spor yapmayan kişilerden 
farklılaşıp farklılaşmadığını ve ortoreksiya nervoza 
ile obsesif-kompulsif eğilimler, yeme turumları 
ve demografik değişkenler arasındaki ilişkileri 
incelemektir. Çalışmada hem nicel hem de nitel 
yöntemler kullanılarak ortoreksiya nervozaya ilişkin 
daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak hedeflenmiştir.

YÖNTEM

Katılımcılar

Bu araştırma, İstanbul ili sınırları içerisinde yaşları 
20 ile 45 arasında, eğitim durumu üniversite ve 
üniversite sonrası olan 87 kadın ve 113 erkek 
olmak üzere toplam 200 kişi ile yapılmıştır. Araş-
tırmanın örneklemi, spor kulüplerinde ve fitness 
salonlarında spor yapan ve yapmayan kişilerden 
oluşturulmuştur. Çalışmaya katılanlardan yazılı 
onam alınmıştır. 
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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 

Ölçüm Araçları

ORTO-15: Steven Bratman tarafından birey-
lerde sağlıklı beslenme takıntısının belirtilerini 
saptamak amacıyla geliştirilmiş 10 maddeden 
oluşan bir formdur. Donini ve arkadaşları (2005) 
tarafından bu soru formu yeniden düzenlenerek 
15 soruluk bir kendini değerlendirme ölçeği 
olarak hazırlanmıştır. Ölçekten en az 15, en fazla 
60 puan alınabilmektedir. Sağlıklı yeme davra-
nışında olanlar (ortorektikler) bu ölçekten daha 
düşük puan almaktadırlar. Türkiye`de Arusoğlu 
ve diğerleri (2008) tarafından ORTO-15 testinin 
faktör ve iç tutarlılık analizi yapılmış olup yapı-
lan faktör analizi sonucunda testin özdeğeri 1.0 
üstünde 3 faktör olarak belirlenmiştir. Maddelerin 
faktör yüklerinin -0.44 ile 0.69 arasında değiştiği 
belirlenmiştir.

Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi 
(MOKSL): Hodgson ve Rachman tarafından 
(1977) obsesif kompulsif belirtilerin düzeyini ve 
türünü araştırmayı amaçlamak için geliştirilmiştir. 
Ölçeğin orijinal formu temizlik, yavaşlık, kuşku 
ve kontrol olmak üzere dört skaladan oluşmakta 
ve ölçekte toplam 30 madde yer almaktadır. 
Ölçeğin Türkçe formunun uyarlaması, geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları Erol ve Savaşır (1988) 
tarafından yapılmış ve MMPI’den 7 madde 
eklenmesi ile ölçek toplam 37 madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. Belirlenen faktörlerin 
alfa kat sayıları sırasıyla 0.61, 0.66 ve 0.65`tir.

Yeme Tutumu Testi (YTT-40): Garner ve 
Garfinkel (1979) tarafından anoreksiya nervoza 
ve bulimiya nervoza belirtilerini objektif olarak 
ölçen bir kendini değerlendirme ölçeği olarak 
geliştirilmiştir. Ölçek 40 maddeden oluşmakta 
ve maddeler cevapları her zaman-hiçbir zaman 
arasında değişen 6’lı likert tipi bir ölçek üzerin-
de işaretlenmektedir. Ölçeğin Türkçe formunun 
geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları Savaşır ve 
Erol (1989) tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe 
formun test tekrar test güvenirliği 0.65, Kuder 
Richardson güvenirliği ise 0.70 alfa değeridir. 
Bu sonuçlar, iç tutarlığın kabul edilebilir düzeyde 
olduğunu göstermektedir.

Açık Uçlu Sorular: Katılımcıların sağlıklı beslen-
me ve yiyecek seçimi konusundaki düşüncelerini 
ve tutumlarını belirlemek amacıyla, ortoreksiya 
nervozanın literatürdeki tanımına dayanarak açık 
uçlu sorular oluşturulmuştur. Her katılımcıya, aynı 
sorular, diğer ölçeklerle birlikte verilmiştir. Bazı 
katılımcılara, talep etmeleri üzerine bu sorular 
okunmuş ve yanıtları olduğu gibi yazılmıştır. 

Araştırmada kullanılan sorular şunlardır:  

1.Sağlıklı beslenmeden ne anlıyorsunuz?

2.Sağlıklı beslenme konusunda neler yapıyorsunuz?

3.Sağlıklı beslenmenin sizin hayatınızdaki yeri 
nedir? 

4.Sağlıklı beslenmek için sizce neler yapılabilir?
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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 

5.Sağlıksız beslenmenin sebepleri sizce nelerdir?

6.Yiyecek satın alırken en çok nelere dikkat 
edersiniz?

7.Diyet yapmanın gerekliliği hakkında ne düşü-
nüyorsunuz? 

8.Sizce kadınlar neden diyet yaparlar? 

9.Sizce erkekler neden diyet yaparlar? 

10.Diyet yapma konusunda televizyon programları, 
dergiler ve gazeteler gibi kitle iletişim araçlarının 
etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Veri Analizi

Çalışma verileri SPSS (The Statistical Packa-
ge for The Social Sciences) 20.0 programı ile 
değerlendirilmiştir. Nicel veriler, spor yapan ve 
spor yapmayan kişilerin ORTO-15, YTT-40 ve 
MOKSL ölçeklerinden elde edilen puanlardan 
oluşmaktadır. Yaş grup ortalamaları arasında 
farklılık olup olmadığını test etmek için ANOVA 
(tek-yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. İki grup 
ortalamaları arasındaki farklılığın saptanmasın-
da t-testi kullanılmıştır. Ortoreksiya belirtileri 
göstermenin, obsesif kompulsif bozukluk, yeme 
tutumu, beden kitle indeksi, cinsiyet, yaş, medeni 
durum ve eğitim durumu değişkenleri tarafından 
nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla yapılan 
regresyon analizi yapılmıştır.  Obsesif-kompulsif 
bozukluk, yeme tutumu ve ortoreksiya nervoza 
değişkenleri arasındaki ilişki ise Pearson korelas-

yonu ile incelenmiştir. Spor yapan gruptan elde 
edilen nitel veriler ise birinci yazar ve ikinci yazar 
tarafından ayrı ayrı içerik analizi kullanılarak 
tematik olarak kodlanmış ve analiz ortaklaşılan 
son temalar bağlamında sunulmuştur.

BULGULAR

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, spor 
yapanların, spor yapmayanlara göre anlamlı de-
recede (t=4.847, p<0.001) daha fazla ortorektik 
belirtiler gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
spor yapma ile ortorektik eğilimler arasında bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Spor yapanların, spor yapmayanlara kıyasla an-
lamlı derecede (t=3.065, p<0.001) daha bozuk 
yeme tutumu sergiledikleri tespit edilmiştir. Spor 
yapanların obsesif kompulsif bozukluk test puan 
ortalamasının, spor yapmayanlara kıyasla daha 
yüksek olduğu bulunmuş ancak bu farklılık an-
lamlı bulunmamıştır (t=.930, p>0.05). (Tablo 1)

Demografik değişkenler ile ortoreksiya nervoza 
puanları arasındaki ilişkiler analiz edildiğinde, 
spor yapan ve spor yapmayan her iki örneklem 
grubunun ortoreksiya nervoza puan ortalamaları-
nın, cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim düzeyi 
bakımından anlamlı derecede farklılaşmadığı 
gözlenmiştir (Tablo 2).
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fiziksel anlamda romatizmal rahatsızlık yaĢayan bayan katılımcılar oluĢturmaktadır. 
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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, 
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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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Tablo 1. Spor Yapma Durumlarına Göre YTT, OKB, ORTO ve BKİ Karşılaştırması

Tablo 2. Ortoreksiya Nervoza ile İlgili Bulgular

Ortoreksiya puanlarını hangi değişkenlerin yorda-
dığını tespit etmek için yapılan regresyon analizine, 
obsesif kompulsif bozukluk ölçek puanları, yeme 
tutumu ölçek puanları, beden kitle indeksi değerleri, 
cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu 
modele katılmıştır. Ortoreksiyayı yordamak için 
kullanılan adımsal modelde, sadece yaş ve yeme 
tutumu değişkenlerinin etkisinin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmüştür (t=2.169, p<.05; t=-
2.168, p<.05). Yaş ve yeme tutumu değişkenleri, 

ortoreksiya puanlarındaki varyansın %16’sını 
(0.161) açıklamaktadır.

Obsesif kompulsif belirtiler, yeme tutumu ve orto-
rektik belirtiler arasındaki ilişki pearson korelasyon 
testi ile analiz edilmiştir (Tablo 3).
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uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiĢ ve güvenirlilik geçerlilik testi, 
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Tablo 3. Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Ortoreksiya Nervoza ve  
Yeme Tutumu Arasındaki İlişki

ORTO-15 ölçeğinden alınan puanlar azaldıkça 
bozukluğa olan yatkınlık arttığından korelasyon 
katsayıları eksi olmasına karşın pozitif olarak 
yorumlanmış ve değerlendirmeler bu esasa göre 
alınmıştır. Obsesif-kompulsif belirtiler ile or-
torektik belirtiler arasında anlamlı negatif bir 
ilişki saptanmıştır (r=-0.211). Obsesif kompulsif 
bozukluk belirtileri arttıkça ortoreksiya nervoza 
belirtilerinin de artış göstermektedir. Obsesif 
kompulsif belirtiler ile yeme tutumu arasında 
anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur (r=0.391). 
Obsesif kompulsif bozukluk belirtisi arttıkça yeme 
bozukluğu belirtileri de artış göstermektedir. Son 
olarak yeme tutumu ile ortorektik belirtiler arasında 
da pozitif bir ilişki saptanmıştır (r=-0,283). Yani 
yeme bozukluğu arttıkça ortorektik belirtilerinin 
de artış gösterdiği bulunmuştur.

Nitel Analiz Bulguları

Bu araştırmada, spor yapma ile ortoreksiya arasındaki 
ilişkiye ilişkin bilgi toplanması amaçlandığından, 
nitel analizde yalnızca spor yapan kişilerin açık 
uçlu sorulara verdiği yanıtlar değerlendirilmiştir. 
Spor yapanlardan oluşturulan örneklem grubu, 
ortorektik belirtiler gösteren (%32) ve göster-
meyenler (%78) olarak ikiye ayrılmış ve bu iki 
grubun sağlıklı beslenme tutumunu ve pratiklerini 
inceleyebilmek için içerik analizi kullanılarak 
tematik analiz yapılmıştır. Nitel analiz bulguları 
her bir soru için ayrı ayrı sunulacaktır. 

“Sağlıklı beslenmeden ne anlıyorsunuz” sorusu-
nu spor yapan 100 kişiden 78’i beslenme tarzı, 
12’si yiyecek seçimi, 10’u yaşam tarzı şeklinde 
yanıtlamıştır. Beslenme tarzı kategorisi için de-
neklerin verdikleri ifadelerden birkaçı şöyledir: 
“vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini yeterli 
oranda tüketmek”, “düzenli, dengeli ve yeterli 
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beslenmek”, “gerekli yiyecekleri gerekli ölçüde 
almak”. Katılımcılar ortorektik olma özelliklerine 
göre değerlendirildiğinde, en fazla yüzdelik dilimi 
oluşturan ‘beslenme tarzı’ kategorisindeki yanıt-
ları ortorektik grup %71 oranında ve ortorektik 
olmayan grup ise %80 oranında vermiştir.

“Sağlıklı beslenme konusunda neler yapıyorsunuz” 
sorusunu bu gruptaki 100 kişiden 80’i beslenme 
tarzı, 12’si yiyecek seçimi, 3’ü spor, 3’ü hiçbir 
şey ve 2’si de araştırma şeklinde değerlendir-
miştir. Beslenme tarzı kategorisi için deneklerin 
verdikleri ifadelerden birkaçı şöyledir: “öğününde 
yemek yiyorum”, “dengeli ve düzenli besleniyo-
rum”. Ortorektik grup en fazla yüzdelik dilimi 
oluşturan ‘beslenme tarzı’ kategorisi bağlamında 
%81 oranında, ortorektik olmayan grup ise %79 
oranında bu kategoriye giren yanıtlar vermiştir.

“Sağlıklı beslenmenin sizin hayatınızdaki yeri 
nedir” sorusu için verilen yanıtların dağılımı, 
46 kişi önemli, 41’i yaşam tarzı, 7’si önemli 
değil, 6’sı beslenme tarzı şeklindedir. Önemli 
kategorisi için deneklerin verdikleri ifadelerden 
birkaçı şöyledir: “özgüven katıyor bu yüzden 
önemlidir”, “hayatımda önemli bir yere sahip” 
şeklindedir. En fazla yüzdelik dilimi oluşturan 
‘önemli’ kategorisine giren yanıtları, ortorektikler 
% 62 oranında ve ortorektik olmayanlar ise %29 
oranında vermiştir.

