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DE�ĐZ ULAŞTIRMASI�DA, GEMĐADAMLARI�I� BĐLĐŞSEL 

(COG�ITIVE) PERFORMA�SI�I� STRESÖR FAKTÖRLER ALTI�DA 

MODELLE�MESĐ VE OPERASYO�EL SÜREÇLERE ETKĐSĐ 

ÖZET 
 

 
Bilişsel bilim; bireylerin düşünme, hissetme, öğrenme, hafıza, karar verme, dil, 
problem çözme, mantık ve yargılama gibi zihinsel süreçlerini en geniş anlamda 
inceleyen; zihin ve zekânın işleyişini, beynin çeşitli alanlardaki verimliliğini ele alan 
ve bu anlamda sistemlerin dinamiklerini ve yapılarını araştıran disiplinlerarası bir 
bilim dalıdır. Bu çalışmada; gemiadamlarının bilişselliklerinin; belirli stresör 
faktörler altında (yorgunluk-uykusuzluk, sıcaklık ve gürültü), gemi ortamındaki 
operasyonel süreçlere etkisi incelenmiştir. Araştırma süreci; sefer esnasındaki 
gemilerin köprüüstü ve makine dairelerinde gerçekleşmiş, tüm veriler gerçek 
zamanda ve farklı birçok operasyonel süreci kapsayacak şekilde toplanmıştır. 
 
Çalışmamızda, gemiadamlarının bilişsel performanslarını değerlendirebilmek için; 
bilgisayar tabanlı 22 farklı bilişsel testten oluşan Otomatik Nöropsikolojik 
Değerlendirme Ölçütleri (Automated Neuropsychological Assessment Metrics, 
ANAM4™) proğramı kullanılmıştır. Ayrıca gemideki tüm operasyonel süreçlerde, 
stresör faktörler altındaki gemiadamlarının beyinlerinde meydana gelen değişiklikleri 
değerlendirmek için EEG cihazından yararlanılmıştır. 
 
Yorgunluk ve uykusuzluğun, bilişsel performansa etkisini değerlendirebilmek için 
seyir vardiyalarında karşılaşılan operasyonel süreçleri de göz önünde bulundurarak, 
Wayne C. Harris’in (2003) askerler üzerinde yapmış olduğu bilişsel çalışmadan 
yararlanılmış ve 5 farklı ANAM4™ testinden oluşan bir batarya oluşturulmuştur. 
Oluşturulan batarya başta gemi kaptanı olmak üzere tüm güverte zabitlerine ve 
stajyerlerine 4 saatlik seyir vardiyalarının başında, ortasında ve sonunda 
uygulanmıştır. Test sonuçlarında, genel olarak 4 saatlik seyir vardiyasının ortasından 
itibaren gönüllülerin bilişsel testlerdeki başarı oranı düşmüş ve reaksiyon hızları 
yavaşlamıştır. EEG cihazı ile gönüllülerin seyir vardiyası boyunca kaydedilen beyin 
dalgaları incelendiğinde, yorgunluk özellikle vardiyanın son çeyreğinden itibaren 
gözlemlenmiştir.  
 
Termal stres ve gürültünün, bilişsel performans üzerindeki etkilerini değerlendirmek 
için ise gönüllü makine zabiti ve stajyerlerine, sıcaklığın ve sesin stresör faktöre 
dönüştüğü durumlar ile normal şartlara yakın koşullarda yapılan testler 
karşılaştırılmış ve artan sıcaklık ile gürültünün bilişsel performansı negatif yönde 
etkilediği görülmüştür. EEG cihazı ile de sıcaklık ve gürültünün beyin dalgalarında 
meydana getirdiği stres gözlemlenmiştir. 
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MODELI�G THE COG�ITIO� OF SEAFARERS U�DER STRESOR 

FACTORS A�D ITS EFFECT O� OPERATIO�AL PROCESSES I� 

MARITIME TRA�SPORTATIO� 

SUMMARY 

 

Cognitive science is a multidiciplinary science area that identifies the mental 

processes of thinking, feeling, learning, memory, decision making, language, 

problem solving, communication, logic and judging in the broadest way by checkout 

the actions of mind and intelligence through understanding the system dynamics of 

interactions between them. In this study, based on the definition of cognitive science, 

the effect of cognition of the seafarers  during the operational processes are evaluated 

under certain stresor factors such as fatigue-sleepiness, noise and thermal strain. 

Research was conducted on the bridge and engine rom during the voyage of a short 

route container vessel. Thus all the data was collected under real time and real 

conditions including different operarional processses.  

In maritime transportation, the improvements and the methods and technology are 

organized in accordance with the decisions taken to provide the security in the seas 

and the technology. The basis for these items is the events, accidents, and 

environmental pollution and happenings that took place in the past as examples. 

Recently it has been observed that human factor is the main reason in the accidents in 

the sea. International Maritime Organization, (IMO) has stated that in the safe 

operations in the ships, people should focus on human-related activities and that in 

order to reduce the accidents in the sea, high standards safety measurements and 

environmental protection. IMO also stated that human-related issues have high-level 

importance in its work program. 

The human factor plays an important role in the ship, system design and operation. 

The importance of the human factor does not end when the ship is down in the sea, 

and when it is sold, or when it is sent to the dockyard; it is valid during the idea, 

design and building stages. It is known that human beings are inclined to make 

mistakes. The nature of the mistake is related to how critical they are, and under what 

circumstances are they and the density of the work and the physiological and 

psychological state. In this context, the human based mistake stems from the loss of 

data during processing the information and during the perception of the data under 

such variables. That is to say, the problem solving is a process in which people 

perform duties and which is a capacity needed by process of information, and this 

capacity is described as the cognitive ability. 

Cognitive abilities means the receiving of input in order to produce information from 

the outer environment, being able to interpreted and transferring it to activity; on the 

other hand conscious is the system formed by these items. In other words, 

“conscious” may be anything perceived. Cognitive abilities are coded in minds and 

are greatly dependent on previous experiences, and may be defined as the process 
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which contains the stimuli related to leaning.Cognitive abilities may be explained by 

relating them with four sub-abilities: 

• The ability of the individual of learning 

• The ability of the individual’s fast learning 

• The ability to adopt him/herself to the conditions that he/she is not used to 

• The ability of being able to use the data in the future   

Therefore, the environmental, psychological and physiological changes that may 

emerge during the exhibit of cognitive abilities will affect the cognition process. 

When this effect is considered in terms of the environment receiving of the tall, 

psychological and physiological changes, the most important factor in the loss during 

cognition process. 

The ships being a closed and complex system and the stress with these factors affect 

the cognition process which contains the information cycle of the seafarers.  

The cognitive processes start with the individual receiving outer stimuli. Most of the 

information arriving at the sense record is removed and some of them are kept for 

some time and recognized. Senses are transferred to short term memory via sense 

and attention process. Short term memory has very limited storage ability and the 

information is stored here and processed. Cognitive processes ensure the transfer of 

the information to long term memory.  

The “Transactional Stress Theory” of Lazurus has enlightened the conflict between 

stress and stressor concept in the literature. Transactional Stress Theory defines the 

stressor factor as the situational conditions which threaten the individual’s existence. 

The threat is the thought of the individual having insufficient sources to meet his/her 

immediate needs. Stress is the reactions of the individual to these threats. So, stress is 

a reply given to situational conditions. If these conditions cause a perception of a 

threat, it becomes a stressor. The reactions given to threats vary according to the 

character traits and values of the individuals. 

The individual situation includes the responses to the same conditions at different 

times. The reason of the different replies is the differentiation of the environmental, 

physical and psychological changes. For example for an individual to which a 

problem solving duty is given, this process implies challenge for the same person, 

however, for a person who has slept enough, this process may be easy. The personal 

characteristics cause two important differences in given reactions. The first one is the 

difference in the answer in face of a problem. The second is the difference in 

perception density in face of a problem. Personal values are the information of 

situational conditions obtained during a presence of a threat or the need for a specific 

sensitivity. A person inclined to anxiety will feel more stress than a person who does 

not have anxiety. As a result, a person who underestimates the size of the fear may 

feel fear less than a person who cares much more for the fear. Other factors include 

anything but the valid cognitive activities (distractors, stimuli, etc.). 

Seafarers’ using their cognitive abilities result in their obtaining information in 

different levels. The reason for this is that seafarers’ mental models contain the 

instrument info, duty info and the info on their organization. The possible losses 

during the formation in the three info types will affect the training process directly 

The mental behaviors lie in the cognitive field, and the activities that require brain-

muscle concordance lie in behavioral field. Learning is the emergence of a relatively 

continuous behavior after the processing of information received. Here, the main 
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issue is not that there is merely a changed behavior. If the changes in behaviors Show 

relative continuity, and are based on experiments, we may talk about a learning 

process. 

Almost all of the behaviors are acquired by learning. Learning begins in family 

environment and lasts lifelong in almost every environment. In terms of psychology, 

learning shows a change in the individual’s behavior. However, there are different 

opinions on what direction the behavior occurs and how it occurs. These opinions 

may be divided into two sub-groups as the behavioral view and the cognitive view. 

We examine the cognitive view because the active cognitive assessments lie here.  

Among the training targets, cognitive proficiencies may be grouped from the 

simplest ones to the complex ones. These groups may be defined as: remembering, 

comprehension, practice, analysis, synthesis ad assessment. There are both psycho-

motor abilities and cognitive abilities among the training purposes. However, among 

these cognitive abilities count for a larger space. Hunter (1986) has stated that 

cognitive ability is highly relevant in the improvement of work and work-related 

information. 

Hunter’s definitions is accepted as a basis, in order to determination of how the 

cognitive processes of the seafarers are changed due to situational conditions in the 

ship, and in order to propose suggestions, a test was conducted to the seafarers on a 

1022 container ship which travels short distances and which rests in ports very often. 

As stressor factors, parameters like tiredness, noise and extreme heat, which the 

seafarers encounter very often. The measurement process is made in the bridge and 

in the machinery room of the ship. Data are obtained using scientific methods under 

stressed and not-stressed conditions (computer-based cognitive tests). During the 

travel these data will cover a lot of fields have made it easy for us to study the 

stressor factors’ effect on performance. 

In this thesis, Automated Neuropsychological Assessment Metrics, ANAM4, which 

includes 22 different cognitive tests was used to measure cognitive performance of 

seafarers. In addition, for all operational processes, the changes in the brain wave 

frequencies were recorded by EEG equipment.  

Two bataries that were generated with five and three cognitive tests of ANAM4 by 

quoting on literature of the military training studies of ANAM were used to 

observing and assessing the cognitive operational performances during stresful 

conditions of fatigue-sleepiness and noise-thermal strain  respectively . The tests 

were taken from six bridge officers at the beginning, middle and the end of 4 hours 

watchkeeping period for observing the effects of fatigue and sleepiness. The tests 

which were conducted under the conditions of thermal strain and noise and under the 

normal conditions were applied to 6 engineers and internships in the  engine room.  

In addition, EEG was used during all tests. 

Test results showed that, 

• The cognitive tests performance and the reaction response times decline 

through fatigue and sleepiness during the watchkeeping period. 

• Increasing temperature and noise causes to decline the reaction time and the 

cognitive performance. 

• The frequencies of the brain waves are changes according to the stressful 

conditions and the cognitive operational processes. 
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1. GĐRĐŞ 

Deniz ulaştırmasında, taşımacılık metotlarının ve teknolojinin gelişmesi, rekabetin 

artmasıyla ülkemizde ve dünyada deniz ve seyir güvenliği üzerine alınan kararlar ve 

yapılan düzenlemeler genellikle teknik standartlar ve ekonomik planlar göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. Alınan kararlar ve yapılan düzenlemelerin temelinde 

genellikle daha önceden ortaya çıkmış, örnek teşkil eden olaylar, kazalar ve çevre 

kirlilikleri yer almaktadır ( Torrey Canyon, Exxon Valdez, Titanic gibi). Son 

yıllarda; doğaya, ekonomiye ve denizcilik sektörüne büyük zararlar veren deniz 

kazalarının büyük çoğunluğunda insan faktörünün etkili olduğu gözlemlenmiştir. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization, IMO)’nün 27 

Kasım 2003 tarihli genel kurulunun 23. oturumunda “ gemilerdeki güvenli 

operasyonlarda, insanla ilgili etkinliklere odaklanmanın artması gerekliliği ve 

denizcilik kazalarında belirgin bir azalma yaratma amacıyla yüksek standartta 

emniyet, güvenlik ve çevresel koruma sağlama ihtiyacı” ve “deniz kazalarını 

önlemede önemli rol oynadığı için insan unsuru ile ilgili konularının, örgütün iş 

programında yüksek önceliği olduğu” kararı alınmıştır (IMO, 2004). 

Đnsan faktörü; gemi, sistem tasarımı ve operasyon açısından kritik bir rol oynar. 

Đnsan unsurunun önemi, gemi suya indiğinde başlayıp, satıldığında veya hurdaya 

çıktığında bitmez; fikir, tasarım ve yapım aşamaları dâhil olmak üzere geminin tüm 

yaşam sürecinde geçerlidir (Lloyd’s Register, 2009). Đnsanların, fonksiyonel bir 

sistem elemanı olarak, hata yapabileceği bilinen bir gerçektir. Hatanın ne olduğu ve 

ne kadar kritik olduğu; yapılan işin değişkenlerinin bir fonksiyonudur yani işin hangi 

koşullar altında gerçekleştirildiği, aldığı iş yükünün yoğunluğu ve bireyin fizyolojik 

ve psikolojik durumu ile ilişkilidir. Bu bağlamda insan faktörü bazlı hata; bireyin bu 

değişkenler altında, enformasyon işleme döngüsü sürecinde, dış veriyi algılaması, 

işlemesi ve bilgiye dönüştürerek bir cevap vermesi sırasında yaşanan kayıplardan 

kaynaklanmaktadır. Yani problemleri çözmek ve verilen görevleri yerine getirmek 

aslında bir amaca yönelik enformasyonu işleme sürecinin ihtiyacı olan kapasitedir ve 
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bu kapasite bilişsel yetenek olarak  tanımlanmaktadır (Gregory, 1994 ; Yılmaz P, 

2006).  

Bilişsel yetenekler, dış çevreden enformasyon üretebilmek için girdi alabilme, 

enformasyonu yorumlama ve bu sonuçları eyleme dönüştürebilme kapasiteleri iken; 

biliş ise bu kapasitelerin oluşturduğu sistemdir (Scheerer, 1954; McMaster, 1996). 

Diğer bir deyişle “biliş” bilinen ya da algılanan her şey olabilir. Bilişsel yetenekler 

belleklerde kodlanmış olup daha önceki deneyimlere büyük ölçüde bağlıdır ve 

öğrenilme ile ilişkili olan uyaranları içeren süreç olarak tanımlanabilir. 

(Kaplan&Sadark,1985 ; Tavacıoğlu, 1999) Bilişsel yetenekler dört yeteneğe;  

• Bireyin bilgi edinebilme yeteneğine 

• Bireyin hızlı öğrenebilme yeteneğine 

• Alışık olmadığı durumlara uyum sağlama yeteneğine 

• Gelecekte bilgiyi kullanabilmek için yapılandırma yeteneğine 

bağdaştırılarak açıklanabilir (Hunter, 1980). Dolayısıyla, bu dört maddede belirtilmiş 

olan bilişsel yeteneklerin sergilenmesi sırasında ortaya çıkabilecek olan çevresel, 

psikolojik ve fizyolojik değişimler biliş sürecini de etkileyecektir. Bu etki 

gemiadamlarının çevresel, psikolojik ve fizyolojik değişimleri açısından ele 

alındığında biliş sürecinde kayıplara neden olan en önemli faktörün stres ile 

sonuçlanan stres faktörleri olduğu söylenebilir. 

Geminin kapalı ve karmaşık bir sistem olması ve beraberinde getirdiği stresör 

faktörler, gemiadamlarının enformasyon döngüsünü içeren biliş sürecini direk 

etkilemektedir.  Dolayısıyla her zaman gemiadamları ile ilgili çalışmalarda adı geçen 

“insan faktörü” temelli hatalar, gemiadamlarının bilişselliği ve stresör faktörlerinin 

yarattığı stres ortamları ile ilgili teoriler baz alınarak gerçek ortamlarda çalışılmasını 

gerektirir. Stres, davranış ve biyoloji bilimleri açısından, canlıların kendileri 

tarafından kontrol edilemeyen ve çevre ile uyum sorunu yaşamasına neden olan 

fiziksel, biyolojik ve psikolojik bir durum tanımlamasıdır (Gaillard & Wientject, 

1994). Fisher (1984), stresin en genel operasyonel tanımını ‘strese karşı tepki yaratan 

herhangi bir durum’ olarak yapmıştır. Bu anlamda, stres, normal olarak ne 

düşünüldüğünden ve bilinen psikolojik, bilişsel ve davranışsal tepkilerin dışında, 

deneyim edilmiş ( ısı, ses, korku vb) herhangi bir ortak uyaran olarak tanımlanabilir. 
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Stresin dış bakış açıları; bireyin fiziksel ve psikolojik durumunda değişikliğe neden 

olan çevresel faktörleri tanımlama ve ölçme üzerine odaklanmıştır. 

Yapılan bu tanımlar için henüz bir konsensüse varılamamıştır. Bu nedenle stresi veya 

stres altında yapılan işlemleri değerlendirmek için tek bir ölçüm kullanılamamaktadır 

(Hancock & Desmond, 2001).  Bundan dolayı, stresi değerlendirmek için genellikle 

stres durumlarının oluşmasına neden olan stresör faktörler ile çalışılır. Bu tez 

çalışmasında da, gemiadamlarının bilişsellikleri; belirli stresör faktörler altında 

operasyonel süreçler sırasında incelenmiştir. Bu inceleme üç teori üzerine 

kurulmuştur. Bu teorilerden ilki bilişselliği algılarımızla ölçmemize olanak veren 

‘Bilgi Đşleme Kuramı’, ikincisi stresör faktörler-stres-bilişsellik arasındaki ilişki 

üzerine kurulan Lazurus’un ‘Transaksiyonel Stres Teorisi’, diğeri ise bir sistem 

içerisinde stresin biliş süreci üzerine etkilerini açıklamaya çalışan Hammond’ın 

‘Bilişsel Süreklilik Teorisi’dir. 

‘Bilgi Đşleme Kuramı’, şekil 1.1’de görüldüğü üzere iki temel öğe üzerinde 

durmaktadır. Birincisi, üç yapıdan oluşur; duyusal kayıt, kısa süreli bellek-çalışan 

bellek ve uzun süreli bellektir. Đkincisi ise bilişsel süreçleri içerir. Bilgi Đşleme 

Kuramının birinci adımı bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alması ile başlar. Duyusal 

kayda gelen bilgilerin çoğu atılır ve bir kısmı da çok kısa bir süre tutularak algılanır 

ve tanınır. Duyular dikkat ve algı süreçleri aracılığı ile kısa süreli belleğe geçirilir, 

depolama yetkinliği çok sınırlı olan kısa süreli bellek aynı zamanda çalışan bellektir 

çünkü bilgi burada etkindir ve işlenir. Bilişsel süreçler ise, bilginin duyusal kayıttan 

kısa süreli belleğe aktarılmasını sağlayan, kısa süreli bellekteki bilgiyi saklama 

bilginin uzun süreli belleğe aktarılmasında kullanılan süreçlerdir. Bu süreçler, 

i. Dikkat  

ii. Algı  

iii. Kodlama 

iv. Tekrar  

gibi süreçlerdir (Woolfolk, 1997). Bu tez çalışmasında, bu teoriye dayanarak 

gemiadamlarının dikkat, algı, kodlama ve tekrar süreçlerini ölçmeyi sağlayan 

bilgisayar tabanlı bilişsel testler kullanılmıştır. Testin sonuçları bu teorinin de 

desteklediği üzere biliş süreci ile ilgili değerlendirmeler yapılmasına olanak 

sağlamıştır. 
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ihmal etme veya özel bir hassasiyetin gerektiğinin bilgisidir. Anksiyeteye yatkın bir 

kişi, yatkın olmayan bir kişiden daha fazla stres duyacaktır. Sonuç olarak, korkunun 

boyutunu hafife alan bir kişi, aynı duruma daha fazla değer biçen bir kişiden açık 

olarak çok daha az stres duyacaktır. Diğer faktörler ise geçerli bilişsel aktiviteler 

(dikkat dağıtanlar, uyaranlar vb) dışındaki her şeyi içerirler. 

 

 

                  Şekil 1.2 : Stresin bilişselliğe etki süreci (Yates ve ark,1995). 

Stressiz bir durumdan stresli bir duruma geçiş, her zaman görev taleplerinin artması 

ile ilişkili değildir. Örneğin tecrübesiz bir sürücü yoğun bir trafikte yüksek hızda 

seyretme talebinde bulunurken, deneyimli bir şoförün böyle bir talebi olmayacaktır. 

Kişisel özellikler, stresöre verdiği tepkiler konusunda ön yargı oluşturur. Tecrübesiz 

şoför için görev talebi –şoförün tecrübesizliği göz önüne alındığında- çok fazla iken, 

deneyimli şoför için çok olağandır. Fakat deneyimli şoförde, aynı durumda işine geç 

kalmış olsaydı, o da acele düşünüp karar verecek ve riskli manevralar yapabilecektir.  

Bu konuda denilebilir ki durum ve tepkilerdeki değişim, durumların strese neden 

olmasından öte anlamdaki değişimdir. Ancak değişim beraberinde bir uyum sürecini 

gerektirmektedir. Uyum süreci ise başlı başına bilişsel yeteneklerin ön plana çıktığı 

bir durumdur ki bu şekilde birey çevresini, değişimlerden kaynaklanan yeni yaşam 

koşullarına göre biçimlendirir ve algılarını bu yönde kullanır. Dolayısıyla stres 

bireyin biliş sürecini etkiler. (Lazarus, 1966; Hammond, 2000) 
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Hammond (2000), ‘Bilişsel Süreklilik Teorisi’nde stres ve biliş çalışmalarında stres 

altında ortaya çıkan etkilerin bütünsel olarak ele alınmamasını literatürün eksik 

parçası olarak görmüştür. Stres, Bilişsel Süreklilik Teorisinde çevre ve biliş 

arasındaki sürekliliğin, dengenin ya da uyumun bozulmasının bir sonucu olarak yer 

edinmiştir.   Hammond bütün canlıların çevreleri ile kararlı bir ilişki kurma eğilimde 

olduğunu belirtmektedir. Bu kararlı ilişkinin bozulması stres olarak bildiğimiz 

durumun oluşmasına neden olmaktadır. Stresörler içsel (görev sistemi içerisindeki 

enformasyon kaynağının kaybı gibi herhangi bir olumsuz değişim) ve dışsal (görev 

sistemi dışından kaynaklanan gürültü, soğukluk, sıcaklık gibi faktörler) olarak ikiye 

ayrılmıştır. Bu bağlamda, Bilişsel Süreklilik Teorisi, stres ve biliş arasındaki alanı 

tanımlamaktadır.  Bu alan dört ana önerme üzerine kurulmuş ve bu çalışmamızın da 

temellini oluşturmuştur. (1)  Çevresel olaylar ve bilişsel olaylar davranışların 

belirlenmesinde eşit ve bağlantılı olarak rol oynamaktadır (2) Stresör faktörler her 

zaman bilişsel aktiviteler ile incelenmelidir. (3) Bireyin çevresi ile denge ve 

uyumundaki bozulmalar o anki bilişsel durumunu tanımlar (4) Yönetici ve 

çalışanlara bilişsel değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun kabul ettirilmesi ve alarmda 

olmaları öğretilmelidir.  

Gemiadamları için stres altında bilişsel yetenekleri kullanmak sahip oldukları 

bireysel zihinsel modellere göre görevleri ile ilgili çeşitli tür ve seviyelerde 

enformasyonu edinmeleri ile sonuçlanır. Bunun nedeni gemiadamlarının zihinsel 

modellerinin bilgi yapılarının araç bilgisini, görev bilgisini ve içinde bulundukları 

örgütün bilgisini içermesidir. Bu üç bilgi türünün oluşturulması esnasında 

oluşabilecek kayıplar operasyonel süreçlere direk etki edecektir (Canon-Bowers ve 

ark, 1993). Ayrıca, Hunter (1986) bilişsel yeteneğin öğrenme ve iş ile ilgili bilginin 

geliştirilmesi ile yakından ilgili olduğunu belirtmiştir. Gemiadamlarının bireysel 

seviyede yüksek bilişsel yetenekleri karmaşık görevlerin anlaşılmasını ve 

operasyonel süreçlerde verimliliğe ulaşmalarını sağlayacaktır.  

Bu bağlamda, bu tez çalışması gemiadamlarının stresör faktörler altında biliş 

süreçlerinin incelenerek, operasyonel süreçler esnasında bilişselliklerindeki değişimi 

incelemek ve modellemesini gerçek ortamda yapmaktır. Modellemeden kastedilen 

gemi üzerinde farklı birimlerde ve farklı görevlerdeki gemiadamları için o birim ve 

göreve özel stresör koşullar altında biliş süreçlerinin ana çerçevesini oluşturmaktır. 
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Literatürde ulaştırma bilim dalında yapılan bilişsellik ve stres ile ilgili çalışmaların 

çoğunun sürüş güvenliği ve havacılık ile ilgili olduğu görülmüştür. Anstey  ve ark. 