“Sağlıklı beslenmek için sizce neler yapılabilir” 
sorusunu, bu gruptaki katılımcıların 65’i düzenli 

beslenme, 21’i bilinçlenmek, 7’si yiyecek seçi-
mi, 4’ü spor ve 3’ü yaşam tarzı olarak değer-
lendirmiştir. Düzenli beslenme kategorisi için 
deneklerin verdikleri ifadelerden birkaçı şöyledir: 
“zamanında ve vücudun ihtiyacı olan şeyleri 
tüketmek”, “düzenli beslenmek”, “dikkatli ve 
düzenli beslenilebilir”. En fazla yüzdelik dilimi 
oluşturan ‘düzenli beslenme’ kategorisi içindeki 
yanıtları, ortorektikler %44 oranında ve ortorektik 
olmayanlar ise %75 oranında vermiştir.

“Sağlıksız beslenmenin sebepleri sizce nelerdir” 
sorusunu spor yapan gruptan 30 kişi beslenme 
tarzı, 26’sı yaşam tarzı, 18’i yiyecek seçimi, 10’u 
bilinçsizlik, 9’u koşullar, 4’ü irade, 3’ü reklam 
şeklinde yanıtlamıştır. Beslenme tarzı kategorisi 
için deneklerin görüşleri şu şekildedir: “düzensiz 
beslenme”, “yetersiz ve dengesiz beslenme”, “çok 
yağlı ve şekerli yiyecekler tüketmek”. Yanıtlar, 
katılımcıların ortorektik olma durumlarına göre 
değerlendirildiğinde, en fazla yüzdelik dilimi oluş-
turan ‘beslenme tarzı’ kategorisinde ortorektikler 
%22 oranında ve ortorektik olmayanlar ise %33 
oranında bu kategoriyi oluşturmuştur.

“Yiyecek satın alırken en çok nelere dikkat 
edersiniz” sorusu için araştırmaya katılan 100 
kişiden 88’i ürün bilgisi, 5’i beğeni, 3’ü lezzet, 
2’si ihtiyaç, 2’si hiçbir şey olarak değerlendir-
miştir. Ürün bilgisi kategorisi için deneklerin 
verdikleri cevaplardan birkaçı şöyledir: “son 
kullanma tarihine”, “içeriğine”, “yağ, kalori, 
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protein değerlerine”, “besin değerine, katı yağ 
içerip içermediğine, katkı maddesi içerip içerme-
diğine”. Katılımcılar ortorektik olma durumlarına 
göre değerlendirildiğinde, en fazla yüzdelik 
dilimi oluşturan ‘beslenme tarzı’ kategorisi için 
ortorektikler %91 oranında ortorektik olmayanlar 
ise %86 oranında bu kategoriyi oluşturmuştur.

“Diyet yapmanın gerekliliği hakkında ne düşü-
nüyorsunuz” sorusu için araştırmaya katılan 100 
kişiden 74’ü gerekli, 26’sı gerekli değil olarak 
değerlendirmiştir. Gerekli kategorisi için deneklerin 
görüşleri şu şekildedir: “kesinlikle gereklidir”, 
“hayat boyu gereklidir”, “sağlık için önemli ve 
gereklidir”. Katılımcılar ortorektik olma durumlarına 
göre değerlendirildiğinde, ortorektikler en fazla 
yüzdelik dilimi oluşturan ‘gerekli’ kategorisi için 
%69 oranında ve ortorektik olmayanlar ise %76 
oranında bu kategoriye giren yanıtlar vermiştir.

“Sizce kadınlar neden diyet yapar” sorusunu 
katılımcıların 49’u güzellik, 37’si sağlık, 7’si 
sosyolojik, 4’ü bilmiyor, 3’ü psikolojik olarak 
değerlendirmiştir. Güzellik kategorisi için de-
neklerin ifadelerinden bazıları şöyledir: “eşlerine 
ya da sevgililerine güzel görünmek için”, “daha 
güzel görünmek için”, “daha güzel bir vücuda 
sahip olmak için”. Katılımcılar ortoretik olma 
durumlarına göre değerlendirildiğinde, en fazla 
yüzdelik dilimi oluşturan ‘güzellik’ kategorisi için 
ortorektikler %22 oranında ortorektik olmayanlar 
ise %50 oranında bu kategoriyi oluşturmuştur.

“Sizce erkekler neden diyet yapar” sorusu için 
bu grubu oluşturan katılımcıların 100 kişiden 
54’ü beğenilmek, 38’i sağlık, 3’ü bilmiyor, 
2’si psikolojik, 2’si sosyolojik, 1’si bilinçsizlik 
olarak değerlendirmiştir. Beğenilmek kategorisi 
için deneklerin verdikleri cevaplardan birkaçı 
şöyledir: “kadınların dikkatini çekmek için”, 
“dış görünüş ve beğenilme isteği”, “bayanlara 
iyi gözükmek için”, “fit olup kadınları etkilemek 
için”. Katılımcılar ortorektik olma durumlarına 
göre değerlendirildiğinde, en fazla yüzdelik dilimi 
oluşturan ‘beğenilmek’ kategorisi için ortorektik-
ler %53 oranında ortorektik olmayanlar ise %97 
oranında bu kategoriyi oluşturmuştur.

“Diyet yapma konusunda televizyon programları, 
dergiler ve gazeteler gibi kitle iletişim araçlarının 
etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusunu 
araştırmaya katılan 100 kişiden 32’si etkili, 14’ü 
yetersiz, 9’u bilinçsizlerde etkili, 8’i güven, 7’si 
olumlu, 7’si olumsuz, 6’sı kafa karıştırıcı, 5’i 
gereksiz, 4’ü etkili değil, 3’ü kadınlarda etkili, 3’ü 
takip etmiyor, 2’si reklamsal olarak değerlendir-
miştir. Etkili kategorisi için deneklerin görüşleri şu 
şekildedir: “etkili olduğunu düşünüyorum”, “çok 
etkili, özellikle kadınlarda”, “büyük bir etkisi var, 
diyete teşvik edici”.  Katılımcılar ortorektik olma 
durumlarına göre değerlendirildiğinde, en fazla 
yüzdelik dilimi oluşturan ‘etkili’ kategorisi için 
ortorektikler %44 oranında ortorektik olmayanlar 
ise %26 oranında bu kategoriyi oluşturmuştur.
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TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışma spor salonunda düzenli olarak spor 
yapan bireylerde ortoreksiya nervoza (sağlıklı 
beslenme takıntısı) belirtilerini incelemek ve 
yaygınlık oranını belirlemek için yapılmıştır. 
Ayrıca sağlıklı beslenme tutumu ve pratiklerini 
nitel verilerle tespit edip ortoreksiya nervoza 
eğilimi ile ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, spor yapanların 
yapmayanlara göre daha bozuk yeme tutumu 
sergiledikleri,  daha fazla obsesif kompulsif 
belirtiler gösterdikleri ve daha yüksek düzeyde 
ortorektik belirtiler gösterdikleri tespit edilmiştir. 
Spor yapanların ortoreksiya nervoza durumları 
cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde, er-
keklerin ortoreksiya nervoza puan ortalamaları, 
kadınların puan ortalamalarına göre daha düşük 
bulunmuştur. Yani erkekler kadınlara göre daha 
yüksek ortorektik eğilimler göstermektedir. Bu 
çalışmadaki sonuçlar, Donini ve arkadaşlarının 
(2004) çalışmasındaki sonuçlarla tutarlıdır. Donini 
ve arkadaşlarının çalışmasında, erkeklerin daha 
fazla ortorektik belirtiler gösterdiği saptanmıştır. 
Türkiye`deki tıp öğrencilerinden oluşturulan bir 
örneklemde de Fidan ve arkadaşları (2010) yay-
gınlığının erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu 
bulgu, erkeklerin de kadınlar gibi beden imge-
leriyle ilgilenmekte olduğuna işaret etmektedir 
(Mataix, 2012).

Nitel analiz sonuçlarına bakıldığında da, erkeklerin 
sağlıklı beslenme konusunda daha fazla araştırma 
yaptıkları ve bu konudaki bilinçsizliğin daha fazla 
farkında oldukları tespit edilmiştir. Cinsiyet açı-
sından sağlıklı beslenme tutumları ve pratiklerine 
ilişkin yanıtlar incelendiğinde, erkeklerin sağlıklı 
beslenmeyi daha fazla benimsemiş olmalarının 
nicel bulguların gösterdiği gibi erkekler arasında 
artan bir beden imajıyla ilgilenme olgusuna işa-
ret etmektedir. Batı kültüründe erkeklerin kendi 
bedenlerine ilişkin algılarına ilişkin tutumlarının 
değiştiği ve erkeklerin beden imajlarıyla daha 
fazla ilgilendikleri tespit edilmiştir (Grogan ve 
Richards, 2002). Bu araştırmadaki sonuçlar, 
ülkemizde de beden algısına yönelik tutumların 
toplumsal cinsiyet bağlamında daha ayrıntılı 
şekilde incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Spor yapanların ortoreksiya nervoza durumları 
eğitim durumu değişkeni açısından incelendiğin-
de, üniversite düzeyinde eğitim durumuna sahip 
kişilerin ortoreksiya nervoza puan ortalamalarının, 
üniversite sonrası eğitim düzeyine sahip kişilerin 
puan ortalamalarından daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Yani eğitim düzeyi üniversite olan 
kişilerin, üniversite sonrası eğitim düzeyine 
sahip kişilerden daha fazla ortorektik eğilimler 
gösterdiği saptanmıştır. Arusoğlu (2006)’nun 
çalışmasında da eğitim düzeyinin ortorektik 
eğilimler gösterme bağlamında bir rol oynadığı 
görülmüş ve katılımcılardan lise mezunu olanların 
en yüksek oranda, eğitim düzeyi doktora ve üzeri 
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olanların ise en düşük oranda ortoreksiya riski 
taşıdıkları gözlenmiştir. Eğitim düzeyi düşük 
kişilerde ortorektik belirtilerin daha fazla görül-
mesi, bu kişilerin kitle iletişim araçlarının sebep 
olduğu bilgi kirliliğinden etkilenmiş olabilecekleri 
düşünülmektedir. 

Ortoreksiya nervozanın bir davranış örüntüsü 
olarak, diğer patolojik sınıflandırmalarla olan 
ilişkisine bakıldığında, ortoreksiya eğilimleri ile 
yeme tutumları ve obsesis-kompulsif bozukluklar 
arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.  Ergen-
ler üzerine yapılan bir araştırmada (Janas-Kozik, 
Zejda, Stochel ve ark., 2005) obsesif-kompulsif 
bozukluğun, ortoreksiya nervoza riskini arttırdığı 
ve ortoreksiyanın doğrudan yeme bozukluklarıy-
la bağlı olduğu tespit edilmiştir. Kazkondu’da 
(2010) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada 
ortoreksiya, yeme tutumu ve obsesyon arasında 
benzer yönde ilişkiler gözlemiştir. Böyle bir 
sonucun elde edilmesi, ortoreksiya nervozanın 
sağlıklı yiyeceklere karşı duyulan aşırı düzeyde 
bir zihinsel ilgilenme durumu olduğunu destek-
lemektedir.

Ortoreksiya belirtileri göstermenin, obsesif 
kompulsif bozukluk, yeme tutumu, beden kitle 
indeksi, cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim 
durumu değişkenleri tarafından nasıl etkilendiğini 
belirlemek amacıyla yapılan analizde, sadece 
yaş ve yeme tutumu değişkenleri istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Yaş ve yeme tutumu 

değişkenleri, ortoreksiyadaki değişimin ancak 
%16’sını açıklayabildiği görülmüştür. Bu bul-
gu, ortorektik eğilimin bu değişkenler dışındaki 
etmenlerle ilişkilendirilmesi gerektiğine işaret 
etmektedir. Arusoğlu’nun (2006) çalışmasında 
yapılan analizde de obsesif kompulsif bozuk-
luk, yeme tutumu, toplam eğitim süresi, yaş ve 
beden kitle indeksi değişkenleri dahil edilmiş ve 
beden kitle indeksi dışındaki bütün değişkenlerin 
ortorektik eğilimlerdeki değişimin %16’sını açık-
layabildiği gözlenmiştir. Bu bulgular, ortorektik 
eğilimleri yordayacak başka değişkenlerin de 
dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. 