(2005)  çalışmalarında güvenli sürüş ve çarpışma riski ile ilgili bilişsel, duyusal ve 

fiziksel faktörlerin modellemesini daha güvenli sürüş davranışları geliştirilmesi için 

araştırmışlardır.  Sürüş ile ilgili reaksiyon süresi, ilgi, hafıza, mental durum, görme 

fonsiyonu ve fiziksel fonksiyonların sürüş sırasında ortaya çıkan çıktıları ile 

ilişkilendirilerek ölçülmüştür. Sonuç olarak güvenli bir sürüş için biliş’in, duyusal 

fonksiyonların ve fiziksel fonksiyonların etkisinin olduğu bulunmuştur. Cacciabue ve 

ark.(2004) ise bireysel davranışların bilişsel modellerinin çalışılan karmaşık sistem 

içerisindeki etkisini COSIMO adlı bir bilişsel simülatör ile analiz etmiştir.  

COSIMO, bir sistem operatörünün kaza yönetimi sırasında kompleks sistemi kontrol 

aşamasındaki hareketlerinin bilişsel olarak modellenmesini sağlamaktadır. COSIMO, 

enformasyon arama, tanımlama, planlama gibi birçok bilişsel fonksiyonun 

simülasyonunu kapsamaktadır.  Hutchins and Klausen (1996) kokpitte var olan 

bilişsellik üzerine çalışmıştır. Kokpit ve uçak tayfasının bilişsel aktivitelerinin 

dağıtımlılığı ve algılanan iç ve dış temsili şemaların birbirleri ile olan etkileşimleri 

modellenmiştir. Analizler tayfanın arasındaki işbirliği ve koordinasyonun, 

enformasyonun alınması, dağıtılması ve sistem aktiviteleri sırasında paylaşılmış 

bilişsellik olarak kendini gösterdiği belirtilmiştir.  

Deniz ulaştırmasında ise, daha çok gemiadamları için stres koşullarını oluşturan 

stresör faktörlerle ilgilenilmiştir. Ulusal ve uluslararası bir çok tez, makale yorgunluk 

odaklı olarak insan faktöründen kaynaklanan hataları ele almış ve genellikle stresör 

faktörlerin seviyesini ölçmüştür. Bal (2011) gemiadamlarında yorgunluğa neden 

etkenleri, gemiadamlarına özgü faktörler, yönetimsel faktörler ve çevresel faktörler 

açısından incelemiş yorgunluğa neden olan etkenlerin etki oranlarını tespit etmiştir. 

Yüksekyıldız (2012) yakınyol taşımacılığı yapan gemilerdeki vardiya zabitlerinin 

çalışma ve dinlenme saatleri kapsamındaki uyku ve yorgunluk halleri, tam donanımlı 

köprüüstü simülatör sisteminde yapılan senaryolar dahilinde EEG 

(elektroensefalografi) ölçümleri yapılarak değerlendirilmiştir. Yine uluslararası 

literatürde yorgunluk seviyesini insan faktörünün bir boyutu olarak ele alan 

çalışmalar vardır. Yorgunluk ve bilişsellik yönünden ise Avrupa Birliği projesi 

olarak geliştirilen Horizon Projesi (2012) literatüre önemli katkısı olan bir 

çalışmadır. Bu çalışma  simülatör ortamında gerçekleştirilmiş olup gemiadamlarının 
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yorgunluk altında bilişsel süreçlerini incelemiştir. Embrey ve ark. (2006) Đngiliz Kıyı 

Emniyeti için bilişsel tabanlı iş yükü modeli geliştirmiş kazaları bilişsel yönden 

inceleyerek CLIMATE adlı bir yazılım programı ortaya çıkarmıştır. Bilişsel yönden 

ayrıca yapılan ilk çalışmalardan biri de Hutchins (1996)’in bir geminin navigasyonu 

üzerine dağıtımlı bilişsel modelleme analizidir. Bir geminin limana yanaştırılması 

esnasında mikro ve makro anlamda bir çok teknolojik araca ve çalışana ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir ve bu işlemler sırasında ortaya konan dağıtımlı bilişsel 

modelin sistemin güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulamıştır.   

Deniz ulaştırmasında yapılan bu çalışmalar incelendiğinde, özellikle deniz güvenliği 

alanında, insan faktörü açısından genellikle yorgunluk ve etkileri ele alınmıştır. Fakat 

yapılan çalışmaların genelinde yorgunluk sadece tanımı ile birlikte ele alınıp, insan 

hatalarına neden olan stresör faktörlerin bir boyutu olarak, yorgunluğun mekanizması 

üzerine çalışmalar yapılmamıştır. Ayrıca gemiadamları için diğer stresör faktörler –

gürültü, sıcaklık..vb- ile ilgili çalışmalar literatürde çok fazla yer almamıştır. 

Yorgunluğun ve diğer stresör koşulların gemiadamlarında aslında bilişsel 

yeteneklerdeki kayıplardan kaynaklandığı ve yine bilişsel yeteneklerin 

kaybedilmesine neden olduğu göz önünde tutularak gemiadamları ve biliş konusu 

altında bu çalışmaya başlanmıştır.  

Şu da önemli bir noktadır ki literatürde gemiadamları üzerine yapılan bilişsel 

çalışmalar daha çok simülatör ortamlarında yapılan deneyler üzerine kurulmuştur. 

Yapılan çalışmaların çok azı bireyin bilişsel performansını dinamik doğal ortam 

koşullarında incelemiştir. Birçok değişkeni doğal dinamik ortamında kontrollü 

şekilde incelemenin getirdiği zorluk, stres altındaki gerçek dünya koşulları için genel 

değerlendirme yapılabilmesinden kaçınılmasına neden olur. Deneysel stresörler 

geçici, yoğunluk açısından sınırlı ve genellikle analizi yapılmak istenen durum için 

uzun dönemli etkileri olmayan faktörlerken gerçek durumdaki stresörler ise daha 

şiddetli, yoğun, sürekli ortaya çıkabilen ve bireyin üzerinde uzun dönemli etkilere 

neden olabilen faktörlerdir. Kaygı, korku, zihinsel baskı ve operasyonel ortamların 

getirdiği tetikte olma durumu simülatör ortamlarında yapılan bilişsel deneylerde 

çoğunlukla varsayım olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla simülatör ortamları ve 

gerçek dünyanın operasyonel süreçleri arasında bir bağlantı sorunu bulunmaktadır. 

Woods ve Patterson (2001) gerçek dünyadaki bilişsel süreçlere olan talebin sürekli 

artışını incelemiş ve bu durumun laboratuvar ortamında ortaya çıkamadığını 
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vurgulamıştır. Bundan dolayı bilişsel açıdan gerçek dünyadaki bir durum, deneysel 

laboratuvar kurulumları ile yakalanamamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 

gemiadamlarının bilişselliklerinin; belirli stresör faktörler altında, operasyonel 

süreçler esnasındaki değişimleri ve etkinliği seyir esnasında gerçek ortamda 

alınmıştır. Gerçek ortamda çalışılması gemiadamları literatürü için önemli bir 

katkıdır. 

1.1 Tezin Amacı 

Tezin konusu, gemiadamlarının bilişsel performanslarını, stresör faktörler (gürültü, 

sıcaklık, uyku düzensizliği, yorgunluk, fiziksel efor vb.) altında, bilimsel metotlarla 

ölçmek ve bireysel performans ile operasyonel süreçlere etkisini değerlendirmektir.  

Tezin kapsamı, sefer esnasındaki gemilerin köprüüstü ve makine dairelerinde stresör 

faktörler ve bu faktörlerden arınmış koşullarda, gemiadamlarının bilişsel süreçleri ile 

ilgili verileri kapsayacaktır. Ayrıca sefer esnasında gerçek zamanda, farklı birçok 

durumu kapsayacak olan bu veriler, operasyonel süreçler açısından detaylı bir analiz 

yapmamıza olanak sağlayacaktır. 

Tezin amacı ise aşağıda listelenmiştir: 

1. Gemiadamlarının bilişsel performanslarının gerçek ortamda ölçülmesi,  

2. Gemiadamlarında stresör faktörlere yol açan koşulların incelenmesi,  

3. Gemiadamlarının bilişsel performanslarının gemi ortamındaki stresör faktörlerden 

nasıl etkilendiğinin ampirik veriler ile ortaya konması,  

4.  Alınacak ampirik verilerin analizi ile gemi adamları üzerinde gürültü, sıcaklık, 

uykusuzluk ve yorgunluk gibi stresör faktörlerin bilişsel performansa etkisinin ortaya 

konması amaçlanmıştır.  
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2. BĐLĐŞSEL LĐTERATÜR 

2.1 Deniz Ulaştırmasında Stresör Faktörler ile Đlgili Regülasyonlar   

Her gemi personeli gemi üzerinde çalışmak için gerekli eğitimlerden geçmek 

zorundadır IMO’nun STCW 95 sözleşmesi doğrultusunda ve gemi adamları 

yönetmeliğine göre gemi adamları sahip oldukları yeterlilikleri ile hangi gemilerde, 

hangi görevlerde görevlendirilebilecekleri ve yeterliliklerini nasıl yükseltebilecekleri, 

hangi eğitimleri almış olmaları gerektiği ile ilgili hususlar belirlenmiştir. 

Çalışacakları gemi tipi ve görevlerine göre sahip olması gereken sertifikalar ve bu 

sertifikalar için alacağı eğitimlerde ayrıca belirlenmiştir. AB içinde Uluslar arası 

sözleşmelerle uyumlu olarak ( IMO ve ILO sözleşmeleri ) çıkarılan direktifler 

doğrultusunda AB ye üye devletler tarafından yasalaştırarak ulusal mevzuatlarına 

alırlar bu mevzuatlara göre Gemi adamların eğitimleri ve istihdam edilmeleri ile ilgili 

hususlar belirlenir. Her geminin gemi adamları ile donatılmasına ilişkin “Asgari 

Emniyetli Gemi adamı Donatımı Sertifikası” (Minimum Safe Manning) mevcuttur.  

Hangi nitelikte ve hangi sayıda gemi adamı istihdam edilmesi bu sertifikalarda 

verilmektedir (Muslu A,2008). Gemide belli görevlerin 24 saat aralıksız devam 

etmesi gerekmektedir. Bu sebeple bu tip süreklilik gerektiren işlerde vardiyalı 

çalışma sistemi uygulanmaktadır. 

STCW Sözleşmesinin 8. kısmı (Chapter VIII) vardiya standartlarını açıklamaktadır. 

Çalışma ve dinlenme saatleri yönünden sözleşme incelendiğinde; Bölüm AVIII/ 1 

maddesinde idarelerin, gemiadamının yorgunluğunun gemi emniyeti ve güvenli 

operasyon açısından tehlike teşkil edeceğini dikkate almalarının istendiği 

görülmektedir. Yine A-VIII/1 maddesine göre; vardiyacı zabit veya tayfaya 24 

saatlik bir periyotta en az 10 saat, 7 günlük bir periyotta ise 77 saat istirahat 

sağlanmalıdır. Günlük istirahat süresi en fazla iki kısma bölünebilir, ancak bunlardan 

biri en az 6 saat olmalı ve istirahat bölümleri arasındaki süre 14 saati aşmamalıdır. 

Acil durumlarda bu düzenlemeye uyulmayabilir. Ancak, uluslararası ve ulusal 

düzenleme ve kurallarla emredilen toplanma, yangınla mücadele ve filika talimleri 

istirahat periyotlarını bozmamalı ve yorgunluğu tetiklememelidir (STCW, 1978). 
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Uluslararası Çalışma Örgüt’nün (International Labour Organization, ILO) 8 Ekim 

1996 tarihinde Cenova‟da gerçekleştirdiği 84. dönem konferansında oluşturulmuş ve  

8 Ağustos 2002’de yürürlüğe girmiş olan Gemiadamlarının Çalışma Saatleri ve 

Gemilerin Personelle Donatılması Sözleşmesi (Seafarers' Hours of Work and the 

Manning of Ships Convention, 1996)’ne göre ‘çalışma saatleri’ terimi, bir 

gemiadamının gemi hesabına çalışmasının istendiği süreyi ifade eder, ‘istirahat 

saatleri’ terimi ise, çalışma saatleri dışında kalan süreyi ifade eder, ancak bu terim 

kısa molaları kapsamaz. 

Bu sözleşmenin Kısım II Madde 5, Paragraf 1 hükümlerine göre çalışma veya 

istirahat saatleri aşağıdaki gibi olmalıdır:  

(a) En fazla çalışma saatleri; 

i. 24 saatlik bir periyotta 14 saati aşmamalı, 

ii. 7 günlük bir periyotta 72 saati aşmamalıdır. 

 (b) En az istirahat saatleri; 

i. 24 saatlik bir periyotta 10 saatten az olmamalı, 

ii. 7 günlük bir periyotta 77 saatten az olmamalıdır.  

Madde 5 Paragraf 2‟ye göre; dinlenme saatleri en fazla ikiye bölünebilir ve 

bunlardan biri en az 6 saat olmalıdır. Ardışık periyotlar arasındaki süre ise 14 saati 

aşmamalıdır (C180, 2011).  

ILO C180 madde 7‟ye göre; gemi kaptanı gemideki kişilerin, geminin ve yükün acil 

emniyetinin sağlanması veya tehlikedeki başka bir gemiye veya kişilere yardım için 

gemiadamlarını çalıştırabilir. Ancak gemi kaptanı, acil durum sonlandıktan sonra, 

çalışan personele yeterli dinlenme periyotunun sağlandığından emin olmalıdır (C180, 

2011).  

Ulusal mevzuatta ise, Gemiadamları Yönetmeliği, vardiya tutma kurallarıyla ilgili 

Beşinci Kısım Birinci Bölüm Madde 84‟e göre; denizcilik işletmeleri, gemide 

vardiya tutma ile ilgili düzenlemeleri, vardiya tutacak gemiadamlarının yorgun 

düşerek verimliliklerini azaltmayacak bir biçimde ve aşağıdaki esaslara uygun olarak 

yaparlar, 
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Gemide vardiya tutan gemiadamları; 

i. Günde en az 10 saat dinlenirler. 

ii. Günlük dinlenme süreleri en fazla iki bölüme ayrılabilinir. Bu halde 

dinlenme sürelerinden biri 6 saatten az olamaz. 

iii. Günde en az 10 saat olan dinlenme süresi acil durum ve role talimleri 

gibi olağandışı durumlarda 6 saatten az olmayacak biçimde 

kısaltılabilir. Ancak kısaltılan dinlenme süresi peş peşe iki günden 

fazla uygulanamaz ve toplam dinlenme süresi haftada 70 saatten az 

olamaz (Gemiadamları Yönetmeliği, 2002). 

1475 sayılı Đş Kanunu, Đş sağlığı ve güvenliği tüzüğü 22. madde gereği ağır ve 

tehlikeli işlerin yapıldığı yerlerde işçilerin iş kazalarına uğramamaları ve işitme 

duyularını kaybetmemeleri için gürültünün şiddeti 80 dB’i geçmemelidir. Gemi gibi 

gürültülü çalışmayı gerektiren ortamlarda ise gürültü şiddeti en fazla 95 dB olabilir. 

Aynı tüzüğün 20. maddesi gereği ise, kapalı iş yerlerindeki sıcaklık değerleri 15°C 

ile 30°C arasında olmalıdır. 

2.2 Yorgunluk ve Uykusuzluğun Bilişsel Literatürdeki Yeri 

Yorgunluk ve uykusuzluğun bilişsel süreçlere ve performansa etkisi incelendiğinde 

beklenildiği üzere yorgunluk ve performans üzerine çalışmalar devamlı olarak 

yorgunluğun performansı düşürme eğilimde olduğunu göstermektedir. Bu etkilerin 

stresten mi yoksa direk olarak yorgunluktan mı kaynaklandığı belirsizdir. Bu 

çalışmada, stres ve performans literatürü üzerine yapılan çalışmalar ışığında, 

yorgunluk bir stresör faktör olarak kabul edilmiştir. 

Yorgunluğun etkileri ile ilgili çalışmalar yorumlamadan önce yorgunluk kavramı 

üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Brown (1994) yorgunluğu psikolojik olarak incelemiş 

ve yorgunluğun göreve devam etmek için öznel isteksizlik olarak tanımlamıştır. 

Cercarelli ve Ryan’a (1996) göre yorgunluk çalışma kapasitesindeki düşüş ve dikkat, 

algı, karar verme ve yetenek performanslarındaki muhtemel azalmayı kapsamaktadır 

şeklinde tanımlanmıştır. Belki de en yalın tanım NASA (1996) tarafından yapılmış 

olup yorgunluğun halsizlik, uykululuk ve bitkinlik hissedilmesini kapsadığını 

belirtmiştir. Job ve Dalziel (2001) ise yorgunluğu bir organizmanın kaslarının, iç 

organlarının veya merkezi sinir sisteminin fiziksel bir aktivite ve/veya zihinsel bir 
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süreçte, yeterli dinlenmenin bulunmaması durumunda; normal kaynaklar kullanılarak 

aktivite ve/veya süreçlerin normal seviyelerinin korunmasında, hücresel kapasite ve 

sistemsel enerjinin yetersiz kalması ile sonuçlanması olarak tanımlamıştır. 

Gawron ve ark. (2001) yorgunluk tartışmalarına genel bir bakış açısı getirmiş ve iki 

tip yorgunluk tanımı ileri sürmüşlerdir.  Birinci tip yorgunluk, fiziksel yorgunluk 

olup çevresel niteliktedir ve fiziksel çaba sonucu fiziksel işlerin yapılma 

kapasitesinin düşmesidir. Đkinci tip yorgunluk ise zihinsel yorgunluktur ve 

uyanıklılık gerektiren işlerdeki performans ile manipülasyon ve hafızada saklanan 

bilgilere erişimin düşmesidir.  Hancock ve Desmond (2001) da iki farklı tip 

yorgunluk tanımlamış fakat aktif ve pasif olarak sınıflandırmışlardır ve pasif 

yorgunluğu dikkat ile ilişkilendirmişlerdir.  Aktif yorgunluk ise, sistem ile devamlı 

ve uzatılmış etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. 

Matthews ve Desmond (2002), yorgunluğun genellikle enerjiye dayalı kavramlarla 

ilişkilendirildiğini gözlemlemişlerdir (efor, güç, aktivasyon vb...). Yorgunluğun 

performans üzerindeki etkilerini açıklamaya yönelik, Matthews ve Desmond iki 

hipoteze dikkat çekmişlerdir. Birinci hipotezde; yorgunluk, gücün direk bir şekilde 

tüketilmesi veya dolaylı olarak başa çıkma stratejilerine doğru yönlendirilmesi olarak 

ileri sürülür. Böylece, gücün azalmasına bağlı olarak iş yapabilme performansı düşer. 

Bu görüşe istinaden, daha karmaşık görevler yorgunluğun etkilerine karşı daha 

duyarlıdırlar, çünkü bu tür görevlerin yerine getirilebilmesi için daha fazla güce 

gereksinim duyulur. Ancak, ikinci hipotez yorgunluğun harcanan efor ile 

ilişkilendirilmesini ileri sürmektedir. Birçok araştırmaya göre, yorgunluk durumu 

altındaki bireyler yorgun olmayanlardan daha az efor sarf etmektedirler (Fairclough 

& Graham, 1999). Bazı kaynaklarda; yorgunluk, gücü aktif olarak harekete 

geçirmekte veya güçlü bir performans elde etmek ve sürdürmek için gerekli olan 

eforu sağlamakta başarısız olan eksik-uyarılma durumu olarak tanımlanır. Bu ikinci 

durum, güç yetersizliğinden çok aktivasyon yetersizliğini yansıtmaktadır. Sonuç 

olarak, bu iki hipotezin birleşimi, yorgunluğun etkilerini tanımlamada en iyi ifade 

olarak kullanılmaktadır. 

Yorgunluğun nasıl tanımlanacağına ilişkin karışıklık ve anlaşmazlıklar da 

yorgunluğu ölçülendirmede güçlüklere yol açmıştır. Birçok araştırmacı bu güçlüğü 

genellikle tecrübe edilmiş bir stres kavramıyla denk tutmaktadır (Tepas & Price, 

2001). Muscio’a (1921) göre herhangi bir fenomeni tanımlamak için, öncelikle bunu 
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ölçmemiz gerekmektedir. Ancak, ne ölçmeye çalıştığını bilmeden bir ölçümlendirme 

yaratmak zordur. Bu döngüsel akıl yürütme, yorgunluğu ölçmede en uygun yolun ne 

olduğuna ilişkin birçok merak uyandırmıştır. Job and Dalziel, (2001) bu sorunun 

yorgunluğa karşı önlem geliştirmeyi ve değerlendirmeyi zorlaştırdığı yorumunu 

yapmışlardır. Birçok örnekte, yorgunluk mevcut veya yok olarak belirtilir, ancak 

teoride sürekli bir değişken olarak düşünülmelidir. Bu nedenle, ne derecede öznel 

deneyim veya nesnel ölçüm yorgunluğu tanımlamak için göz önünde tutulmalıdır. 

Konuya ilişkin birçok tartışmanın devam etmesine rağmen, yorgunluk literatürünün 

araştırılması ve bu durumu en iyi ölçümlendirme metotları bir noktada birleşmeye 

başladılar. 

Yorgunluk literatürünün değişik değerlendirmelerinde, görsel tarama ve dikkate 

dayalı süreçlerin yorgunluğa bağlı aksamada özellikle duyarlı olduğu belirtilmiştir 

(Ainsworth & Bishop, 1971; Banks, Sternberg, Farrell, Debrow, & Dalhamer, 1970; 

Drucker, Cannon, & Ware, 1969). Bu araştırmaların genellikle yorgunluk 

durumlarını elde etmek için 36 ile 48 saat arası sürekli performans altında 

uygulandığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu süreçte en az 20 dakikalık bazı 

görevlerin yorulmayı indüklemek için kullanıldığı unutulmamalıdır. Haslam and 

Abraham (1987), yorgunluğu 90 saat süren sürekli görevler altında incelemiştir. 

Haslam and Abraham’ın sonuçlarına göre, yorgunluk durumu altında ruh hali ve 

zihinsel yetenekler önemli ölçüde azalırken, fiziksel formda olma nispeten etkisiz 

kalır. Bilişsel göstergeler; yalın ve öğrenilmiş görevlerde, dikkatli olma ve karmaşık 

bilişsel performansın daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, bireylerin 

karmaşık görevlerde yalın görevlere göre daha başarısız olduğunu ifade eden 

Soetens, Hueting, and Wauters (1992) tarafından ileri sürülmüştür. Bu bulgular, iyi 

öğrenilmiş ve prosedürleştirilmiş görevlerin stresin etkilerine daha dirençli olduğu 

genel görüşü ile uyumludur. 

Yorgunluk durumları birçok başlık altında incelenmiştir. Her başlıkta, uyku 

yoksunluğu genellikle verilen bir görevdeki aralıksız sürdürülen performans ile 

eşleştirilmiştir (dikkatli olma vb.). Bu anlamda yorgunluğun performansı düşürdüğü 

gözlenmiştir. Örneğin, Bartlett (1953), yorgunluk durumunda hava mürettebatına 

uygulandığı testlerde (uçuş ekipmanları gözlemlenirken), mürettebatın yorgunluk 

durumu devam ederken, ekipmanları takip etmede; dikkat dağılması, uyaran 
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sınırlaması (merkezi göreve odaklanmak ve çevresel uyaranları ihmal etmek), tepki 

değişkenliği gibi giderek daha büyük deviasyonlar meydana geldiğini bulmuştur.  

Buck-Gengler ve Healy (2001), yorgunluğu veri giriş görevi (yazı yazma) üzerinde 

çalıştılar ve tepki süresinin görev üzerindeki hâkimiyetin artmasıyla azaldığını ve 

doğru yazımın yorgunluğun devreye girmesi ile birlikte azaldığını saptamışlardır. 

Matthews ve arkadaşları, kapsamlı bir şekilde sürüş stresi ve yorgunluk üzerine 

çalışmışlardır (Matthews & Desmond, 2002). Yorgunluk kaynaklı gerilim altındaki 

sürücü davranışı testleri, şeritten sapmalar ve yanal pozisyonu korumada güçlük gibi 

eksiklikleri ortaya çıkarmıştır (Brookhuis & De Waard, 1993; Brookhuis & De 

Waard, 2001). Matthews ve Desmond (2002), yorgunluğun öznel ve performans 

tabanlı ölçütlerini değerlendirmek için simule edilmiş sürüş koşulları altında bir 

deney tasarladılar. Sürüş sırasında, sürücülere yüksek iş yüklü yaya saptama 

görevleri uygulanarak yorgunluğa neden olundu. Bu durum çift yönlü istemler 

azaltılarak yaklaşık 24 dakika süreyle sürdürüldü (Şahıslar sürmeye devam ettiler 

fakat saptama durduruldu). Performansın nesnel ölçütlerine yanal izleme ve 

direksiyon değişimleri dâhil edildi. Öznel ölçütler, görev-kaynaklı yorgunluk skalası 

(Task-induced fatigue scale), Dundee durum anketi (duygu ve motivasyon) ve 

NASA-TLX (iş yükü) kullanılarak değerlendirildi. Bu araştırmanın sonuçları, görevi 

başarmak ve elde etmek için gereken motivasyon, yorgunluk kaynaklı şartların 

devam etmesiyle azaldı. Yorgunluğun akabinde; yön hataları artmış, direksiyon 

hâkimiyeti ve algısal duyarlılık azalmıştır. 