Sonuç olarak, spor yapan bireyler arasında, spor 
yapmayan bireylere kıyasla daha yüksek oranda 
ortorektik eğilimler tespit edilmiştir Dolayısıyla 
spor yapan birey, fiziksel görünümünü güzelleştir-
mek ya da formunu korumak için beslenmelerine 
de dikkat etmektedir. Günümüzde mükemmel 
bedene sahip olma ile mutluluk, sağlık ve başarı 
doğrudan ilişkili bulunmakta (Mataix, 2012) ve 
beslenme şekli ile egzersizle sağlanan beden 
kontrolü de normal bir davranış haline gelmek-
tedir (Lintott, 2003). Ancak beden üzerine bu 
düzeyde yoğunlaşma ve beslenme şekli ile aşırı 
ilgilenme ortoreksiya gibi bir çok yeme bozuk-
luklarına da zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla 
bu alanda çalışan uzmanların, ortoreksiya gibi 
henüz tam olarak tanımlanmamış olan ve var 
olan tanı kriterlerine uymayan yeme bozuklukları 
örüntülerini de dikkate almaları gerekmektedir.
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Bu araştırma, sınırlı sayıda ve belli nitelikteki bir 
örneklemle yürütüldüğünden, bulguların genel-
lenmesi için daha fazla araştırma yapılmalıdır. 
Araştırma, fitness ve spor kulüplerine gidilerek 
yapıldığından, katılımcıların çalışmaya verdikleri 
yanıtlar kısıtlı bir süre içinde toplanmıştır. Bu ça-
lışmanın katılımcılara daha fazla zaman tanıyarak 
yapılması daha ayrıntılı sonuçların alınmasına 
sebep olabilir. Ortorektik eğilimleri tespit edilen 
kişilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler ve odak 
grup analizleri yapılarak bu patolojik örüntünün 
daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi mümkün 
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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

The Definition and Importance: It is frequently emphasized that nowadays healty eating is one 
of the main conditions of healty life. Orthorexia Nervosa, in another words “obsession with healthy 
eating”,  is started to have been popular as a research topic by clinicians all over the world in recent 
years (Donini et al., 2004). Orthorexic individuals are more interested in quality of the foods they 
eat, instead of pleasure of eating (Mataix, 2012). A new category ON has not  been included in 
Statistical Manual of Mental Disorders Book (DSM-V, 2013) of American Psychiatric Association 
yet. The term “orthorexia” which has been produced from “orthos”, which means “accurate, valid 
or correct” and “orexis” meaning appetite in Greek literature is firstly defined by Steven Bratman 
(Mathieu, 2005). This words is also used to define mental effort at the level of madness to choose 
healty and proper food (Bratman & Knight, 2000). ON creates negative affects on life of individual 
when focusing on healty eating is continued for a long time and it is not temporary. It is expressed 
that social functions of the people who have healty eating obsession can be weaken in the following 
time as people with obsessive-compulsive disorder who spends their time as  hard rules (Strand, 
2004). The Aim: This research is done to examine the prevalence and symptoms of orthorexia ner-
vosa on those who sport in gym. Also it is evaluated the relation with orthorexia nervosa and healty 
eating attitude and its practics as identifing qualitative data.  Content: The study is made in Istanbul 
with a total of 200 people between 20 and 45 years of age, including 87 women and 113 men with 
university and post-university aducations. Sample of research is generated from people who sport in 
sport club and fitness center and non-sport people. The Method: Donini et al. (2005) developed the 
ORTO-15 test for the diagnosis of orthorexia based on a brief 10-item orthorexia questionnaire by 
Bratman. The scale is between 15 and 60 points. The Turkish adaptation of the scale was conducted 
by Arusoğlu et al. (2008). internal consistency and factor analysis of ORTON-15 test was conducted 
to test whether the eigenvalues is determined as three factors above 1.0. The factor load is  determined 
to vary between -0.44 and 0.69. Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI) was developed 
by Rachman and Hodgson (1980) to investigate obsessive-compulsive symptoms. It has 30 items 
and four subscales as checking, cleaning, slowness and doubting. The internal consistencies of the 
scale were found to be .70 for checking, slowness, and doubting subscales, and .80 for cleaning 
subscale. The Turkish adaptation of the scale was conducted by Erol and Savasır (1988). EAT-40: 
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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 

Garnel ve Garfinkel developed Eating Attitude Test-40 to measure the eating behaviors and attitu-
des of anorectic patienents, as well as possible problematic eating behaviors in normal individuals. 
Higher scores indicate problematic eating behaviors and attitudes. Savaşır and Erol conducted the 
reliabilitiy and validity study of the Turkish version of EAT-40 (Garner & Garfinkel, 1979; Savaşır 
& Erol, 1989). Open-ended questions are generated based on the definition of orthorexia nervosa 
in literature, in order to determine healty eating and the idea of food choice of respondents. The 
data collected from the reasearch was evaluated with SPSS 20.0 programme. Correlation between 
test scores were determined using Pearson correlation coefficient. Statistical importance level p was 
evaluated with 95% confidence intervals and p<0.05 significance level. Findings: According to the 
statistical analysis results, it has been found sport people show significantly (t=4.847, p<0.001) more 
ortorectic symptoms according to non-sport. It has been found sport people exhibit significantly 
(t=3.065, p<0.001) more disordered eating attitudes according to non-sport. When it is analysed the 
relationship between demographic variables and orthorexia nervosa points, the average ortorexia ner-
vosa point of sample who sport is observed not significantly differ in terms of gender, marital status, 
age ve educational level. The relationship between obsessive compulsive symptoms, eating attitudes 
and orthorexic symptoms were analyzed by Pearson correlation test. As the symptoms of obsessive 
compulsive disorder, it shows that the symptoms of orthorexia nervosa increase. As the symptoms 
of obsessive compulsive disorder increase, it shows that eating disorder increase. It is found that, as 
eating disorders increase the symptoms of orthorexic also increase. In this study, responses to open-
ended questions which are given only sport people are evaluated on qualitative analysis because it 
is intended to collect relevant information about the relationship between orthorexia and doing sport. 
According to qualitative results obtained from the research, it is determined that males are making 
more research about healthy diet and they are aware of unconscious about this subject, furthermore 
males adopt healthy diet as their lifestyle more than females do. Discussion: In this study, it has 
been found that those who sport exhibit more distorted eating attitudes, show more obsessive-com-
pulsive symptoms and show orthorexic symptoms at a higher level according to those who do not 
sport. When people who sport analyzed in case of orthorexia nervosa based on gender, it has been 
come out that the average orthorexia nervosa point of men is less then the point of women. So men 
show higher orthorexic tendency than women. The results found in this study are consistent with 
previous studies (Donini et al., 2004; Fidan et al., 2010). Therefore, this finding also indicates that 
men are interested in body image as women (Mataix, 2012). When healthy eating attitudes and its 
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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 
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practics are examined based on gender, having adopted healthy eating by men shows that interest 
is growing in body image among men as illustrated by the quantitative findings. Results in this re-
search, shows that  it should be examined in more detail in the context of gender attitudes towards 
body image perception in our country. When examined orthorexia nervosa as a behavior pattern in 
relation to other pathological classification, a significant relationship has been identified between 
orthorexia tendencies, eating attitudes and obsessive-compulsive disorder. In a study conducted on 
adolescents (Janas-Kozik et al., 2005) it is identified that obsessive-compulsive disorder increases he 
risk of orthorexia nervosa and orthorexia is directly related with eating disorders. Kazkondu (2010) 
has found similar relationships between orthorexia, eating attitude and obsession in his study with 
university students. Obtaining such a result supports that orthorexia nervosa is an extreme mental 
interest in healthy food. Results: According to results obtained from the research, people who sport 
in gym are determined to have more orthorexic symptoms. Therefore, individual who sports, pays 
close attention to their diet to maintain the physical appearance or to beautify the form. Nowadays, 
having a perfect body is directly related with happiness, health and success and (Mataix, 2012)  the 
body control which is provided by diet and exercise is becoming a normal behavior. (Lintott, 2003). 
Suggestions: This research is gone through with restricted  limited number and with a spesific naure 
of sample. More researches must be done to generalize the findings. In the next researches it can be 
dealt with self-esteem and anxiety levels of respondents that may affect their view of the body and 
life view of life. 
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KIKIRDAĞIN BİYOLOJİK ONARIMINDA KULLANILABİLECEK 
OLAN TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN HİDROJEL İÇERİSİNE 

YERLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 1

COULD PLATELET RICH PLASMA BE SOAKED TO A POLYMERIC 
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Öz: Bu araştırmada, spor hekimliği ve ortopedik cerrahide 
sıklıkla kullanılan trombositten zengin plazma (TZP)’nın 
içeriğinde yer alan ve rejeneratif tedavi etkisi gösteren bü-
yüme faktörlerinin biyo etkinliğini kaybetmeden polimerik 
bir hidrojel içerisine emdirilmesinin anlatılması amaçlandı.  
Hematokrit oranları % 42 - % 52 olan ve yaşları 50-69 
arasında ki hastalardan alınan otolog kanlardan trombositten 
zengin plazma elde edildi ve tasarlanan hidrojel içerisine 
laboratuarda yerleştirildi. Deneyler iki grup altında gerçek-
leştirildi. Birinci grupta sadece hidrojeller kullanıldıve Grup 
I olarak adlandırıldı. Diğer grup için hazırlanan hidrojeller 
içerisine trombositten zengin plazma emdirildi ve Grup II 
olarak adlandırıldı. Tüm gruplarda yer alan örnekler birbirleri 
ile morfolojik olarak çevresel taramalı elektron mikroskobu 
sayesinde karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.  Grup II’de 
yer alan örnekler içerisine emdirilen trombositten zengin 
plazmanın canlı olup olmadığı MTT-ELISA analizi ile 
UV spektral fotometrede değerlendirildi. Yapılan analizler 
tasarlanan hidrojelin trombositten zengin plazma için iyi 
bir taşıyıcı olduğunu gösterdi. TZP’in klinikte uygulanan 
geleneksel metotlar ile değil mutlaka ilaç taşıyıcı polimerik 
çatı ağları ile uygulanmasının ön çalışması olarak nitelendiri-
lebilecek olan bu araştırmada polimerik hidrojeller ile TZP’in 
kıkırdak hasarında kullanılabileceği umut vaat etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kıkırdak, Biyo Etkin Trombositten 
Zengin Plazma, Polimerik Hidrojel

Abstract: In our study, we aimed to explain the soaking 
of growth factors, which are in the substance of platelet 
rich plasma solutions and have a regenerative effect, into a 
polymeric hydrogel, without losing their biological efficacy. 
We gained blood samples from people between ages 50-69 
and with hematocrit values between 42%-52% and PRPs 
were prepared from these samples. PRPs were then injected 
onto the designed hydrogel in the laboratory. Experiments 
were performed in two groups. Group one consisted of hy-
drogels without PRP. The other group consisted of hydrogels 
soaked with PRP and was called the second group. Examples 
from these groups were compared morphologically with an 
electron microscope. PRP material in the second group was 
evaluated whether it was alive with a MTT-ELISA analysis 
and UV spectrophotometry. Analysis showed the designed 
hydrogel to be a decent carrier for PRP. This preliminary 
study for the purpose of applying PRPs not with traditional 
methods, but with carrier polymeric scaffold, offers hope 
that PRP soaked onto polymeric scaffolds can be used in 
cartilage injury.

Key Words: Cartilage, Bioactive Platelet Rich Plasma, 
Polymeric Hydrogel
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GİRİŞ

Son yıllarda hasarlı dokuları iyileştirmek ya da 
normal fonksiyonlarını yerine getirmek ama-
cıyla, hücresel boyutta tedavi yöntemleri ortaya 
çıkmaktadır. Gelişen farmasötik teknolojilerden, 
tüm branşlarda olduğu gibi ortopedik cerrahlar da 
faydalanmaya başlamıştır (Şirin ve ark., 2013). 
Bununla birlikte ortopedik cerrahi alanında otolog 
kondrosit implantasyonu, matriks-indüklenen 
kondrosit implantasyonu, mozaikplasti teknikleri 
sayesinde eklem içinde hasarlı doku yenilenmesi ve 
osteokondral allogreft gibi hücre tedavisine dayalı 
birçok teknik kullanılmaya başlanmıştır (Şirin ve 
ark., 2013; Valderrabano ve ark., 2013). Tüm bu 
teknikler, makul klinik sonuçlar sağlamış, fakat 
bunların hiçbirinde tamamen işlevsel hiyalin ya 
da benzer kıkırdak restorasyonu gerçekleştirile-
memiştir (Şirin ve ark., 2013).

Osteoartrit, romatoit artrit, omurilik yaralanması 
tedavilerinde, rejeneratif potansiyel olarak doku-
ların yerini almayı amaçlayan, farmakogenomik, 
doku mühendisliği ve moleküler biyolojiyi içeren 
yoğun araştırma alanları oluşmuştur. Buna paralel 
olarak son yıllarda biyo aktif ve biyo fonksiyonel 
olmaları ve kimyasal olarak doğal olan dokulara 
benzerlikleri nedeniyle suni olmayan polimerik 
implantlar kullanılmaya başlanmıştır. Buna ek 
olarak; kimyasal hidroliz yoluyla bozunabildikleri, 
enzimatik reaksiyonlardan etkilenmedikleri ve 
bozunma hızlarının kişiden kişiye değişmemesi 

gibi avantajlara sahip sentetik polimerler kul-
lanılmaktadır. Bunlar doğal kaynaklardan elde 
edilememe dezavantajlarına karşılık, kolay işlem 
süreçleri sayesinde elde edilebildiklerinden dolayı 
araştırma konusu olmuştur (Yılmaz ve ark., 2013). 