2.3 Termal Stresin (Sıcak ve Soğuk) Bilişsel Literatürdeki Yeri 

Termal Stres altında, birçok farklı bilişsel süreçte kayıplar yaşanmaktadır ve bu 

kayıpların stresörlerin şiddeti ile direk ilgili olduğu görülmektedir.  Soğuk 

ortamlarda, sıcak ortamlardan daha yaygın şekilde bilişsel süreçlerde kayıplar ortaya 

çıkmaktadır. Bu konuda yapılmış literatür çalışmaları psikomotor ve algısal motor 

görevlerini değerlendirmiş, çok kompleks bilişsel süreçleri test edememiştir. Buna 

bağlı olarak yaşanan kayıpların izlediği yol daha çok psikomotor yetenekleri ile 

gösterilmeye çalışılmıştır. Fakat yüksek seviyedeki bilişsel görevler için yapılan 

çalışmalarda karışık sonuçlar elde edilmiştir. 

Biyolojik veya nörolojik olarak ele alındığında, termal stres bireyin termal düzeninde 

bir bozulmaya neden olmaktadır. Diğer bir yandan, termal güçlüklerden kaynaklanan 
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rahatsızlık, yapılması gereken iş için gerekli olan enformasyon işleme sürecinde 

aksaklığa sebep olmaktadır. Buna örnek olarak dikkati yapılacak görevden 

uzaklaştırmak ve bireysel olarak içinde bulunulan koşula odaklanmayı verebiliriz. 

Termal stresörler ile ilgili yapılan çalışmalarda, stresörlerin performansı nasıl 

etkilediği üzerine değerlendirmeler, farklı birçok bilişsel süreçler için çalışılmıştır. 

Đlk çalışmalar dikkat gerektiren süreçler, psikomotor ve algısal motor gerektiren 

görevler üzerinde yapılmıştır. Dikkat gerektiren görevler genellikle alarm halinde 

iken yapılmış çalışmalar ile ilk olarak literatüre girmiştir. Örneğin, Pepler (1958) 

sıcaklıkla birlikte tetikte olma durumunun zamanla düşeceğini ortaya koymuştur. 

Callaway ve Dembo (1958) de soğuk koşulları deneklerin ayaklarını buzlu suya 

tutmak koşulu ile yaratmış; bu durumda deneklerin gösterilen objeleri olduğundan 

daha büyük olarak yorumladıklarını ve bunun nedeninin soğuk ortamların bireyin 

dikkatinde seçiciliği artırdığını bulmuştur. Soğuk ortamlarda objelerin 

manipülasyonunda sorunlar çıktığı diğer çalışmalar ile de desteklenmiştir (Kiess & 

Lockhart, 1970; Vaughan ve ark., 1968). Grether (1973) yaptığı araştırmada dikkat 

davranışlarını ve yanıt süresini temel almış ve sıcaklığın belli bir noktaya kadar 

performansa etki etmediğini belli bir noktadan sonrada düşürdüğünü bulmuştur. 

Giebstrect ve ark. (1993) soğuk su ile temas halinde iken düşük bilişsel süreçlere 

ihtiyaç olan görevlerde bir performans düşüklüğü olmadığını; yüksek bilişsel 

süreçlere ihtiyaç olan süreçlerde ise zorlanıldığını belirtmiştir. Ellis ve ark. (1985) 

soğuk havaya maruz kalmanın da seçim-reaksiyon zamanı görevlerinde yanlışlıklara 

neden olduğunu ortaya koymuştur. Coleshaw et al. (1983) soğuk ortamın çalışma 

hafızasında problemlere neden olduğunu fakat uzun dönemli hafızanın ortamdan 

etkilenmediğini çalışmasında vurgulamıştır. Driskel ve ark. (1992) sıcak ortamın 

performansın hızına etki etmediğini fakat performansın doğruluğunu düşürdüğünü, 

soğuk ortamın performans hızını ve doğruluğunu aynı anda düşürdüğünü 

göstermişlerdir. 

Pilcher ve ark. (2002) sıcak ve soğuk sıcaklıklara maruz kalınma durumunda 

performansın nasıl etkilendiği üzerine matematiksel bir meta analiz yapmışlar ve 

sıcak ve soğuk sıcaklıkların bilişsel görevlerle ilişkili performansları negatif yönde 

etkilediğini bulmuşlardır.   

Seppänen ve ark. (2006) da performans ve sıcaklık arasında bir ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. Çalışmalarında 25-32°C de her bir derece artımında performansta 
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 yaşandığı ve 21-25 °C arası sıcaklık artışında ise 
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rindeki etkisini araştırmış ve 22°C de perform
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gürültünün performans üzerindeki etkilerini tekrar değerlendirmiş ve gerilemeden 

gelişime geniş bir aralık bulmuştur. Bu değişken sonuçlar, Hockey’e gürültünün 

dikkat üzerindeki etkilerini inceleme fırsatı sunmuştur. Hockey’in 

değerlendirmelerinde gürültünün etkileri ile dikkate dayalı seçicilik arasında dolaylı 

bir bağlantı kuruluyordu (Easterbrook’s hypothesis) ve Hockey bu teoriyi daha fazla 

test etmeye karar verdi (Hockey, 1970). Hockey, iki farklı ses seviyesi altında (70dB 

ve 100 dB), çift yönlü, takip-izleme ve çok kaynaklı-izleme gözlemlerinde 

bulunmuştur. Hockey’in (1970) sonuçları gürültünün performans üzerinde etkisi 

olduğu sonuçlarını desteklemektedir. Belirlenen öncelikli görev üzerindeki 

performans (el ile hedef takibi) şiddetli gürültü uygulaması ile geliştirilmiştir (sessize 

göre). Đkinci görevin performansı (ışık algılama), merkez-nitelik performansı içinde, 

dış kenar ışıkları dışında gözlemlenerek geliştirilmiştir. Hockey, bu bulgular altında 

gürültünün varlığının dikkate dayalı seçicilik mekanizmasına neden olduğu sonucuna 

varmıştır. 

Ljunberg (2007) gürültü ve titreşimler yüksek seviyelerde bilişsel görevler yerine 

getirilirken etkilerini incelemiştir. Çalışma yalnız gürültü olduğunda ya da gürültü ile 

birlikte titreşim olduğunda bireylerde yüksek stres seviyelerine ulaşıldığı 

görülmüştür. Gürültü çok stresli bir ortamın oluşmasına neden olsa da bu çalışmada 

performansa direk bir etkisi olmadığı savunulmuştur. 

Makine dairesinde gürültü, özellikle bilginin algılanması ve işleme sürecinde 

gemiadamlarının performanslarını büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyebilir.  

Özellikle konuşarak haberleşme ve sinyallerin tanınması gibi etkinlikler gürültünün 

bastırma özelliği ile engellenebilir. Bu durum sadece bilginin algılanma ve 

uygulanma etkinliklerini değil, işin yerine getirilme biçimini de olumsuz yönde 

etkiler. 
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3. ARAŞTIRMA YÖ4TEMĐ 

Araştırmamızda daha önce literatür taramasında bahsedilen Hammond’un ‘Bilişsel 

Süreklilik Teorisi’ kullanarak deniz ulaştırmasında bilişsel süreçleri etkileyen 

faktörler ve bilişsellikteki değişimin sonuçları üzerine odaklanılmıştır. Đki aşamada 

yapılacak olan çalışmamızın ilk aşamasında deniz ulaştırması süreci içerisinde 

bilişselliği etkileyebilecek olan öncüller hipotez haline getirilmiş ve ölçüm 

yöntemleri planlanmıştır.  

Ölçümler; yakın-yol hattında çalışan (Đstanbul – Gebze – Gemlik – Đzmir – Mersin – 

Kıbrıs) ve sık liman yapan, 1022 TEU bir konteyner gemisinde gerçekleşmiştir. Tüm 

testlerin uygulanması Đstanbuldan Mersine kadar toplam 7 gün sürmüştür.  

3.1 Hipotezler 

Bu çalışma için geliştirilen hipotezler aşağıda verilmiş ve şekilde gösterilmiştir. 

• Öncüller 

1- Yorgunluk ve uykusuzluk deniz ulaştırmasında bilişselliği negatif 

etkilemektedir. 

2- Gürültü deniz ulaştırmasında bilişselliği negatif etkilemektedir. 

3- Termal Ortam normal şartların dışında (27 C°) deniz ulaştırmasında 

bilişselliği negatif etkilemektedir. 

• Sonuç 

     1- Deniz ulaştırmasında stresör faktörler altında (yorgunluk-uykusuzluk, 

yüksek ve düşük sıcaklık, gürültü) bilişsellik operasyonel süreçlerdeki 

performansı negatif yönde etkiler. 

 

 



22 

 

              Öncüller                                                                                Sonuç 

 

                                        

                                                   BĐLĐŞSELLĐK 

                          Şekil 3.1 : Çalışmada savunulan hipotez. 

3.2 Veri Toplama 

Ölçüm süreci sefer esnasındaki bir geminin köprüüstü ve makine dairelerinde 

yapılmıştır. Bu görev alanlarında stresör faktörler ve bu faktörlerden arınmış 

koşullarda, gemiadamlarından bilimsel metotlarla veriler alınmıştır (bilgisayar 

tabanlı bilişsel testler, elektroensefalografi ölçümü). Sefer esnasında ve gerçek 

zamanda farklı birçok durumu kapsayacak olan bu veriler, bilişselliğin operasyonel 

süreçlere etkisini analiz etmemize olanak sağlamıştır. Yorgunluğun bilişsel 

performansa etkilerini incelemek için güverte zabitlerinin ve stajyerlerinin 

vardiyalarının başında, ortasında ve sonunda ölçümler yapılmıştır. Gürültü ve 

sıcaklığın bilişsel performansa etkileri ise gemi makine mühendisleri ve stajyerleri 

üzerinde, operasyonel süreçler esnasında ana makine çevresinde ve makine kontrol 

odasında gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca, sefer süresince gemiadamlarının fiziksel ve mental koşulları da takip 

edilmiştir. Bu fiziksel ve mental koşulların hangi değerlerde stres faktörüne 

dönüştüğü değerlendirilmiş ve bir eşik değeri konulmuştur. Belirlenen eşik değerleri 

ve Wayne C. Harris’in (2003) askerler üzerinde yapmış olduğu bilişsel çalışmadan 

faydalanarak, gemiadamlarına uygulamak için gemi ortamındaki operasyonel 

süreçlere yönelik bilişsel testler seçilmiş ve EEG cihazı kullanılarak test süresince 

beyinlerinde meydana gelen değişiklikler kayıt edilmiştir.  

Yorgunluk ve Uykusuzluk 

Gürültü 

Termal ortam 

Düşük Bilişsel Performans 



23 

 

Verilerin toplanması süresince kullanılan ekipmanlar aşağıdaki şekildedir. 

• Otomatik Nöropsikolojik Değerlendirme Ölçütleri (ANAM4™) 

• Elektroensefalografi Sistem (EEG) 

• Gürültü Ölçüm Cihazı 

• Termometre  

3.2.1 Otomatik nöropsikolojik değerlendirme ölçütleri (A4AM4™) 

Araştırmalarımızda bireylerin bilişsel performanslarını değerlendirebilmek için, ilki 

1970 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen Otomatik 

Nöropsikolojik Değerlendirme Ölçütleri (Automated Neuropsychological 

Assessment Metrics, ANAM4™)’nin son versiyonu kullanılmıştır. ANAM4™ 

dikkat, konsantrasyon, reaksiyon hızı, hafıza, matematiksel yetenek, yönetimsel 

fonksiyon ve karar verme gibi bilişsel, bilgisayar tabanlı değerlendirmelerinin 

yapılabildiği bir test kütüphanesidir. ANAM4™ uygulamaları literatürde özellikle 

askeri ve klinik uygulamalarda çok defa kullanılmıştır.  

ANAM4™  belirli bir zaman içinde bilişsel durum değişikliklerini ve bireyin bilişsel 

performansını değerlendirmek için veri toplanmasını sağlar. ANAM4™  bilişsel 

açıdan oldukça hassas 22 farklı performans değerlendirme testinden oluşmaktadır. 

Araştırmacılar, değerlendirmek istedikleri bilişsel durum ve ortam koşullarının 

özelliklerini göz önünde bulundurarak 22 farklı testten uygun olanlarını seçerek 

bataryalar oluştururlar.  

ANAM4™   test kütüphanesi bilişsel değişimleri aşağıdaki parametrelerle inceler: 

• Dikkat 

• Konsantrasyon 

• Reaksiyon Zamanı 

• Hafıza  

• Đşlem Hızı 

• Karar Verme 

• Yönetimsel Fonksiyon 



 

• Matematiksel

ANAM4™,  22 bilişs

durum tespiti gibi for

durumlarını ve bilişsel

etmek amaçlı bilişsel te

                          Şek

ANAM4™’de batarya

belirtilmiştir. 

• Symptoms Scal

• 2-Choice React

• Code Substituti

• Effort Measure

• Go/No-Go (Exe

• Logical Relatio

• Manikin (Mode
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atiksel Yetenek 

 bilişsel testin yanı sıra semptom değerlendirme 

ibi formları da kapsamaktadır. Bu formlar bireyl

ilişsel performanslarını etkileyecek dışsal engeller

el testlerden önce uygulanmaktadır.  

Şekil 3.2 :  Batarya oluşturma (ANAM4™ ). 
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lı bilişsel test aşağıda 
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• Matching Grids (Parçaları eşleştirme) 

• Matching to Sample (Örnekleri eşleştirme) 

• Mathematical Processing (Matematiksel süreç) 

• Memory Search (Bellek ölçümü) 

• Mood Scale II –Revised (Ruh durumu ölçer – II) 

• Procedural Reaction Time (Yöntemsel reaksiyon zamanı) 

• Pursuit Tracking (Đş takibi) 

• Running Memory- Continuous Performance Task (Çalışan bellek- sürekli 

performans görevi) 

• Simple Reaction Time (Basit reaksiyon zamanı) 

• Sleepiness Scale (Uyku durumu ölçer) 

• Spatial Processing – Sequential and Simultaneous (Konumsal süreç) 

• Stroop (Stroop testi) 

• Switching (Manevra testi) 

• Finger Tapping (Parmak yakalama testi) 

• Tower Puzzle (Puzzle oluşturma) 

• Demographics Collection Module (Demografik özellikler modülü) 

 



 

Çalışmamızda deniz o

durumlar göz önünde 

testten oluşan ANAM

şekildedir. 
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Şekil 3.3 : ‘Tower puzzle’ testi. 

eniz ortamındaki operasyonel süreçlerin gerekle

ünde bulundurarak gemiadamlarında değerlendirm

ANAM4™ bataryaları hazırlanmıştır. Seçilen 
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tical Processing (Matematiksel süreç) 
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Memory- Continuous Performance Task (Çalış
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n time’ testi sonuçları, bireylerin dikkat (reaks

 ve visuo-motor (görsel-motor) cevaplama zamanın

aktadır.  

 ekranda bir dizi (*) sembolleri sunarak reaksiyon 

 Kullanıcı, uyaran bilgisayar ekranında belird

eaksiyon vermeye çalışarak testi tamamlar.   
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(Çalışan bellek-sürekli 

(reaksiyon zamanı ve 

amanını değerlendirmek 

siyon zamanını ölçmeyi 

belirdiğinde mümkün 



 

                                   

3.2.1.2 ‘Mathematical

Bu test sonuçları bire

belleğini değerlendirm

Test süresince, ekrand

denklemler görüntüle

belirdiğinde mümkün o

çok olma durumuna gö

                                        Şe
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         Şekil 3.4 : ‘Simple reaction time’ testi. 

atical processing’ (Matematiksel süreç) testi 

ı bireylerin; temel bilgisayar becerileri, konsantr

ndirmek amaçlı kullanılmaktadır.  

ekranda üç tek haneli rakam ve iki işlemden olu

rüntülenmektedir. Kullanıcı, denklemler bilgi

kün olduğunca hızlı ve denklemin sonucunun beşt

una göre reaksiyon göstererek testi tamamlar. 

Şekil 3.5 : ‘Mathematical processing’ testi.  

 

nsantrasyon ve çalışma 

en oluşan (5-2+3 gibi) 

bilgisayar ekranında 

n beşten az veya beşten 

 



 

3.2.1.3 ‘Matching grid

‘Matching grids’ tes

düşünebilme yetisini de

Bu test, kullanıcıların

şekillerin, 90 dereceli

reaksiyon göstermesin

ve eşit boyutlarda gör

olama durumuna göre r

                                     

3.2.1.4 ‘Logical relatio

Bu test sonuçları birey

kullanılmaktadır.  

Test süresince, ekranda

testlerden farklı olarak

ifadeler ve programın

olduğunca hızlı progr

reaksiyon göstererek te
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g grids’ (Parçaları eşleştirme) testi 

test sonuçları bireylerin, vizyospasyal (gör

isini değerlendirmek amaçlı kullanılmaktadır. 

cıların ekranda beliren ızgara deseni üzerinde k

erecelik bir rotasyonda tam anlamıyla benzer ol

mesini amaçlamaktadır. Karşılaştırılacak şekiller 

da görüntülenmektedir. Kullanıcı, ekrandaki şekil

 göre reaksiyon göstererek testi tamamlar. 

                  Şekil 3.6 : ‘Matching grids’ testi. 

 relations’ (Mantıksal ilişki) testi 

ı bireylerin, algılama ve muhakeme yetisini değer

kranda ("& comes after #" gibi)  ifadeler görüntüle

olarak bu teste program soruyu kendisi cevaplama

gramın verdiği cevap bilgisayar ekranında belir

 programın ifadeye doğru cevap verip vermem

erek testi tamamlar. 

 (görsel ve uzamsal) 

inde karelerden oluşan 

zer olduğu durumlarda 

killer ekranda yan yana 

i şekillerin benzer olup 

 

 değerlendirmek amaçlı 

rüntülenmektedir. Diğer 

aplamaktadır. Kullanıcı, 

 belirdiğinde mümkün 

rmeme durumuna göre 



 

                                            

3.2.1.5 ‘Running mem

performans görevi) 

Bu test sonuçları birey

amaçlı kullanılmaktadı

‘Running Memory- 

ardına harfler belirme

aynı olup olamama d

çalışarak testi tamamla

Şekil 3.8 : ‘
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                Şekil 3.7 : ‘Logical relations’ testi. 

g memory- continuous performance task’ (Çalış

evi) testi 

ı bireylerin; dikkat, konsantrasyon ve hafıza yetisin

aktadır. 

 Continuous Performance Task’ testi süresi

elirmektedir. Kullanıcı, ekranda beliren harflerin 

ama durumuna göre mümkün olduğunca hızlı re

amlar.   

‘Running memory- continuous performance t

 

(Çalışan bellek-sürekli 

 yetisini değerlendirmek 

süresince ekranda ardı 

flerin bir önceki harfle 

ızlı reaksiyon vermeye 

 

task’ testi. 



 

3.2.2 EEG sistem (Ele

EEG, klinik araştırma

noktaları arasındaki po

cihazı; gemideki 

gemiadamlarının beyin

kullanılmıştır.  

EEG, beyin elektrikse

tanısal yöntemdir. Bey

durumu ve tedaviye y

tekniktir (Velioğlu, 2

geliştirilen EEG beyin

bağlanan küçük elektro

alfa ritmi olarak adlan

gelişimi, bilişsel sinirb
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Elektroensefalografi)   

aştırmalar kapsamında, beynin farklı düşünsel 

potansiyel farkı ölçmek için tasarlanmıştır. Ara

 tüm operasyonel süreçlerde, stresör fa

beyinlerinde meydana gelen değişiklikleri değe

ktriksel dalgalarının saptanması için kullanılan b

ir. Beynin elektrografisi olarak tanımlanabilir. Ha

viye yanıtı konusunda bilgi sağlayan, tanıda yard

ğlu, 2006). 1929'da Alman ruh hekimi Hans B

 beyin tanısal teknikleri içinde en eski olanıdır. Be

elektrotlardan sinyaller ölçmüş ve ve frekansı 8-

 adlandırmıştır. O zamandan beri, EEG tekniklerin

 sinirbiliminin (nörobilim) gelişimiyle paralellik gö

        Şekil 3.9 : Beyin dalgalarının ölçümü (EEG

 zamanlarda farklı 

Araştırmamızda EEG 

faktörler altındaki 

değerlendirebilmek için 

ılan bir nörofizyolojik 

ir. Hastaların fizyolojik 

a yardımcı olabilen bir 

ans Berger tarafından 

ır. Berger kafa derisine 

-13 Hz olan sinyali 

iklerinin uygulaması ve 

llik göstermiştir. 

 

EG). 



 

EEG’de 1 Hz’den 300

bir oluşumun veya kay

varlığı anlamına gelir (

EEG sinyalleri incelen

dalgalar olmak üzere i

ve sigma ritimleridir. D

tanımlanır, bu da 0 i

aralığında olan dalgala

aktivite gösterdiği duru

dalgalardır. Teta dalga

gibi beynin düşük a

karşılaşılmaktadır. Alf

dalgaları uyanık hald

bulunduğu, dış uyaran

alınan kayıtlarda en be

bilinirler ve bu tür sa

süreli diziyle 7-14 Hz 

ritimde tekrarlayan, ge

ve REM uykusu ile il

(Michel vd., 2009). Be

Bazı kaynaklarda 25 H

odaklanmış dikkat, zih

hareketleri evrelerinde 
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n 300 Hz’e kadar ritimler alınabilir. Ritimlerin v

ya kayıt elektrotları altındaki sinir hücreleriyle ili

 gelir (Nunn, 1996). 

ncelenirken dikkate alınan beyin dalgalarını, yav

zere ikiye ayırabiliriz. Temel olarak yavaş ritimle

ridir. Delta ritimleri; 1/4 saniyeden daha uzun süre

da 0 ile 3 Hz arasında bir frekans bandı anlam

dalgalar derin uyku, genel anestezik durum gibi b

durumlarda kaydedilir. Teta ritimleri; 4-7 Hz fre

 dalgaları ile bireylerde rüyalı uyku, orta derinlikte

şük aktivite durumlarında ve ayrıca birey st

Alfa ritimleri ise 8-13 Hz frekans aralığındaki

 haldeki bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak 

uyaranların olmadığı, durumlarda görülürler. O

 en belirgin olarak görülür. Sigma ritimleri iğcik o

tür salınımlar iki farklı ritmin varlığıyla tanımla

4 Hz frekans aralığında artan ve azalan iğcik dalg

an, genellikle 0,2-0,5 Hz‟lik dalgalardır. Hızlı ritim

 ile ilişkili olan, 15 Hz‟in üzerindeki Beta ve G

9). Beta ritimleri; 14-20 veya 30 Hz frekans aralığı

a 25 Hz ve üzeri Gamma ritmi olarak geçmekted

at, zihinsel iş, duyusal enformasyon işleme ve u

erinde karşılaşılmaktadır.  

Şekil 3.10 : Beyin dalgaları. 

lerin varlığı, senkronize 

yle ilişki bir aktivitenin 

, yavaş ve hızlı ritimli 

ritimler; delta, teta, alfa 

n süreli dalgalar olarak 

 anlamına gelir. Delta 

 gibi beynin çok düşük 

 Hz frekans aralığındaki 

rinlikte anestezik durum 

rey stres altında iken 

ındaki dalgalardır. Alfa 

larak tam dinlenmede 

ler. Occipital bölgeden 

ğcik olarak da (spindle) 

nımlanırlar; 1-2 saniye 

k dalgaları ve yavaş bir 

zlı ritimler ise uyanıklık 

 ve Gamma ritimleridir 

aralığındaki dalgalardır. 

ektedir. Beta dalgaları 

e ve uykunun hızlı göz 

 



 

3.2.3 Gürültü ölçüm c

Gürültünün bilişsel per

makine çevresinde ya

ölçüm cihazı (HD600:

ilgili yapılan ölçümler

aktarılmıştır.  Son ola

çevresindeki ortalama 

                                            

3.2.4 Termometre  

Sıcaklığın bilişsel perfo

odasında klima yardım

ölçümlerde ortam sıcak
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lçüm cihazı 

performansa etkisini değerlendirmek için makin

yapılan ölçümlerde gürültünün şiddetini ölç

D600: Datalogging Sound Level Meter) kullanılm

çümler süresince cihazla kayıt alınmış ve tüm 

on olarak, alınan tüm verilerin ortalaması alınmı

lama gürültü şiddeti desibel cinsinden hesaplanmış

               Şekil 3.11 : Gürültü ölçüm cihazı. 

l performans üzerindeki etkisini değerlendirmek iç

yardımı ile farklı sıcaklıklar elde edilerek (27°C

sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılmıştır.

 makine dairesinde, ana 

ni ölçmek için gürültü 

llanılmıştır. Gürültü ile 

 veriler bilgisayara 

alınmış ve ana makine 

lanmıştır (108dB). 