Tüm bunların dışında kıkırdak hasarının iyileşmesi 
için enjeksiyon yolu ile uygulanan yöntemler 
arasında, büyüme faktörleri yerine, hastanın kendi 
otolog kanından elde edilen TZP yer almaktadır 
(Güler ve ark., 2015; Garcia-Alvarezve ark., 
2005). Klinik geçmişi 1990’lı yıllardan bu yana 
olan ve yaraların iyileşmesini hızlandırmak için 
modern tıbbın gelişmesinde devrim niteliğinde 
olumlu sonuçlar yaratan TZP uygulanması, 
spor hekimliği ile ortopedik cerrahi alanlarında, 
operasyon gerektirmeyen kıkırdak hasarlarının 
tedavisinde sıklıkla kullanılmaya başlanan tedavi 
yöntemidir (Lee ve ark., 2012; Xie ve ark., 2014).                                                                                
Ancak rejeneratif özelliği içerisinde yer alan bü-
yüme faktörlerinin, canlı organizma dışına alındığı 
an itibari ile yarı ömürleri maksimum 30 saniye 
olması nedeniyle TZP’in biyoetkinliği hakkında 
literatürde tartışmalar yaratmış ve büyüme fak-
törlerinin vücud içerisine uygulanırken mutlaka 
ilaç taşıma sistemleri ile verilmesi gerekliliğinin 
altı çizilmiştir (Yılmaz ve ark., 2013). 

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM

Bu araştırmada, tasarlanan polimerik bir hidrojel 
içerisine, kimyasal olarak laboratuvar ortamında 
TZP’in nasıl emdirilebileceğinin metodolojisi 
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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 

anlatılacaktır. Bu sayede TZP içerisinde yer alan 
ve rejeneratif tedavi etkisi gösteren büyüme fak-
törlerinin biyo etkinliğinin nasıl arttırılabileceği in 
vitro deneysel olarak anlatılması amaçlanmıştır. 

Etik İzinler

Bu proje İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Yerel Etik Kurul (10840098-296/24.11.2014) 
onayı ile gerçekleştirildi. Hastalardan (n=6) elde 
edilen kan dokularının laboratuvarda deneysel 
amaçlı kullanılabilmesi için, bilgilendirilmiş 
olur formu ile rızaları alındı. Ölçümsel hataları 
minimuma indirgemek adına benzer analizler 
aynı araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. 

Kullanılan Malzemeler

Sodyum tetra borat (≠1330-43-4), poli(vinilalkol) 
(≠9002-89-5), nişasta (≠33615) Sigma-Aldrich 
şirketinden temin edildi. TZPelde edilmesi ve 
aktivasyonunda kullanılan kit,  Adi-Light 2 device, 
AdiStem Ltd, Hong Kong markadır. Steril ortam 
için kullanılan laminer flow kabin (≠NF–800) 
ve inkübatör (≠06750) Nüve, Türkiye markadır. 
Çevresel taramalı elektron mikroskobu (ESEM), 
Quanta 250 FEG, Fei Company, Hillsboro, Oregon, 
Amerika Birleşik Devletleri markadır.

Olgu Seçimi

Ortopedi ve Travmatoloji servisine muayene 
olmak amacıyla gelen ve hemogram değerlendi-
rilmesi sonucunda, hematokrit oranları %42-%52 

olan ve yaşları 50-69 arasında ki hastalardan 
otolog kanlar alındı. Son iki hafta içerisinde 
steroit yapıda olmayan antienflamatuar ilaçlar, 
antitrombotik veya antikoagülan ilaçları alanlar 
ve son 48 saat içerisinde alkol ve/veya sigara 
tüketimi gerçekleştiren gönüllüler çalışmaya dâhil 
edilmedi. Kalan gönüllülere yapılan hemogram ve 
elektrokardiyografi test sonuçları değerlendirildi. 
Anemi, polisistemi veya trombotik hastalıkların 
tümü dâhil herhangi bir kan hastalığı olanlar ile 
aritmili gönüllüler çalışmadan dışlandı.  Kalan 
altı hastadan elde edilen kan dokusundan TZP 
elde edildi. 

TZP Elde Edilmesi

Çalışmaya dâhil edilen olgulardan 18 mL otolog 
kan alındı. Pıhtılaşmayı önlemek için alınan bu 
kan; 2 mL trisodyumsitrat 22 g/L, sitrik asit 8 
g/L ve dekstroz 24,5 g/L içeren antikoagülan 
tüplere aktarıldı. 

Tüpler, trombosit fakir plazma katmanı, orta lö-
kosit ve trombositlerden yüksek (buffycoat; BC) 
katmanı, kırmızı kan hücre katmanı yaratmak için 
1500 g (RCF)’de 3 dakika santrifüj edildi. Fakir 
olan kısım, BC’nin üzerinden 10 mm seviyesine 
kadar alındı ve atıldı. Kalan plazma, BC tabakası 
tekrar steril bir tüp içerisine alındı ve 10 dakika 
cihaz içerisinde foto aktivasyona tabi tutuldu 
(Freitag ve ark., 2013).
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Örneklerden elde edilen BC kısmı mikro pipetler 
sayesinde gruplara göre, polimerik ilaç taşıyıcı 
sistem olan hidrojel içerisine hazırlama esnasında 
emdirildi. 

Polimerik Hidrojelin Hazırlanması ve TZP 
İlavesi

Deneyler esnasında kontrol grubu oluşturulması 
amacıyla hidrojeller iki gruba ayrıldı. Birinci 
grupta yer alan hidrojeller içerisine TZP ilavesi 
gerçekleştirilmedi ve Grup I olarak adlandırıldı. 
Diğer grup için hazırlanan hidrojeller içerisine 
TZP emdirildi ve Grup II olarak adlandırıldı. 

Hidrojelin hazırlanması için; %12’lik poli(vinilalkol) 
solüsyonu, %4’lük nişasta solüsyonu karıştırılarak 

birbirleri ile zayıf bir şekilde çapraz bağlanmaları 
sağlandı. 

Bu karışımın üzerine, hastalardan elde edilerek 
steril kabin içerisinde tüplere aktarılan TZP’ler, 
her bir örnekte 0,8’er mL olacak şekilde ilave 
edildi. Bir dakika vorteks cihazında homojen 
bir şekilde karışmaları sağlandı. Daha sonra 
bu karışım içerisine; hazırlanan hidrojelin hem 
cerrahi kullanıma müsaade edecek kıvamda hem 
de hidrojelin kıkırdak hasarının tamir edileceği 
minimum 21 günlük süreye yetebilecek gün-
lerde uygulandığı bölgede kontrollü bir şekilde 
biyo-parçalanarak kalabilmesi amacıyla, %16’lık 
sodyum tetra boratın satüre çözeltisi ilave edildi 
(Şekil 1). 

Şekil 1. Kimyasal Olarak Çapraz Bağlanma Reaksiyonları. 
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Ardından Grup I ve Grup II için hazırlanan tüm 
hidrojel örnekleri 37°C’de 30 dakika inkübe edildi. 
TZP yüklenen veya yüklenmeyen örneklerin hepsi 
birbirleri ile morfolojik olarak ESEM sayesinde 
karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.  TZP yüklenen 
hidrojelin 21 gün boyunca inkübatörde erimesi 
beklendikten sonra hidrojel içerisine emdirilen 
TZP’in canlı olup olmadığı MTT-ELISA canlılık 
analizi sayesinde 540 nanometre (nm) absorbansda 
UV spektral fotometrede değerlendirildi. 

ESEM Analizi İçin Örneklerin Hazırlanması

Hazırlanan hidrojeller steril kabin bistüri ucu 
ile 1 mm çap ve kalınlıkta olacak şekilde kesi-
lerek, her bir örnek ayrı birer petri kabı içerisine 
alındı. Örneklerin bulundukları kaplar içerisinde 
üzerlerini kapatacak şekilde hazırlanan tampon 
karışımından ilave edildi. 

Bu tampon karışımı %2,5 gluteraldehit solüs-
yonundan 2,5 mL ve kakodiylat tamponundan 
97,5 mL içerecek şekilde taze hazırlandı. Üç 
kez ardışık olarak yıkandıktan sonra, bu tam-
pon karışımı pastör pipeti yardımı ile ortamdan 
her defasında uzaklaştırıldı. En son yıkamadan 
sonra tüm örneklerin üzeri %2,5’lik gluteraldehit 
solüsyonu ile kapatılarak örnekler oda ısısında 
2 saat kadar bekletildi. Daha sonra kakodiylat 
tamponu ile 3 kez ardışık yıkanan örnekler bu-
lundukları petri kaplarından alınarak, yuvarlak 
ESEM cihazı plakalarının üzerlerine yerleştirildi 
(Whuve ark., 2013).

FEG iyon pompalaması ve yüksek vakumlu basınç 
(100-220 Pa) altında, çözünürlük derinliği 41,4-
414 µm olacak şekilde ayarlamalar sonrasında, 
5.00 kV voltaj geriliminde, 1000X ila160.000X 
büyütmeler arasında, mikro görüntüler kaydedildi. 

MTT ELISA Analizi ile TZP İçeriğinin Can-
lılık Analizi

Bu test kiti içerisinde yer alan tetrazolium tuzunun; 
540 nm absorbansda gerçekleştirilen ölçümle-
rinde, sadece metabolik aktivitesi olan hücreler 
tarafından formazan kristallerine indirgemesinden 
dolayı, canlı hücreleri belirlemede kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu sayede hücrelere toksik olan 
herhangi bir kimyasal ya da farmasötik prepa-
ratın analizi gerçekleştirilebilmekte olup pratikte 
çok sık uygulanan ve geçerli olan sitotoksisite 
analizidir (Gökçe ve ark., 2012; Yılmaz ve ark., 
2013; Yılmaz ve ark., 2013). Bu analiz TZP 
içeren gruba uygulandı. Bunun için hidrojelin 
erimesi beklenerek (37,4 °C) inkübatörde tutuldu. 
Yirmi birinci gün tamamen eriyen hidrojelin yer 
aldığı petri kabına 1/6 oranında MTT solüsyonu 
eklenerek, yeniden 2 saat süre ile inkübatörde 
bekletildi (37,4 °C). Süre sonunda UV-spektral 
olarak okutulan örneklerden elde edilen veriler 
kaydedildi. 

Verilerin Analizi

Biyokimyasal laboratuvar verilerinin değerlen-
dirilmesi esnasında Microsoft Office programı 
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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 

excel menüsü kullanılarak frekans, ortalama ve 
aralık gibi tanımlayıcı analizler kullanıldı. 

BULGULAR

Biyokimyasal Değerlendirmeler

Olgulara ait hemogram analizlerinde, beyaz kan 
hücreleri (WBC), kırmızı kan hücreleri (RBC), 
hemoglobin (HGB), trombosit sayısı ve trombosit 
yoğunluğu (PCT) değerlerinin ortalamaları sırası 
ile WBC 7,23 × 10³/µL (5,15 × 10³–9,32 × 10³/µL 
aralığında),  RBC 4.5 × 106/µL (4,15 × 106–5,32 
× 106/µL aralığında) , HGB 13,2 g/dL (12,1-14,3 
g/dL aralığında), trombosit 214 × 10³/µl (168 × 
10³–372 × 10³/µL aralığında), PCT %32,6 (%20- 
%38 aralığında) idi. 

Olguların kanlarından elde edilen TZP içeriğin-
deki trombosit sayısı ve PCT ortalama değerleri 
ise sırası ile 1087 × 10³/µL (828 × 10³–1357 
× 10³/µL aralığında) ve %92,9 (%85.7- %98.5 
aralığında)  idi.  

ESEM Değerlendirilmesi

TZP içermeyen boş hidrojele ait morfolojik gö-
rüntülerde TZP’in yuva yapabilecek özellikte fazla 
sayıda porotik yapıları dikkat çekici bulunmuştur 
(Resim 1). 

Resim 1. Boş Hidrojele Ait Poroz Yapıların 
Yer Aldığı Morfolojik Görüntü. 

TZP yüklenen hidrojeller farklı kesitlerde ince-
lendiğinde ise  (Resim 2); 

Resim 2. TZP’in Hidrojel İçerisine Yerleştiği 
Gözlemlenmiştir.
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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. 
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MTT ELISA Analizi ile TZP İçeriğinin Canlılık 
Değerlendirilmesi

Tüm olgulardan elde edilen ve hidrojel içerisine 
yerleştirilen TZP’lerin canlı olduğu gözlemlendi 
(Grafik 1). 

Grafik 1. MTT-Canlılık Testi Sonrası Tüm Olgulardan Elde Edilen TZP’in  
Canlılık Analizleri Sonuçları. 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Kıkırdak dokusunun travma ya da yaşlılık gibi bir 
çok faktörden etkilenerek hasarlanması, tüm dünya 
genelinde kaliteli yaşamı olumsuz etkilemekte ve 
tamir edilemeyen kıkırdak dokusu kayıpları so-
nucunda çeşitli sakatlıklar ortaya çıkabilmektedir 
(Gökçe ve ark., 2012).

Uygulanan tedavilerin başarıları da çok yüksek 
olmadığı için hasta memnuniyeti de genellikle 
sağlanamamaktadır. Kıkırdak defektlerinin onarımı 

için binlerce Euro’ya mal olan osteoartrite yol 
açan, kondral yaralanmalar, eklem aralığındaki 
daralmalar, osteofit oluşumları, skleroz ve kist 
gibi uygulanmasında sakıncaları olan ve daha 
önemlisi diferansiyasyonda yetersizlik, hücre kay-
bı, matriks çözünmesi ve integrasyon eksiklikleri 
ile karşılaşılan “otolog kök hücre” transferlerine 
başlanmıştır. Ardından hücre kültür ortamlarında 
sinyal molekülleri kullanılarak, polimerlerden 
oluşan çatı ağları ve hücreleri birleştirerek yapay 
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dokular oluşturmayı hedeflemişlerdir (Chien ve 
ark., 2012). 