 

mek için makine kontrol 

°C ve 40°C) yapılan 

mıştır. 
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4. A4ALĐZ SO4UÇLARI 

4.1 Yorgunluk ve Uykusuzluğun Bilişsel Süreç ve Performansa Etkisi 

Araştırmamızda; yorgunluk ve uykusuzluğun bilişsel performansa ve operasyonel 

süreçlere etkisini değerlendirebilmek için, seyir vardiyalarında karşılaşılan 

operasyonel süreçleri de göz önünde bulundurarak, Wayne C. Harris’in (2003) 

askerler üzerinde yapmış olduğu bilişsel çalışmadan yararlanılmış ve 5 farklı 

ANAM4™ testinden oluşan bir batarya oluşturulmuştur. Hazırlanan batarya gemi 

kaptanı, 3 güverte zabiti ve 2 güverte stajyeri olmak üzere toplam 6 gemiadamına 

uygulanmıştır. Gönüllülere 4 saatlik seyir vardiyalarının başında, ortasında ve 

sonunda 5 testten oluşan batarya uygulanmış, reaksiyon zamanları ve test 

performansları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu sürece paralel olarak, EEG 

cihazı ile hem testler uygulanırken hem de 4 saatlik seyir vardiyalarının tümünde 

karşılaşılan operasyonel süreçlerde kayıt alınmış ve gönüllülerin beyin dalgalarında 

oluşan potansiyel farklılıklar incelenmiştir. Gerçek ölçümlerden önce gönüllülere 

vardiya saatlerinin dışında, uygulanacak testler ve EEG cihazı tanıtılmıştır. 

4.1.1 ‘Simple reaction time’( Basit reaksiyon zamanı) testi sonuçları 

Gemiadamlarının, dikkat (reaksiyon zamanı ve uyanıklılık gibi) ve visuo-motor (görsel-

motor) cevaplama zamanını değerlendirmek amaçlı uygulanan ‘Simple reaction time’ testi 

sonuçları aşağıdaki şekildedir. 

Çizelge 4.1 : ‘Simple reaction time’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 40 

1.ölçüm 26257 38 

2.ölçüm 25761 38 

3.ölçüm 33203 35 
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Test sonuçlarına göre, ortalama doğru cevaplama süresi ve doğru sayısı 

değerlendirildiğinde vardiya başlangıcında ve ortasında istatistiksel açıdan önemli bir 

farklılık görülmemiştir. Vardiya sonunda yapılan ölçümde ise, gemiadamlarının 

reaksiyon sürelerinin ve test performanslarının ilk iki ölçüme göre gerilediği 

görülmektedir. Vardiya sonuna doğru, zabitlerin dikkat ve hız gerektiren operasyonel 

görevlerde insan kaynaklı hataların oluşma olasılığı artış gösterecektir. 

                       

Basit Reaksiyon Zamanı Testi

ölçümler

1.ölçüm 2.ölçüm 3.ölçüm
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                                  Şekil 4.1 : Ortalama doğru cevaplama süresi (SRT). 

 

Basit Reaksiyon Zamanı Testi

ölçümler
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ğ
ru

 s
a

yı
sı

/4
0

0

10

20

30

40

 

                                   Şekil 4.2 : Ortalama doğru cevap sayısı (SRT).  
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4.1.2 ‘Mathematical processing’ (Matematiksel süreç) testi sonuçları 

Gemiadamlarının, temel bilgisayar becerileri, konsantrasyon ve çalışma belleğini 

değerlendirmek amaçlı uygulanan ‘Mathematical processing’ testi sonuçları aşağıdaki 

şekildedir. 

Çizelge 4.2 : ‘Mathematical processing’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 20 

1.ölçüm 135896   19 

2.ölçüm 140332   20 

3.ölçüm 174916   17 

 

Yorgunluk ve uykusuzluğun bilişsel performansa etkisini incelemek için uygulanan 

tüm testler içinde ‘Mathematical processing’ testi, vardiya sonundaki bilişsel 

performansın, vardiya başlangıcına oranla en fazla düşür gösterdiği test olmuştur. Bu 

anlamda gemiadamlarının elektronik seyir cihazlarını kullanma etkinliği, 

konsantrasyon ve hafıza performansları, operasyonel süreçlerde risk oluşturacak 

şekilde olumsuz bir etki meydana getirecektir. 

 

Matematiksel Süreç Testi

ölçümler

1.ölçüm 2.ölçüm 3.ölçüm
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p
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120000
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                                 Şekil 4.3 : Ortalama doğru cevaplama süresi (MP). 
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Matematiksel Süreç Testi
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                                 Şekil 4.4 : Ortalama doğru cevap sayısı (MP). 

4.1.3 ‘Matching grids’ (Parçaları eşleştirme) testi sonuçları 

Gemiadamlarının, vizyospasyal (görsel ve uzamsal) düşünebilme yetisini 

değerlendirmek amaçlı uygulanan ‘Matching grids’ testi sonuçları aşağıdaki 

şekildedir. 

‘Matching grids’ testi sonucunda da vardiya sonunda uygulanan üçüncü ölçümde ilk 

ve ikinci ölçüme göre gemiadamlarının reaksiyon zamanlarında yavaşlama ve test 

performanslarında önemli düşüş saptanmıştır. 

Çizelge 4.3 : ‘Matching grids’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 20 

1.ölçüm 147865 19 

2.ölçüm 151332 19 

3.ölçüm 166225   18 
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Parçaları Birleştirme Testi

ölçümler
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     Şekil 4.5 : Ortalama doğru cevaplama süresi (MG). 

Şekil 4.5’de de görüldüğü gibi yorgunluk ve uykusuzluğun bilişsel performansa 

etkisini incelemek için yapılan tüm testlerde  ‘Parçaları Eşleştirme’ testi, reaksiyon 

zamanı ve test performansı göz önünde bulundurulduğunda en hızlı etkilenen test 

olmuştur. Bu anlamda, gemiadamlarının görsel ve uzamsal düşünebilme yetenekleri 

yorgunlukla en hızlı düşüş gösteren bilişsel yetenek olarak saptanmıştır. 

 

       

Parçaları Birleştirme Testi

ölçümler

1.ölçüm 2.ölçüm 3.ölçüm
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                                        Şekil 4.6 : Ortalama doğru cevap sayısı (MG). 
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4.1.4 ‘Logical relations’ (Mantıksal ilişki) testi sonuçları 

Gemiadamlarının, algılama ve muhakeme yetisini değerlendirmek amaçlı uygulanan 

‘Logical relations’ testi sonuçları aşağıdaki şekildedir. 

Çizelge 4.4 : ‘Logical relations ’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 24 

1.ölçüm 230338 20 

2.ölçüm 205275 18 

3.ölçüm 206183    18 

 

Mantıksal İlişki Testi
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   Şekil 4.7 : Ortalama doğru cevaplama süresi (LR). 

Şekil 4.7’de de görüldüğü gibi vardiya süresince, gemiadamlarının en az değişiklik gösteren 

bilişsel performansları algılama ve muhakeme yeteneklerinde görülmektedir. Test 

sonuçlarına göre gerek reaksiyon zamanlarında gerekse test performanslarında diğer testlere 

oranla daha az düşüş yaşanmıştır. 
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Mantıksal İlişki Testi
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                                    Şekil 4.8 : Ortalama doğru cevap sayısı (LR). 

4.1.5 ‘Running memory- continuous performance task’ (Çalışan bellek-sürekli 
performans görevi) testi sonuçları 

Gemiadamlarının; dikkat, konsantrasyon ve hafıza yetisini değerlendirmek amaçlı 

uygulanan ‘Running memory- continuous performance task’ testi sonuçları aşağıdaki 

şekildedir. 

Çizelge 4.5 : ‘Running memory- continuous performance task’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 80 

1.ölçüm 51480 71 

2.ölçüm 53126   69 

3.ölçüm 57691 62 

 

Çalışan Bellek-Sürekli Performans Testi
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      Şekil 4.9 : Ortalama doğru cevaplama süresi (RM). 
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Çalışan Bellek - Sürekli Performans Testi
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  Şekil 4.10 : Ortalama doğru cevap sayısı (RM). 

4.1.6 Testlerin karşılaştırmalı analizi 

Yorgunluk ve uykusuzluğun bilişsel performansa ve operasyonel süreçlere etkisini 

değerlendirmek için kullanılan 5 farklı ANAM4™ testinin karşılaştırmalı analizi 

aşağıdaki şekildedir. 

 

Şekil 4.11 : Bilişsel çözümleme kapasitesi (MP-MG-LR). 
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4.1.7 EEG sistem sonu

EEG sonuçlarının de

sonunda, gemiadamlar

incelenmiş ve birey
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ekil 4.12 : Bilişsel çözümleme kapasitesi  (SRT-RM

lişsel performansa etkisini değerlendirmek için 

re, gemiadamlarının yorgunluktan en fazla e

alışma belleği, temel bilgisayar yetenekleri ve dikk

, en az etkilenen parametreler ise görsel ve uzam

ştur. 

sonuçları 
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gönüllülerin seyir vardiyası boyunca kaydedilen

yorgunluk özellikle vardiyanın son çeyre

ekil 4.14 : EEG kaydı – vardiya başlangıcı (5,2. dk
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Şekil 4.16 : EEG kaydı – vardiya sonu (5,2. dk)
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Çizelge 4.6 : ‘Mathematical processing’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 20 

1.ölçüm (27°C) 145364     18 

2.ölçüm (40°C) 151261 18 
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                                  Şekil 4.17 : Ortalama doğru cevaplama süresi (MP). 

Şekil 4.17’de de görüldüğü gibi termal stres, gemiadamlarının bilgisayar becerileri, 

konsantrasyon ve çalışma belleği yeteneklerinde önemli farklılıklara yol açmamıştır. 
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 Şekil 4.18 : Ortalama doğru cevap sayısı (MP). 
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4.2.2 ‘Running memory- continuous performance task’ (Çalışan bellek-sürekli 

performans görevi) testi sonuçları 

Gemiadamlarının; dikkat, konsantrasyon ve hafıza yetisini değerlendirmek amaçlı 

uygulanan ‘Running memory- continuous performance task’ testi sonuçları aşağıdaki 

şekildedir. 

Çizelge 4.7 : ‘Running memory- continuous performance task’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 80 

1.ölçüm (27°C)  54692    73 

2.ölçüm (40°C) 54124         70 

 

Farklı termal koşullarda yapılan ölçümlerde, ‘Running memory- continuous 

performance task’ testi, bilişsel performansın en fazla düşüş gösterdiği test olmuştur. 
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                               Şekil 4.19 : Ortalama doğru cevaplama süresi (RM). 

Çizelge 4.7’de görüldüğü gibi termal stres gemiadamlarının en az dikkat, 

konsantrasyon ve hafıza yetisinde düşüşe neden olmuştur. 
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                                  Şekil 4.20 : Ortalama doğru cevap sayısı (RM). 

4.2.3 ‘Logical relations’ (Mantıksal ilişki) testi sonuçları 

Gemiadamlarının, algılama ve muhakeme yetisini değerlendirmek amaçlı uygulanan 

‘Logical relations’ testi sonuçları aşağıdaki şekildedir. 

Çizelge 4.8 : ‘Logical relation’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 24 

1.ölçüm (27°C) 210964 21 

2.ölçüm (40°C) 226989         21 
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         Şekil 4.21 : Ortalama doğru cevaplama süresi (LR). 
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                                Şekil 4.22 : Ortalama doğru cevap sayısı (LR). 

4.2.4 Testlerin karşılaştırmalı analizi 

Termal stresin bilişsel performansa ve operasyonel süreçlere etkisini değerlendirmek 

için kullanılan 3 farklı ANAM4™ testinin karşılaştırmalı analizi aşağıdaki şekildedir. 
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ekil 4.24 : Bilişsel çözümleme kapasitesi (MP-LR

sonuçları 

’lik termal stresin bulunduğu ortamlarda, uyg

süresince EEG cihazı ile alınan görsel kayıtl
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Şekil 4.25 : Bilişsel çözümleme hızı. 
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 artan sıcaklığın beyin dalgalarında meydan

Şekil 4.26 : EEG kaydı – 27°C (3,3. dk). 