Ancak hasarlı olan kıkırdak doku tedavilerinde tam 
olarak istenilen düzeyde yüz güldürücü sonuçların 
alındığı başarıya ulaşılamayınca, nanoteknolojik, 
farmakogenomik ve moleküler düzeyde biyolojik 
onarım tekniklerinin kullanılması son zamanlardaki 
araştırmaların ana konusu olmuştur (Attur ve ark., 
2012; Guastive ark., 2014; Duan ve ark., 2015).

Son yıllarda bilim insanlarının hedefi, bu tür 
ürünlerin vücuda biyolojik aktivitelerinin bozul-
madan, belirli ilaç taşıyıcıları içerisinde verilerek 
büyüme hormonlarının daha uzun sürede etkili 
olmasını sağlayacak sistemleri gerçekleştirmek 
olmuştur (Yılmaz ve ark., 2013).

Bilindiği üzere kontrollü ilaç taşıma sistemleri, 
mikrogram veya daha küçük miktarlarda etkinlik 
gösteren büyüme faktörlerinin taşınmasında uygun 
sistemlerdir. Büyüme faktörleri bu sistemler içine 
hapsedilerek yapı ve aktivitelerini korumaları 
sağlanmakta ve uzun süreli olarak aktif formları 
halinde salınmaları gerçekleştirilmektedir (Gökçe 
ve ark., 2012).

TZP içerisinde yer alan doğal büyüme hormonları; 
biyolojik yarı ömürleri çok kısadır. Bu faktörler, 
enjekte edildiklerinde hızlı bir şekilde ortamdan 
uzaklaştırılırlar. Doku bariyerlerinden özellikle 
kapiller duvarlardan yavaş bir şekilde penetre 
olurlar.  Bu nedenlerden dolayı, sistemik uygula-

ma sırasında tedavi etkinliğinin oluşabilmesi için 
yüksek dozda etken maddeler kullanılmakta ve 
sonuçta istenmeyen yan etkiler ortaya çıkmakta-
dır. Dahası kıkırdak dokusunun avasküler yapısı 
nedeni ile TZP’in ortamda sabit miktarlarda 
bulundurulmasını daha da zorlaştırmaktadır. 

Literatürde, büyüme faktörlerinin in vivo etkinli-
ğini artırmanın ve istenmeyen etkilerinin ortadan 
kaldırılmasının bir yolu biyoaktif molekülün 
bir polimerik taşıyıcı sistem içine hapsedilmesi 
ve belli bir zaman periyodu içinde uzun süreli 
salınmasının sağlanmasıdır şeklinde raporlan-
maktadır (Gökçe ve ark., 2012; Yılmaz ve ark., 
2013). Bu amaçla biz bu araştırmada; protein ve 
peptit yapıdaki kısa yarılanma ömrüne sahip TZP 
içeriğinin tedavi edici oranda ve hedeflendirildiği 
dokuda iyileştirici düzeylerinin sürekli korun-
ması, gerek duyulan doz miktarı ve uygulama 
sıklığının azaltılabilmesi için polimerikhidrojel 
sistemini kullandık. 

Lee HR ve ark. (2012) tavşanlar üzerinde ger-
çekleştirdikleri araştırmalarında; hidrojele benzer 
3 boyutlu ilaç taşıma sistemi bir çatı ağı kullan-
mışlardır. TZP emdirilen hidrojele benzer örnek-
leri uyguladıkları deneklerde, artiküler kıkırdak 
defektlerinin daha potansiyel iyileştirici etkisini 
vurgulamışlardır.

Sonuç olarak bu çalışmada olguların kanlarından 
elde edilen TZP içeriğindeki trombosit sayısının 
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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 

yoğunluğunun %92,9 olması, kandan başarılı bir 
TZP eldesinin göstergesi olmuştur. ESEM ana-
lizleri ile elde edilen görsel ispatlar ile polimerik 
hidrojelin TZP için iyi bir ev sahibi olabileceği 
in vitro olarak gösterilmiştir. MTT-canlılık testi 
ile yarı ömrü kısa olan ve canlı organizma dı-
şına alındığı andan itibaren saniyeler içerisinde 
biyo etkinliği kaybolan büyüme faktörleri içeren 
TZP’in, hidrojel sayesinde canlı tutulabildiği 
raporlanmıştır. 

Ancak bu araştırmada kullanılan örneklerin 
öncelikle in vitro olarak primer insan kıkırdak 
hücrelerine toksisite çalışmalarına tabi tutulduktan 
sonra, canlı memeli deneklerde in vivo olarak 
araştırılması neticesinde uygunluk derecesine 
göre klinikte kullanılabilirliğine karar verilen 
ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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eklem rahatsızlıkları nedeniyle büyük sorun yaĢadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu 
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance:In recent years treatment methods have been developed in order to heal 
damaged tissue or to regain normal funtions on cellular level. Orhtopaedic surgeons also benefit from 
such pharmaceutical technology as well as other experts. In addition to that new technology has been 
developed on cellular level in orthopaedic surgery to induce healing of articular cartilage tissue such 
as autologous chondrocyte implantation (ACI), matrix induced chondrocyte implantation, mosaicp-
lasty and osteochondral allograft.  All these techniques provided considerable results. However, none 
of them could restore normal hyaline cartilage tissue. New research field have been developed in 
pharmacogenetics, tissue engineering and molecular biology inverstigating potential of replacement 
of tissues in osteoarthritis, rheumatoid arthritis and spinal injuries. Simultaneously, non-artificial 
polymeric implants have been in use due to it bioactivity and biofunctionality and chemical properties 
similar to natural tissues. Synthetic polymers are also in use with their ability to chemical degradation, 
resistance to enzymatic reaction and constant degradation velocity, which doesn’t change individually. 
Despite their disadvantage that they are not obtained from natural resources; simple process procedure 
makes them a hot point for research. Apart from these, autologous platelet rich plasma (PRP) are 
used for intraarticular cartilage damage instead of growth factors. Popularized in 1990 and caused a 
tremendous effect, PRP is commonly used in orthopedic surgery and sports medicine for cartilage 
defects which doesn’t indicate surgery. However, the limited viability of growth factors as much as 30 
seconds after they are obtained to outside of the living organism, regenerative properties of PRP has 
caused controversy. Therefore it is underlined that PRP should be used with drug transport systems. 
Purpose: In this study we aimed to explain how to impregnate PRP chemically in a polymeric 
hydrogel in vitro. Thus, we wanted to show how to increase viability of regenerative growth factors 
in PRP. Scope: This study included six patients having hematocrit levels between 42% and 52% in 
department of orthopedics and traumatology. They were aged between 50 and 69. Limitations:There 
is no limitation of this study. However samples used in this study primarily should undergo in vitro 
toxicity tests on primary human cartilage tissue, followed by in vivo investigations on mammals. The 
clinical use should be considered according to results. Method: Volunteers who used non-steroid 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs), anti-thrombotic or anti-coagulant drugs for the last two weeks and 
used alcohol and/or smoked in the last 48 hours were excluded from the study. Resultant volunteers 
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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 

were evaluated with their hemogram and electrocardiography (ECG) results. Volunteers having any 
hematological diseases such as anemia, polycythemia or thrombotic diseases and arrhythmia were 
excluded. PRP was obtained from the resultant 6 volunteered patients. Buffycoat portion of PRP was 
transferred using micropipettes and impregnated into hydrogel which is a polymeric drug transport 
system. In order to create a control group no PRP was added into hydrogels of group I. In group II 
PRP was added into hydrogels. In order to prepare hydrogel a 12% poly(vinyl alcohol) solutions was 
mixed with 4% starch and bound with weak cross links. PRP of the patient added into this solution 
until each sample contained 0.88 ml followed by mixing homogenously in vortex device for 1 minute. 
A 16% saturated sodium tetraborate solution was added in order to enable hydrogel both to have 
appropriate viscosity for surgical use and to have controlled biodegradation during healing process 
of minimum of 21 days. Following that al hydrogels in both groups were incubated at 37°C for 30 
minutes. All samples were controlled using environmental scanning electron microscope (ESEM). 
PRP added hydrogel was incubated for 21 days. Viability analysis was performed using MTT-ELISA 
analysis with UV spectral photometer at 540nm absorbance. Biochemical laboratory data was 
analyzed using Microsoft Office Excel 2013 and frequency, mean and intervals analyses were done. 
Findings: ESEM results of hydrogels which don’t contain PRP revealed conside-
rable porous structures available to nest for PRP. PRP containing hydrogels were found to 
have nested PRP. MTT viability analysis revealed that PRP nested in hydrogel was viable. 
Conclusion: This study has highlighted that drug  transport systems should replace traditional met-
hods. It showed that PRP used in combination with polymeric hydrogels is promising.
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TURNİKE KULLANIMI TEK TARAF SEMENTLİ TOTAL DİZ 
ARTROPLASTİSİ OPERASYONLARINDA POSTOPERATİF KANAMA 

VE KAN TRANSFÜZYON MİKTARINI AZALTABİLİR Mİ? 1

COULD THE USE OF TOURNIQUET REDUCE THE AMOUNT OF 
POSTOPERATIVE BLOOD LOSS AND BLOOD TRANSFUSION IN 

TOTAL KNEE ARTHROPLASTY OPERATIONS
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Öz: Bu çalışma, total diz protezi uygulanan hastalarda 
turnike kullanımının postoperatif kanama miktarına olan 
etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Aralık 2010 
ile Şubat 2013 tarihleri arasında, tek taraflı sementli TDA 
uygulanan, 328 olguya ait veriler incelendi. Olgular, ameliyat 
sırasında turnike uygulanan (Grup I) ve turnike uygulan-
mayan (Grup II) şeklinde iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki 
veriler Mann Whitney U testi sayesinde değerlendirilirken, 
sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma şeklinde ifade 
edildi. Alfa değeri 0,05’den küçük olan veriler istatistikî 
olarak anlamlı kabul edildi. Gruplar arasında yaş, taraf ve 
VKI acısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edil-
mediği raporlandı (p=0.78; %95 CI). Her iki grup arasında 
transfüzyon ihtiyacı ve postoperatif kanama miktarları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. 
Hastanede kalış süreleri benzer olarak bulundu. Her iki 
grupta da postoperatif komplikasyon izlenmedi. Turnike 
uygulanmasının intraoperatif görüş kolaylığı sağladığı aşikar 
olmakla beraber postoperatif kanama miktarını azaltmada 
etkinliği ortaya konamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diz Artroplastisi, Postoperatif Kanama, 
Turnike Kullanımı, Kan Transfüzyonu

Abstract: The aim of this study is to investigate whether 
use of tourniquet could reduce the postoperative blood loss 
in total knee arthroplasty (TKA) operations. 328 patients 
undergone unilateral cemented TKA between december 2010 
and february 2013 were included in this study . Patients 
were divided in two groups according to use of tourniquet. 
Patients with tourniquet use were included in Group I and 
others were included in Group II. Data from both groups 
were evaluated with Mann Whitney U test and constant 
variables were stated as± stands standard deviation. Alpha 
values under 0.05 were defined as statistically significant. 
There was no difference in age, side of operation and BMI 
(p=0.78,%95 CI). There was no significant difference between 
two groups in blood transfusion and postoperative blood 
loss as well as hospital stay. There were no postoperative 
complications in two groups. Tourniquet use is obviously 
useful intraoperatively in terms of a good vision, however it 
doesn’t reduce blood loss and blood transfusion neccessity. 

Key Words: Knee Arthroplasty, Postoperative Blood Loss, 
Use of Tourniquet, Blood Transfusion
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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

Tarih boyunca ortopedi ve travmatoloji müdahale-
lerinde kansız bir cerrahi saha arzulanmıştır. 1904 
yılında tanımlanan ve 1960’ larda Klenerman’ın 
ekstremite cerrahisinde yaygın kullanılmaya baş-
layan turnike, cerrahları kansız ve temiz görsel 
saha idealine ulaştırmıştır (Klenerman, 1962; 
Klenerman ve ark., 1995).  

Fakat turnike kullanımı sırasında ortaya çıkan 
ve  iskeminin ürünü olan süperoksit radikalleri 
endotelyal zedelenmeye neden olmakla birlikte 
ayrıca kompresyona bağlı olarak da mikrovaskü-
ler zedelenme, turnike deflasyonunun ardından 
mikrovasküler permeabilite artışına yol açan 
post-turnike sendromunun oluştuğu bildirilmiştir 
(Kam ve ark., 2001). Bunlara ek olarak; turnike 
kullanımına bağlı oluşan iskemiden sonra, turni-
ke deflasyonu ile arteriyel plazma K+ ve laktat 
konsantrasyonlarında orta dereceli bir artışın 
izlenmesinin yanında, hematolojik, solunumsal 
ve hücresel disfonksiyona bağlı laktat üretiminde 
artışa neden olduğunu bildiren çalışmalar mevcut-
tur (Girardis ve ark., 2000;  Tsui  ve ark., 2004). 