 

Şekil 4.27 : EEG kaydı – 40°C (3,3. dk). 

eydana getirdiği stres 
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4.3 Gürültünün Bilişsel Süreç Ve Performansa Etkisi 

Gürültünün bilişsel performansa ve operasyonel süreçlere etkisini 

değerlendirebilmek için 3 farklı ANAM4™ testinden oluşan bir batarya 

oluşturulmuştur. Hazırlanan batarya baş mühendis, 3 makine zabiti ve 2 makine 

stajyeri olmak üzere toplam 6 gemiadamına uygulanmıştır. Gönüllülere 108dB’lik 

bir gürültü stresinin bulunduğu koşullar ile 60dB’lik normal şartlar altında 3 testten 

oluşan batarya uygulanmış, reaksiyon zamanları ve test performansları karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir. Diğer testlerde olduğu gibi, EEG cihazı ile  testler 

uygulanırken kayıt alınmış ve gönüllülerin beyin dalgalarında oluşan potansiyel 

farklılıklar incelenmiştir 

4.3.1 ‘Mathematical processing’ (Matematiksel süreç) testi sonuçları 

Gemiadamlarının, temel bilgisayar becerileri, konsantrasyon ve çalışma belleğini 

değerlendirmek amaçlı uygulanan ‘Mathematical processing’ testi sonuçları aşağıdaki 

şekildedir. 

Çizelge 4.9 : ‘Mathematical processing’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 20 

1.ölçüm (60dB) 145364   18 

2.ölçüm (108dB) 210317 14 
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  Şekil 4.28 : Ortalama doğru cevaplama süresi (MP). 
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                               Şekil 4.29 : Ortalama doğru cevap sayısı (MP). 

4.3.2 ‘Running memory- continuous performance task’ (Çalışan bellek-sürekli 

performans görevi) testi sonuçları 

Gemiadamlarının; dikkat, konsantrasyon ve hafıza yetisini değerlendirmek amaçlı 

uygulanan ‘Running memory- continuous performance task’ testi sonuçları aşağıdaki 

şekildedir. 

Çizelge 4.10 : ‘Running memory- continuous performance task’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 80 

1.ölçüm (60dB) 54692 73 

2.ölçüm (108dB) 66591     61 

 

Araştırmamız kapsamındaki tüm stresör faktörler (yorgunluk-uykusuzluk, yüksek 

termal stres ve gürültü) arasında gemiadamlarının bilişsel performanslarını negatif 

yönde en fazla etkileyen stresör gürültü olmuştur. Özellikle; yaz aylarında veya sıcak 

bölgelerde, sefer esnasındaki gemilerin makine dairelerinde gerçekleşecek olan 

operasyonlarda, bu iki stresör faktörün (gürültü ve sıcaklık) birleşeceğini de göz 

önünde bulundurursak, insan kaynaklı hataların oluşma olasılığı artış gösterecektir. 
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Şekil 4.30 : Ortalama doğru cevaplama süresi (RM). 
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                             Şekil 4.31 : Ortalama doğru cevap sayısı (RM). 

4.3.3 ‘Logical relations’ (Mantıksal ilişki) testi sonuçları 

Gemiadamlarının, algılama ve muhakeme yetisini değerlendirmek amaçlı uygulanan 

‘Logical relations’ testi sonuçları aşağıdaki şekildedir. 

Çizelge 4.11 : ‘Logical relation’ testi sonuçları. 

 Ortalama Doğru Cevaplama Süresi 

(msec) 
Doğru Sayısı / 24 

1.ölçüm (60dB) 210964 21 

2.ölçüm (108dB) 265251       18 
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     Şekil 4.32 : Ortalama doğru cevaplama süresi (LR). 

Şekil 4.32’de de gözlemlendiği gibi gürültü gemiadamlarının algılama ve muhakeme 

yetisini olumsuz yönde etkilemektedir.  
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                                Şekil 4.33 : Ortalama doğru cevap sayısı (LR). 

4.3.4 Testlerin karşılaştırmalı analizi 

Gürültünün bir stres faktörü olarak bilişsel performansa ve operasyonel süreçlere 

etkisini değerlendirmek için kullanılan 3 farklı ANAM4™ testinin karşılaştırmalı 

analizi aşağıdaki şekildedir. 
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Şekil 4.34 : Bilişsel çözümleme kapasitesi (MP-LR). 

 

 

Şekil 4.35 : Bilişsel çözümleme kapasitesi (RM). 
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dalgalarında meydana gelen değişiklikler yorumlanmıştır.  
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Şekil 4.36 : Bilişsel çözümleme hızı. 
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   Şekil 4.38 : EEG kaydı – 108dB (3,3. dk). 
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5. SO4UÇ VE Ö4ERĐLER 

Deniz taşımacılığı; sektörde yeni metotların ve teknolojinin gelişmesi, büyük 

miktardaki yüklerin tek seferde taşınması, diğer ulaştırma sistemlerine göre daha 

ekonomik ve güvenilir olması gibi nedenlerden dolayı dünya taşımacılık hacminin 

%90’dan fazla bölümünü oluşturmakta ve her geçen gün artan bir eğilim 

göstermektedir. Bu oran sektördeki rekabeti tetiklemekte, yükleme ve tahliye 

operasyonlarının hızı artmakta, seyir süreleri kısalırken limanda kalma süresi 

azalmaktadır. Buna bağlı olarak gemiadamlarının çalışma süreleri ve yoğunlukları da 

fazlalaşmıştır. Artan iş yükü ile birlikte insan kaynaklı hataların ve kazaların sayısı 

da artış göstermiştir. 

Bu çalışmada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun güvenlik 

değerlendirmelerinde kullandığı olay bazlı ya da hata bazlı risk analizlerinin eksik 

kalan yönü olan ve özellikle 2003 yılı itibari ile örgütün iş programında yer almaya 

başlayan, gemiadamlarının bilişsel performanslarının insan kaynaklı kazalara ve 

gemi operasyonel süreçlerine etkisi incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmamızın ilk bölümünde, gemiadamlarındaki yorgunluk ve uykusuzluğun 

bilişsel performans ve operasyonel süreçlere etkisi incelenmiştir. Sefer esnasında, 6 

güverte zabiti ve stajyerleri üzerinde yapılan testlerde, genel olarak 4 saatlik seyir 

vardiyasının ortasından itibaren gönüllülerin bilişsel testlerdeki başarı oranı düşmüş 

ve reaksiyon hızları yavaşlamıştır. EEG cihazı ile gönüllülerin seyir vardiyası 

boyunca kaydedilen beyin dalgaları incelendiğinde, yorgunluk özellikle vardiyanın 

son çeyreğinden itibaren gözlemlenmiştir. Bu anlamda, gemiadamlarının çalışma 

saatlerini düzenleyen uluslararası sözleşmelerde belirtilen kurallara uyum oldukça 

önem taşımaktadır. Belirlenen çalışma sürelerinin aşılması, gemiadamlarının bilişsel 

performanslarındaki düşüşe paralel olarak, özellikle dikkat, algı, yoğunlaşma, hafıza, 

matematiksel değerlendirme ve muhakeme gerektiren bilişsel tabanlı işlerde hata 

riskini arttıracağı anlaşılmaktadır. Özellikle zabitlerin vardiyaya uykusuz ve yorgun 

çıkmak zorunda kaldıkları sık limana uğrayan, yakınyol taşımacılığı yapan 
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gemilerde, zabit sayısının arttırılması yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı hataların 

önlenmesinde olumlu bir etki doğuracaktır. 

Ulusal mevzuatımızdaki, Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına ilişkin 

yönerge’de, 500 GT ve üzeri gemilerde 3. zabite gerek görülmemiştir. Oysaki bu 

çalışmanın sonucunda, yakınyol çalışan gemilerde 3. zabitin bile yeterli olmadığı 

saptanmıştır. Yerel mevzuatımızda bu konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Araştırmamızın ikinci bölümünde; termal stresin (sıcak – soğuk) ve gürültünün 

bilişsel performans ve operasyonel süreçlere etkisi incelenmiştir. 6 makine zabiti ve 

stajyerleri üzerinde, sıcaklığın ve sesin stresör faktöre dönüştüğü durumlar ile normal 

şartlara yakın koşullarda yapılan testler karşılaştırılmış ve artan sıcaklık ile 

gürültünün bilişsel performansı negatif yönde etkilediği görülmüştür. EEG cihazı ile 

de sıcaklık ve gürültünün beyin dalgalarında meydana getirdiği stres 

gözlemlenmiştir. Bu anlamda, gemiadamlarında meydana gelen bilişsel 

performanstaki düşüş; gemi operasyonel süreçleri için bir risk faktörü 

oluşturmaktadır. Özellikle; yaz aylarında veya sıcak bölgelerde, sefer esnasındaki 

gemilerin makine dairelerinde gerçekleşecek olan operasyonlarda, bu iki stresör 

faktörün birleşeceğini de göz önünde bulundurursak, insan kaynaklı hataların oluşma 

olasılığı artış gösterecektir. 

1475 sayılı Đş Kanunu, Đş sağlığı ve güvenliği tüzüğü 22. madde gereği ağır ve 

tehlikeli işlerin yapıldığı yerlerde işçilerin iş kazalarına uğramamaları ve işitme 

duyularını kaybetmemeleri için gürültünün şiddeti 80 dB’i geçmemelidir. Fakat gemi 

ortamında, makine dairesinde bunun sağlanması mümkün olmadığı için, 

gemiadamlarının kulak koruyucularını kullanması gerekmektedir. Aynı tüzüğün 20. 

maddesi gereği ise, kapalı iş yerlerindeki sıcaklık değerleri 15°C ile 30°C arasında 

olmalıdır. Gemi ortamında bu değerlerin de sağlanması mümkün değildir, bu nedenle 

gemiadamlarının özellikle yaz aylarında veya sıcak bölgelerde makine dairesinde 

çalışmak zorunda olduklarında termal korumalı kıyafetler kullanmaları 

önerilmektedir.  

Bununla birlikte, bu tezde ön çalışması yapılmış olan stresör faktörler altında 

bilişselliğin modellenmesi ileride daha geniş bir ölçüm alanı ile bize bilişselliğin 

deniz ulaştırmasında en etkili şekilde kullanılması için gereken stratejilere 
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yöneltecektir. Bu alanda yapılacak olan çalışmalardan verimli şekilde 

kullanılabilmesi için çalışmaların sonuçları aşağıdaki stratejilerle 

ilişkilendirilmelidir. Bu stratejiler 

i. Gemiadamlığı mesleği için strese dayanıklı personelin seçimi: TST 

teorisinde de bahsedildiği üzere stresör faktörlerin strese dönüşmesi kişinin 

karakterine, değerlerine ve durumuna bağlıdır. Dolayısıyla gemi 

ortamındaki stresör faktörler göz önüne alınarak gemiadamlığı mesleği 

seçimleri esnasında adaylara bu alanda yapılan çalışmaların sonuçlarına 

göre bilişsel testler uygulanmalıdır. 

ii. Stresten arındırılmış teknolojik sistemler: Arayüzü insan olan teknoloji 

sistemleri denizcilikte sürekli kullanılmaktadır. Yine bu alanda yapılacak 

çalışmaların sonuçları doğrultusunda kullanıcılar ne kadar stresli olursa 

olsun hedefe ulaşılmasını sağlayacak sistem özellikleri ve rutinlerinin 

geliştirilmesi gereklidir. Bu teknolojik gelişimler stresörlerin, gemiadamının 

ve içinde bulundukları mürettebatın davranışlarını nasıl etkilediğini 

anlamakla başlayacaktır. Bireylerin stresli koşullardaki reaksiyonları bu 

sistemlerin dizaynı için anahtardır.  

Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı üzere karmaşık ve kapalı sistemlerde stresör 

faktörler bilişsel perfromansa etki etmektedir. Dolayısıyla gemiadamlarının çalışma 

koşulları ve deniz ortamından kaynaklanan faktörler gemiadamlarının bilişsel 

yeteneklerinde operasyonel süreçler esnasında kayıplara yol açabileceği bu tezde de 

belirlenmiştir. Çalışmada ortaya çıkarılan model, operasyonel süreçler esnasında 

bilişsel yeteneklerin değişimini ölçerek gemiadamlarındaki stresör faktörlerin 

bilişselliğe etki mekanizmasını anlatmaktadır. Ancak bu mekanizma anlaşıldıktan 

sonra bu etkiler kontrol edilebilecek, gemiadamlarında bilişselliğin stres faktörleri 

altında nasıl iyileştirilebileceği üzerine çalışılabilecektir.  
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