Ayrıca, turnike inflasyon, deflasyon süresinden, 
iskemik alanın büyüklüğüne, anestezi yöntemine, 
kullanılan antibiyotiklere ve hastaların kardiyo-
vasküler durumuna kadar bir çok duruma göre 
değişen sekonder yan etkilerin ortaya çıktığı 
gözlemlenmiştir (Friedman ve ark., 1990; Pollak 
ve ar., 1997; Girardis ve ark., 2000; Kam ve ark., 

2001; Tanavalee ve ark., 2009; Huang ve ark., 
2014; Jiang ve ark., 2015 ). 

Bu nedenlerden dolayı total diz artroplastisi 
(TDA) operasyonlarında turnike kullanımına 
bağlı sekonder yan etkilerin ortadan kaldırılma-
sına yönelik araştırmalara başlamışlardır (Scott 
ve Smith, 2014; Zhang ve ark., 2014). Turnike 
kullanımının hücresel boyutta zararlar oluşturması 
nedeni ile  turnike kullanılan ve kullanılmayan 
hastalarda kan kaybında bir fark olmadığının 
altını çizen randomize ve kontrollü çalışmalar 
yayımlanmıştır (Guindy ve ark., 2015). 

Bu araştırma, tek taraflı sementli total diz protezi 
uygulanan, turnike kullanılan veya kullanılmayan 
olgularda, postoperatif kanama miktarlarının karşı-
laştırılması ve hangi tekniğin kanamayı azaltarak, 
kanama kontrolünde daha etkin olabileceğini 
ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. 

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM  

Çalışma; İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’na 
başvuran, Aralık 2010 ile Şubat 2013 tarihleri 
arasında, tek taraflı sementli TDA uygulanan, 
328 olguya ait veriler üzerinden gerçekleştirildi.   

Hasta Seçim Kriterleri

Kanama diyatezi olan (n=3), periferik nörovas-
kuler hastalığı olan (n=1), malignitesi olan (n=2), 
vasküler tromboz geçirmiş olan (n=1) ve preop 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; iĢ hayatı içerisinde aktif görev alan kadın katılımcıların 
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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 
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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 

antikoagulan tedavisi gören (n=7) olguların verileri 
çalışmaya dâhil edilmedi. 

Genel anestezinin olası antioksidan etkilerinden 
kaçınmak için (Koşucu ve ark., 2014), sadece 
spinal anestezi alan olgulara ait veriler kulanıldı 
ve genel anestezi ile opere edilen olgular (n=23) 
da çalışmadan dışlandı. 

Alt ekstremitede koldan ölçülen sistolik basıncın 
iki katı basınç ve maksimum 1,5 saati aşan tur-
nike uygulaması gerçekleştirilen olgular (n=24) 
ile cilt kapatılmadan açılan turnike uygulamalı 
olgular (n=4) çalışmadan dışlandı (Klenerman ve 
Hulands; 1979; Krackow ve ark., 1982; Sapega 
ve ark., 1985; Crenshaw; 1992). 

Orta hat insizyonu kullanılıp, medial parapatellar 
artrotomi ile arka çapraz bağ koruyan total diz 
protezi kullanılan hastalar çalışmaya dahil edi-
lirken , arka çapraz bağ kesilen 37 adet olgu da 
yine çalışmadan dışlandı. 

Diz anteriorundan orta hat insizyonu ve parapatellar 
girişimle eklem açılmıştır. Hastaların postoperatif 
birinci günde drenleri alındı ve kanadiyen bastonla 
mobilize edildi.  

Gerçekleştirilen operasyonların standardizasyo-
nunun sağlanması amacıyla turnike uygulayan 
(M.I.) ve uygulamayan (O.G.) cerrahların ope-
rasyonlarını gerçekleştirdiği 226 adet olguya 
ait veriler değerlendirilmeye alındı. Ameliyat 
sırasında turnike uygulanan (Grup I) ve turnike 

uygulanmayan (Grup II) şeklinde iki gruba ay-
rılarak değerlendirilmeye alındı. 

Grupları oluşturan olguların verileri, çalışma 
ölçütlerine uydukları takdirde, rastlantısal olarak 
gruplara yerleştirildi ve çalışmaya dâhil edilen 
olgulara ait vücut kitle indeksi (VKI)’de dâhil 
olmak üzere demografik özellikler kaydedildi. 
Oluşturulan bu forma olguların, postoperatif ka-
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Elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistiklerine ilave 
olarak, gruplar arası karşılaştırmalarda Statistical 
Package for the Social Sciences paket programı 
18,0 sürümü kullanıldı. Her iki gruptaki veriler 
Mann Whitney U testi sayesinde değerlendirilirken 
sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma 
şeklinde ifade edildi. Alfa değeri 0,05’den küçük 
olan veriler istatistikî olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR

Ameliyat sırasında turnike uygulanan olguların 
yer aldığı Grup I’de, 125 olgunu 94(%75.2)’ünün 
kadın olduğu görüldü. Turnike uygulanmayan grup 
II’de ise 101 olgunun yer aldığı kaydedilirken, 
bunların 85 (%84.1)’inin kadınlardan oluştuğu 
görüldü. Gruplar arasında yaş(Grup I: 62,8 ± 7.1 
yıl, Grup II:60.7 ±6.9 yıl), taraf (Grup I: 66 sol 
diz, 59 sağ diz, Grup II. 58 sol diz, 43 sağ diz) 
ve VKI (Grup I: 30.78 ± 8.12, Grup II: 32.46 
± 46) acısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
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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 

tespit edilmediği raporlandı (p=0.78; %95 CI) 
(Tablo 1).

Tablo 1. Olguların Demografik Özellikleri

Ayrıca ameliyat süreleri(Grup I: 76.1± 19.6 dk, 
Grup II: 72.4 ±7.8 dk, p=0.692)  ve eritrosit 
süspansiyon tranfüzyon miktarları (Grup I: 1.8± 
1.1, Grup II: 1.3 ±0.7, p=0.613) açısından gruplar 
arasında anlamlı fark elde edilmedi. Postoperatif 
kanama miktarı açısından her iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmedi 
(Grup I: 481,8±133,7 ml , Grup II: 382,5±210,2 

ml, p=0.548). Eritrosit süspansiyon transfüzyonu 
gerçekleştirilen olgularda transfüzyon ihtiyacının, 
preop ve postop hemoglobin (Hb) değerlerinin 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmadığı gözlemlendi (preop Hb Grup 
I:12.7±1.4, Grup II: 12.7±1.6, p=0.567, postop 
Hb Grup I:12.6±1.1, Grup II: 10.2±1.3, p=0.693). 
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Hastanede kalış süreleri her iki grupta benzer 
olarak bulundu (Grup I: 9.8±3.1 gün, Grup II: 
11.2 ±1.5 gün p=0.684) (Tablo 2). 

Tablo 2. Olgulara Ait Pre ve Post Operatif Hb, Kan Miktarı, Transfüzyon İhtiyacı ve Yatış 
Süreleri

Her iki grupta postoperatif enfeksiyon, hematom 
ve derin ven trombozu gibi komplikasyonlara 
rastlanmadı.  

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Geçmişten günümüze kadar kansız ve temiz 
görsel saha idealine ulaştırdığı için total diz pro-
tez operasyonlarında turnike kullanımı cerrahlar 
tarafından yaygın tercih edilmektedir. 

Bu çalışmada, turnike uygulanan ve uygulanma-
yan tek taraflı sementli total diz protezi yapılan 
olgularda postoperatif kanama miktarlarının 
karşılaştırılması hedeflendi. Bu karşılaştırma 
retrospektif olarak yapılırken hangi uygulama 
tekniğinin, kanamayı azaltmakta daha etkin ol-
duğunun ortaya konulması amaçlandı. 

Turnike kullanılan ve kullanılmayan hastalarda 
kan kaybında bir fark olmadığını gösteren çalış-
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malar literatürde mevcuttur (Salam ve ark., 1995; 
Reda ve ark., 2015). Salam ve ark. (1995) turnike 
uyguladıkları grupta, hemovak drenlere olan toplam 
kanama miktarını 800 ml ve uygulamadıkları grupta 
ise 850 ml ölçtüklerini bildirdikleri çalışmalarında 
her iki grup arasında anlamlı fark bulmadıklarını 
bildirmişlerdir. Bizde  araştırma verilerinden elde 
ettiğimiz bulgular neticesinde her iki grupta yer 
alan olguların postoperatif kanama miktarları 
açısından anlamlı bir fark elde edilmedi. 

Literatür incelendiğinde turnike uygulamasının 
kanama miktarını etkilemesinin dışında sekon-
der yan etkilerinden bahseden birçok çalışmaya 
rastlanmaktadır. Ekstremite cerrahisinde turnike 
uygulaması iyatrojenik olarak oluşturulan bir iske-
mik ve perfüzyon sürecidir. Cerrahi uygulamalarda 
turnikenin açılmasıyla birlikte iskemik kalmış 
olan dokunun reperfüze edilmesiyle iskemik ve 
perfüzyon hasarını minimalize etmek için bir takım 
arayışlar halen sürmektedir. Bir çalışmada, turnike 
uygulanmasının nöromusküler hasarla birlikte, 
basınç ve doku deformasyonuyla ilişkilendirildiği, 
ayrıca turnike kullanımının iskemi sonrasında 
reperfüzyon hasarıyla yakından ilişkili olduğuna 
değinilmektedir (Gute ve ark., 1998). Diğer bir 
araştırmada, turnike uygulaması sonrası ödem 
oluştuğu ve bu ödemin reperfüzyonla gerilediği 
ancak uygulandığı bölgede yer alan hücrelerin 
beslenmesini bozduğundan bahsedilmektedir 
(Blaisdell ve ark., 2002).

Bu araştırmalara ek olarak, iskelet kasında meydana 
gelen iskemi reperfüzyon hasarında ksantin oksi-
daz gibi enzimlerin açığa çıkması sonucu serbest 
oksijen radikallerinin oluştuğunun gösterildiği 
moleküler araştırmaya literatürde rastlanmaktadır 
(Gute ve ark., 1998). Ayrıca operasyonlarında 
turnike kullanılan olguların alt ekstremite iske-
misi sonrası reperfüzyon döneminde, nötrofil 
infiltrasyonuna ve serbest oksijen radikallerine 
bağlı akciğer hasarına yakalandıklarını gösteren 
çalışma görülmektedir (Uysal ve ark., 2006). 
Turnike kullanımında uygulanma şekli ile ilgili 
çalışmada genel olarak diğer gruba göre daha 
erken sürede turnikenin açıldığı, yara kapandık-
tan sonra turnike açılan grupta ek cerrahi girişim 
gerektirebilecek hematom, yara yeri enfeksiyo-
nu, hareket kısıtlılığı gibi postop erken dönem 
komplikasyonlarına rastlandığı bildirilmektedir 
(Rama ve ark., 2007). Bizim araştırmamızda her 
iki grupta yer alan olgularda postop erken dönem 
komplikasyon gözlemlenmemiş ve olgulara ek bir 
cerrahi uygulanmamıştır. 

Turnike kullanımının, total diz artroplastisinde derin 
ven trombozu (DVT) gelişimini arttırıp arttırmaya-
cağı yönünde de araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 
Hasegawa ve ark. (2007) turnikeli ve turnikesiz 
opere edilen olguları, postoperatif dönemde ultraso-
nografi ile DVT açısından incelemişler. Olguların 
tümünde postop DVT gelişme riskini % 81,3 
olduğunu ve pulmoner emboli gelişme riskinin 
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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 

olarak turnikeli ve turnikesiz olgular arasında DVT 
gelişimi açısından anlamlı fark bulamadıklarını 
bildirmişlerdir. Ancak başka çalışmada venöz 
tromboembolinin turnike uygulanan gruplarda 
daha fazla görüldüğü bildirilmiştir (Chen ve ark., 
2015; Mutlu ve ark., 2015).  Çalışmamızda her 
iki grupta yer alan olgularda postoperatif  DVT 
saptanmadı.

Çağatay ve ark. (2012) operasyonları esnasında 
turnikenin erken açılmasının postop kanama 
miktarını azaltmasına rağmen, olguların kan 
transfüzyon ihtiyacında değişiklik olmadığını 
bildirmektedirler. Bu araştırmada da turnike uy-
gulanan ve uygulanmayan gruplar arasında kan 
transfüzyonu ve kanama miktarı açısından anlamlı 
bir fark bulunamadı. 

Koşucu ve ark. (2014) uygulanan anestezik ajanın 
ve anestezi yönteminin önemli olduğunu gösterdik-
leri çalışmalarında, spinal anestezinin daha üstün 
olduğunu bildirmektedirler. Bizim çalışmamızda 
tüm olgulara spinal anestezi uygulandı.

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi, geriye yö-
nelik arşiv dosyaları üzerinden gerçekleştirilmesi 
çalışmamızın kısıtlılığı olarak kabul edilmiştir. 
Hastaların klinik ve fonksiyonel sonuçları değerlen-
dirilmemiştir. Hastaların uzun dönem takiplerinin 
olmaması diğer kısıtlılığımızdır. İleriye yönelik, 
kanama kontrolüne ek olarak oksidatif stres para-
metreleri ve doku hasarının birlikte değerlendirildiği 
subklinik ve klinik araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Turnike uygulanan olgularda, uygulanmayan 
olgulara göre kan  transfüzyonu ve postoperatif 
kanama miktarını açısından anlamlı fark tespit 
edilmemiştir. Turnike, intraoperatif daha iyi 
görüş sağlayan yöntem olmakla birlikte turnike 
uygulama kararını cerrahın vermesi gerektiğini 
düşünmekteyiz.  
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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 

ZHANG, W., LIU, A., TAN, Y., AL-AIDAROS, 
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: A surgical field without blood is desired throughout history. Tourniquet 
, found in 1904 and popularized by Klenerman in 1960, enabled surgeons to perform surgeries with 
no blood. However; superoxide radicals appeared as a result of ischemia during tourniquet use may 
damage endothelial tissue as well as microvascular damage may occur related to compression. In-
crease in microvascular permeability following deflation of tourniquet is described as post-tourniquet 
syndrome. Simultaneously a moderate increase in plasma potassium and lactate levels accompanies. 
There are also some studies suggesting that the hematological and respiratory dysfunction also 
contribute to the increase in lactate levels. It’s shown that besides tourniquet time, type of anesthe-
siology, antibiotics and cardiovascular status of the patient may also cause secondary side effects. 
For these reasons, investigations on reducing secondary side effects in total knee arthroplasty opera-
tions related to use of tourniquet were initiated. Randomized and controlled studies showed us that 
there were no differences in terms of postoperative blood loss whether tourniquet was used or not. 
Purpose: The purpose of this study is to compare postoperative blood loss following unilateral, 
cemented total knee arthroplasty surgeries in patients in tourniquet used patients and no tourniquet 
used patients, thus finding out which method would be more effective inreducing blood loss and 
bleeding control. Scope:  Study was performed by reviewing retrospectively the archive data of 328 
patients who applied Medipol University Medical Faculty Orthopedics and Traumatology Depart-
ment and received unilaterally cemented TKA between December 2010 and February 2013. Of 102 
receiving general anesthesia and preoperative anticoagulant treatment. with hemorrhagic diathesis. 
peripheral neurovascular disease. malignity. vascular thrombosis history. tourniquet time more than 1 
hour and 30 minutes. and tourniquet deflation before skin closure were excluded from study and the 
rest 226 cases were included. Limitations: Acquiring the data from archive records retrospectively 
was evaluated as a limitation for our study. Clinical and functional results of the patients were not 
evaluated. Nonexistence of long term follow up of the patients is the other limitation for our study. 
For further evaluation the effects of tourniquet usage clinical and subclinical studies which evaluate 
oxidative stresses and tissue damage simultaneously in addition to hemostasis are needed. Method: 
For standardizing surgical performance data of 226 patients who received arthroplastic surgery by 
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two surgeons (M.I. with tourniquet usage and O.G. without tourniquet usage) were evaluated. In all 
patients cemented and posterior cruciate ligament retaining TKA materials were used. Access to knee 
joint was achieved from anterior midline incision and medial parapatellar approach. Drainages were 
removed and patients were mobilized with canadian crutches at postoperative first day. Patients were 
separated with tourniquet (Group I) and without tourniquet (Group II) groups and evaluated. If the 
data of the patients were appropriate for the study criterion medical data were recorded randomly to 
groups and demographic data as Body Mass Index (BMI). gender. age. surgery side were recorded. 
On to these structured forms postoperative bleeding volumes. blood transfusion volumes. preoperative 
and postoperative hemoglobin values. surgery time. hospitalization time and in addition to surgery 
time peroperative and postoperative complications were recorded. In addition to statistical analyses 
of descriptive collected data correlation of groups were performed by using Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) version 18. While the data of both groups were evaluated by using Mann 
Whitney U test continuous variables were expressed as mean ± standard deviation. Values with alpha 
value under 0.05 were accepted as statistically significant. Findings: In group I (with tourniquet us-
age) 94 of 125 cases (75.2%) were female. In group II (without tourniquet usage) 85 of 101 cases 
(84.1%) were female. There was no statistically significant difference between groups (p=0.78; 95% 
CI) for age (Group I: 62.8 ± 7.1 years; Group II: 60.7 ± 6.9 years). side (Group I: 66 left knee. 59 
right knee; Group II 58 left knee. 43 right knee)and BMI (Group I:30.78 ± 8.12; Group II: 32.46 ± 
4.6). Also there was no statistically significant difference between groups for surgery time (Group 
I: 76.1 ± 19.6 minutes; Group II 72.4 ± 7.8 minutes; p=0.692) and erythrocyte suspension transfu-
sion values (Group I: 1.8 ± 1.1; Group II: 1.3 ± 0.7; p=0.613). There was no statistically significant 
difference between groups for postoperative bleeding values (Group I: 481.8 ± 133.7 ml.; Group 
II: 382.5 ± 210.2 ml. p=0.548). There was no statistically significant difference between groups for 
the preoperative and postoperative hemoglobin (Hb) values of the patients who received erythrocyte 
suspension transfusion (preoperative Hb Group I: 12.7 ± 1.4; Group II: 12.7 ± 1.6; p=0.567 – post-
operative Hb Group I: 12.6 ± 1.1; Group II: 10.2 ± 1.3; p=0.693). Hospitalization time was similar 
for both groups (Group I: 9.8 ± 3.1 days; Group II: 11.2 ± 1.5 days; p=0.684). There was no com-
plication postoperatively like infection. haematoma and deep vein thrombosis. Conclusion: The use 
of tourniquet doesn’t reduce need of blood transfusion and postoperative bleeding when compared 
with other patients. It provides a better vision in surgical field. The use of tourniquet should be in 
the surgeon’s preference.
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özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu 
bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış 



olmalıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak 
için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş 
alan çalışmalar ancak yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali 
ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu 
bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem 
sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca 
dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web 
sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir 
yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık 
sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin 
mutlaka derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan 
hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde 
gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar 
verme yetkisine sahip bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın 
dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde 
bir yükümlülük oluşturamaz. Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu 
mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına 
alınsa bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye 
bir yaptırım uygulamaz. Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna 
aittir.

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak 
gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak 
sorumludur. Araştırma çalışmalarında ve uygulamalı çalışmalarda mutlaka etik kurul raporu 
istenir. Etik kurul raporu olmayan çalışmalar kabul edilmez. Hakem onayından geçse bile 
yayına alınmaz. Yazar ya da yazarlar bu konuda bir hak talebinde bulunamaz. Bu konuda 
dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Her bir 
yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara 
uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi olarak bilgi 
verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmalarda 
mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı belirtilmelidir. 
Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir. Tez ve 
uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. Bu tip çalışmalarda 
farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı kaynakça kısmında açıkça 
belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik 



alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve 
kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimizde kabul 
edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun 
olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular 
sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale 
baz alınarak yapılmaktadır.
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some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to 
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Our journal acts in accordance with Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846 
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Each and every author has to obey international academic, scientific and ethical rules. Our 
journal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who 
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or abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the 
frame of plagiarism. In MA/MS and Expertise theses, name of the author of the original study 
has to be stated. If different author names exist in such studies, the contributions of the authors 
to the study have to be clearly stated in the bibliography. Our journal has both online and printed 
versions. Our journal, as a material including academically-prepared studies, is a social organ 
which provides services to the society in order to provide benefits to institutions and individuals 
which carry out scientific studies. Page-setting of the works which have been accepted and 
granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s publication and 
writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from the system by 
author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed by authors 
based on the sample work provided for them. 



YAYIN İLKELERİ

1.Dergimizin yazım dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE’dir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar BAŞ EDİTÖR(ler) başta olmak üzere dergi 
yönetiminin onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı ve online olarak çıkarılmaktadır. İnternet ortamında basılı halinin PDF ve her 
bir makalenin tek tek indirilmesine imkan sağlanmaktadır. Yazar(lar) ya da okuyucular ücretsiz 
olarak derginin her bir sayısına toplu ya da tek tek ulaşım sağlayabilir.

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 (yayınlanmamış) veya değerlendirmeye gönderilmemiş 
olması gerekir. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması 
koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. Dergimiz başta olmak 
üzere dergimizde yayın yapmış yazar(lar) yönetici, hakem kurulu, bilim kurulu, editörler ve 
yayın kurulunun uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi zarar ilgili yayında ismi bulunan 
kişi, yazar(lar) veya yayın sahibi kurumdan tazmin edilmek üzere hukuki haklarımızı saklı 
tutarız. Oluşan her türlü hukuki sorunda dergi yönetiminin tayin etmiş olduğu yetkili hukuk 
müşavirlerimiz (Avukatlarımız) tarafından İstanbul Mahkemeleri ve Türk Hukuk sistemine 
yönelik gerekli hukuksal işlemler başlatılarak süreç devam ettirilir.

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. Yayın sıralaması başta 
ID numarası baz alınarak, “ID Numarası Sistem Tarafından Otomatik Olarak Dergiye Yüklenen 
Makalelere Verilen Bir Takip Numarasıdır. Bu bilgi yazarlar tarafından yazarlara ait üyelik 
panelinden takip edilebilir.” hakem onayından geçmiş ve resmi süreci tamamlamış olması 
koşulu aranır. Fakat belli durumlarda dergi yönetimi, baş editör(ler) ve yayın kurulunun kararı 



ile sayı içinde farklılıklar yaratılabilir. Bu durum dergimize ait olup, yazar(lar) hiç bir hak 
iddiasında bulunarak dergimizi baskı altına alamaz maddi ve manevi yaptırım uygulayamaz.

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilmez, bilmek 
istese bile bu bilgi kendilerine verilmez. Bu durum sadece sistem yönetici ve baş editör(ler) 
tarafından bilinir gizli tutulur. Olasiki bir hukuki durumda ancak mahkeme kararı ile bu bilgi 
talepde bulunan mahkeme(lere) resmi üst yazı ile baş editör(ler) tarafından imza edilir ve 
dergi hukuk müşaviri (avukatı) kanalı ile mahkemeye gönderilir. Ayrıca yazar(lar)”ın bağlı 
oldukları üniversite, fakülte, yüksek okul, bölüm başkanlıkları ya da bağlı oldukları diğer 
kurumların ilgili yayın hakkında resmi bilgi talep etme hakkı yoktur. Bu bilgiler yayının dergi 
değerlendirme sürecinde yazar(lar)”a sistem otomatik olarak gönderir ve yazar(lar) bu bilgileri 
kendi panellerinden takip edebilir. Bu konuda dergimize hiç bir talep, şikayet, hukuki süreç, 
maddi ve manevi bir uygulama söz konusu değildir. Dergimiz kendi adına bu konuda Türk 
Hukuk sistemine ve Fikri Sinai Haklar kanunu çerçevesinde ilgili yönetmelikleri bağlı olarak 
hareket eder.

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir yayın sadece iki düzeltme hakkına 
sahiptir. Düzeltme süresi her bir yayın için 15 gündür. Bu süre içerisinde istenilen düzeltmenin 
yapılarak çalışmanın düzeltilmiş halinin gönderilmesinin istendiği mail adresine gönderilmemesi 
durumunda yayın değerlendirmeden kaldırılır. Aynı yayının düzeltilerek yeniden sisteme 
yüklenmesi durumunda bütün süreç ilk aşamadan itibaren yeniden değerlendirmeye alınır. İlk 
değerlendirme ilgili alan editörü, baş editör(ler) ve sistem editörü tarafından yapılır. Bu aşamada 
dergimize gönderilen yayınlar dergi yayın kabul şartlarına uygun değil ise direkt olarak red 
edilir. Hakem sürecine girmiş yayınlar, hakemlerden gelen düzeltme taleplerine göre sürece 
tabi tutulur. Bu süreç içerisinde baş editör(ler) kendi insiyatiflerini kullanarak ilgili hakemleri 
değiştirebilir ya da kendileri sürece dahil olur. Bu durum tek taraflı olarak dergi yönetimine aittir. 
Hakem görüş ve talepleri hiç bir koşulda değiştirilmez ve aynen uygulaması gerçekleştirilir. 
Hakem görüş ve raporları kesin ve katidir. İki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz 
(red) vermesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemden gelen bilgi 
doğrultusunda hareket edilir ve sonuca gidilir.

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 alanların dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında 
bulunamaz. Aynı sayı ya da ardı ardına gelen sayılarda ilgili yazarlara ait çalışmalar yayına 



alınabilir. Bu durum ancak baş editör(ler) dergi yönetimi ve yayın kurulunun onayına bağlı 
olarak yapılır. Aynı yazar(lar)”ın aynı sayıda birden fazla yayını bulunabilir. Bu durumunun 
işleyişi ancak dergi yönetiminin insiyatifi ile gerçekleşir. Böyle bir durum dergimizi ve dergi 
yönetimini hukuki olarak bağlamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye devredilmiş 
(verilmiştir). Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez (yazılı belge talebinde 
bulunulmaz). Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Dergi 
yönetimi aynı yayında birden fazla yazarın bulunması durumunda sorumlu yazar belirtilmemiş 
ise ilk sırada yer alan yazar’ı muhatap kabul eder ve bu doğrultuda hareket eder. (M-16).

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. Dergi yönetimi aynı yayında birden fazla yazarın bulunması durumunda sorumlu yazar 
belirtilmemiş ise ilk sırada yer alan yazar’ı muhatap kabul eder ve bu doğrultuda hareket eder. 
Diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, 
vermek zorunda değildir. 

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

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

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili yazara gönderilir. “M-
16” Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi 
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar(lar) dergimiz hakkında 
bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 15 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere 100 ile 150 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN 
olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. 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 özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 



21.Genişletilmiş İngilizce özet: İngilizce olmayan tüm makalelerde, şablon dosyasının sonunda 
en az 750 kelime uzunluğunda genişletilmiş İngilizce özet bulunmalıdır.



PUBLICATION PRINCIPLES

1. Publication language of our journal is TURKISH and ENGLISH. 

2. Articles and works prepared in other languages can be accepted with the approval of 
particularly EDITOR-IN-CHIEF(s) and Editorial Board. The right to accept such works belongs 
unilaterally to our journal. 

3. Our journal has printed and online versions. It is possible to download each article one by one 
or PDF version of the printed journal on internet. Author(s) or readers can easily access to each 
issue of the journal as a whole or separately free of charge. 

4. No publication is accepted without registering to the system. 

5. No author can claim any rights over our journal. 

6. Responsibility of any work belongs unilaterally to the author. Our journal is not put under 
obligation on this matter. 

7. Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have 
not been used (published) somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere 
else. Otherwise, works are refused on condition that disclaimer is published, and legal procedure 
about the author is initiated. We reserve the legal rights to indemnify any material and moral 
losses of author(s) having published articles in our journal, manager, referees board, scientific 
board, editors and editorial board of the journal from individuals, author(s) or related institution 
stated in the publication. In any legal problem, authorized legal advisors (our lawyers) assigned 
by the management of the journal initiate necessary legal procedure in accordance with Istanbul 
Courts and Turkish Laws. 

8. Each and every work is evaluated by two referees who are expert in the field, then published 
on condition that works approved by both referees are lined up. 

9. No work has superiority or privilege over another work. Each and every author and work 
is equal and has the same rights. Any kind of privilege is not provided. Works are lined up 
primarily based on ID number and it is required that they have been approved by referees and 
official process has been completed. “ID Number is a tracking number which is provided by 
the system for works which are submitted to the system. This information can be followed by 
authors from membership panel for the authors.” But under certain circumstances, management 
of journal can make some changes within the issue with the decision of Editor(s)-in-Chief and 



editorial board. This right belongs to our journal and author(s) cannot claim any legal rights and 
put pressure on our journal and impose material and moral sanction. 

10. Author does not know which referees have evaluated his/her work, even if they wish to 
acquire that information, it is not provided for them and it is kept secret. Only system manager 
and editor(s)-in-chief do have such information. In a possible legal situation, court(s) demanding 
this information with court order are informed through legal advisor (lawyer) with a cover letter 
signed by editor(s)-in-chief. In addition, universities, faculties, higher schools, heads of the 
departments or institutions which authors are affiliated do not have the right to demand official 
information regarding the publication. Such information is sent to author(s) automatically by 
the system in the process of evaluation and author(s) can follow the progress from their panel 
within the system. On this matter, any demand, complaint cannot be made and any legal process, 
material and moral implementation cannot be initiated. Our journal acts in accordance with 
Turkish laws and related regulations of Intellectual and Industrial Rights Law on this matter. 

11. Corrections are made in major or minor way. Each work has only two chances for corrections. 
Correction period is 15 days for each work. If the work is not sent to the necessary e-mail 
address as corrected in required way within specified period of time, the work is removed from 
evaluation process. If corrected version of the same work is uploaded to the system again, 
whole process of evaluation is initiated from the first phase. Initial evaluation is made by field 
editor, editor(s)-in-chief and system editor. In this phase, if the submitted works do not conform 
to the publication principles of the journal, they are directly refused. Works in the process 
of referee’s evaluation are subject to the process according to the correction demands of the 
referees. Within this phase, editor(s)-in-chief may change related referees using their own 
initiatives or get involved in the process. This right belongs unilaterally to the management 
of the journal. Opinions and demands of referees are not changed in any condition and are 
implemented exactly. Opinions and reports of referees are final and absolute. In case of a 
positive opinion form one referee and a negative opinion from the other referee, the work is 
sent to a third referee for further evaluation. The journal acts according to the opinion of the 
third referee, and the process is finalized. 

12. If previously used works such as thesis, presentation and conference proceeding are turned 
into article, then the information of previous use of the work should be provided and explained 
in the footnote. Otherwise, it is regarded as plagiarism and our journal does not accept any 
liability stemming from this situation. 

13. Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the 
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, author(s) cannot claim any rights. 
Works of the same author can be published in the same issue or consecutive issues. This is 



carried out only with the approval of editor(s)-in-chief and management of the journal and 
editorial board. More than one article of the same author(s) can be published in the same issue. 
This is realized with the initiative of the management of the journal. Such a situation is not 
legally binding for our journal and the management of the journal. 

14. Every right of the works uploaded to our journal is transferred (granted) to the journal 
by the author. Signature and consent form are not asked from the author for this, any written 
document is not required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred 
to the journal. In the case of works with more than one author, journal management regards 
the first name written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts 
accordingly. (Item 16) 

15. Evaluation process of works submitted to our journal is two months depending on the 
feedback from referees. If no feedback is received within two months, works are directed to 
another referee. In this case, the time may extend. Under such circumstances, author cannot 
claim any right and cannot withdraw the article from the system. 

16. In the case of works with more than one author, journal management regards the first name 
written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts accordingly. 
The journal does not have any contact with other authors and does not and does not have to 
inform them except for the first author. 

17. Referees who evaluate works act totally independently. Our journal does not impose any 
sanction on referees and does not ask special treatment. 

18. Our journal is published twice in a year; June and December. These periods may change 
depending on the publication system of the journal. For this reason, our journal is not liable for 
any demand and obligation. 

19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are 
sent to the related author. “Item 11” Correction period is 15 days for each work. Works whose 
corrections are not completed within this period of time are removed from the system and 
refused. In this case, author(s) do not have the right to sanction on our journal. 

20. An abstract in Turkish is mandatory for works which are prepared in other languages. The 
number of key words can vary between 3 and 7. Maximum page number for each work is 15 
pages. Abstract both in Turkish and English should be between 100-150 words. TIMES NEW 
ROMAN should be used in the articles, type size should be 12. Article should be written in 
single space. Title of the work should be written bold in 14 pt. Name of authors and their 



affiliated institutions should be bold, italicized and in 12 pt. Turkish and English abstracts 
should be written in 10-type size and placed one after the other. 

21.Extended English Abstract: All non-English manuscripts must have at least 750 words long 
extended English abstract in the end of manuscript template file.



YAZARLARA BİLGİ

1. OTSHD “Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi”; 
4 ayda bir yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak 
derginin özel durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide Ortopedi Travmatoloji, Spor Hekimliği, Sporcu Sağlığı ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon 
ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer 
almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte 
olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, 
slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, 
araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. “Yayın İlkeleri M-16” 
yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi derginin kabul ettiği, son sayıda yer alan makalelerdeki 
mevcut yazım şekline göre düzenlenmelidir.

7.Yazar(lar) kendi insiyatifleri doğrultusunda yayının dergimiz hakem ve bilim kurulu içerisinde 
bulunan daha önce sorun yaşamış olduğu ve etik olmayacağına inandığı hakemlerin isimlerini 
resmi yazı ile dergi baş editör(ler)’ine bildirebilir. Bu durumda yazar(lar)’ın talebi değrelendirilir 
ve baş editör(ler)’in kararı ile uygulamaya geçilir. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan 
olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde 
açıklanmaz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. 
İnterdisipliner nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması 
durumunda ilgili alandan 3. hakeme tayin edilir. Üçüncü hakemden gelen bilgi ve talepe göre 
hareket edilir. Yazar(lar)’ın sadece iki düzeltme hakkı bulunur. Her bir düzeltme süresi 15 



gündür. Bu süre kesinlikle geçilmez. Düzeltme talebine göre ve hakem raporuna göre hareket 
edilir. Bu çerçeve dışına asla çıkılmaz.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. “Yayın İlkeleri M-16” Belirtilen 
sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

11. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat farklı durumlarda ve ülke dillerinde 
hazırlanan çalışmalar literatüre katkı sağlayacak ise dergi yönetimi ve baş editör(ler)’in kararı 
ile kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına 
tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında 
yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında 
yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul 
edilebilir ve hakem sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı 
sağlayacağı düşünülüyorsa baş editör(ler) ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem 
süreci başlatılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih 
nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 
3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

12. Yazılar 5-15 sayfa aralığında olmalı, toplam 15 sayfayı geçmemelidir. Hazırlanan çalışmalar 
dergimizde daha önce yayınlanan ve en güncel olan son sayıdaki çalışmalar dikkate alınarak 
hazırlanmalıdır.

13. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar 
sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) 
de bulunmaktadır.

14. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler 
bulunmalıdır.



15. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz 
edilmelidir.

16. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın 
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta 
adresi de bulunmalıdır.

17. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editör(ler)’e aittir. Baş editör(ler)’in yazı 
hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

18. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın yazarlar(lar)’a geri gönderilmez.

19. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

20. 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(lar) 
bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

21. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla 
yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer 
almalarını onaylarlar.

22. OTSHD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
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. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli 
araştırmalarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme 
yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR 
NUMARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR 
BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik 
durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk 



yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya 
ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken 
girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın 
yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk 
altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) 
sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE 
HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK 
HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.



GUIDELINES FOR AUTHORS

1. OTSHD “International Refereed Journal of Orthopedic Traumatology and Sports 
Medicine” is an international refereed journal with an academic and scientific attributions 
published in every 4 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on 
special occasions.

2. Scientific and original studies from the fields of Orthopedics Traumatology, Sports Medicine 
and Physical Therapy and Rehabilitation are included in the journal. The papers must be 
written with scientific concerns, should contribute to the field, indicate the important resources 
as references, not be written with prejudice, not include motto-like sentences, and have an 
advanced language. They should also have one of the qualities of scanning, research and 
developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place “Publication 
Principles A-16” is seen as addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Regulation and operation of the string accepted by the journal, should be adjusted to shape 
the current spell in the last number located article.

7. In line with their own initiatives, author(s) can inform the chief editor(s) of the journal 
concerning the names of referees in referee and science boards with whom they had problems 
before with a belief that they are not ethical through an official letter. In this case, the requests 
of author(s) are evaluated and it is put into practice upon the decision of chief editor(s). 

8. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board 
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees of 
interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise.

9. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the 
referee evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or 
“Publishable”, a third referee from the related field can be assigned and it is acted according to 
her/his evaluation. Only two editing requests can be demanded from the author. Each editing 



process lasts 15 days. This is the absolute period. It is acted in line with the editing request and 
referee report. This is strictly within this framework. 

10. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of 
the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 
the author is informed. “Publication Principles A-16” The edited version of submissions not 
sent back within the prescribed time are not taken into the publication list.

11. The publication language of our journal is Turkish and English. However the studies 
prepared in different conditions and different languages can be accepted upon the approval 
of journal management and chief editor(s) if they contribute to the literature. In this case, the 
publication board unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author(s) in question 
cannot be effective on our journal.

12. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they 
weren’t published in another place or not in evaluation process for publication at that time.

13. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents.

14. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee 
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation is 
thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed for each 
volume. Original texts are preferred.

15. Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New 
Roman and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page.

16. Papers should be between 5-15 pages and not exceed 15 pages. The papers must be prepared 
by taking into account the previously published and updated papers in the last volume of our 
journal. 

17. For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 
3-7 key words below the abstract. The abstract must have the title and key words in the original 
language. 

18. For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-250 words, title 
and key words. 



19. The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly 
indicated in the abstract.

20. Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, 
name of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and 
e-mail must exist on the cover page.

21. The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-
chief about the paper are sent together with the referee report within the shortest time.

22. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.

23. The whole responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).

24. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

25. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. 

26. OTSHD “is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed 
version. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the 
cost of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version 
to any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be 
paid to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the 
journal to the printing company for the annual printing and other expenditures. Authors can also 
be demanded fees for journal expenditures if necessary. 

27. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee. 

28. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD 
INFORMATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” 
and “INFORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD 
if the studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and 
“CORPORATE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible 



negative situation and deficiency within the framework of national or international rules of 
law. The whole responsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal information 
regarding the report of ethical board and research exist, they must be inserted while uploading 
the study to the system. In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, 
publisher, executive editor, referee board and the other referees conducting evaluation bear no 
responsibility. Author(s) are responsible for any material, moral and legal negative situation that 
may occur. IN CASE OF ALL KINDS OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION 
“PROBLEM”, OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TERMS.
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