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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 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2015/004105-2015-GE-18147) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazar-
larına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 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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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. 
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Değerli bilim insanları,

Dergimizin geciken bu sayısında bir araştırma ve uygulama iki tane literatür ve derleme çalışmasına yer 
vermiş bulunmaktayız. 2016 yılı içerisinde yaşamış olduğumuz bazı sorunlar nedeniyle dergimizin yapısında 
ve işleyişinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş ve bu değişiklikler uygulamaya hızla alınmıştır. Bu nedenle 
yılda üç sayı şeklinde çıkar dergimizin 2016 yılı sayılarında bazı gecikmeler olmuştur. Bu  oluşan olumsuzluk 
nedeniyle siz okurlarımızın affına sığınıyoruz. Dergimizin crossreff sistemi ve doi alım sistemi grup dergiler 
içerisinde de değişmiş artık bu sistem direkt olarak doi sisteminin kendisinden sağlanmaktadır. Dergimizin 
2016 yılı Aralık ayı sayısı da en kısa sürede sistemdeki yerini alacaktır. Siz okur ve yazarlara daha kaliteli ve 
disiplinli bir yapı ile hizmet vermek ve yapılan çalışmaları okuyucu ve araştırmacılarla buluşturmaktan onur 
ve mutluluk duymaktayız. Sayımızda yer alan çalışmalara bilgi, tecrübe ve birikimleriyle destek olan hakem-
lerimize, sayı editörlerimize ve editörler kurulumuza teşekkür ederiz. Bir sonraki sayıda buluşmak ümidi ile 
esenlik ve mutluluklar diliyoruz. Saygılarımızla… 

(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.

Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Baş Editör
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Distinguished Scientists, 

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

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

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

AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMDE İNCELENMESİ 1

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
KINESIOPHOBIA, PAIN, ANXIETY-DEPRESSION STATUS AND 

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WİTH KNEE OSTEOARTHRITIS 
BEFORE SURGERY

Arzu ERDEN1, Filiz ALTUĞ2, Asiye MALKOÇ3, Ayşegül AKGÜL KOCABAL4

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,  
Trabzon / Türkiye 

2 Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli / Türkiye  
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji AD, Trabzon / Türkiye
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji AD, Trabzon / Türkiye 

Öz: Bu çalışma ortopedik cerrahi planlanan diz osteoartritli 
olgularda kinezyofobi, ağrı, anksiyete-depresyon ve yaşam 
kalitesi arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla planlandı. 
Çalışma diz osteoartriti nedeniyle ameliyat olması planlanan 
80 (K:71- E:9) olgu (50-80 yaş) üzerinde gerçekleştirildi. 
Ağrı durumu Görsel Ağrı Skalası ile, anksiyete-depresyon 
durumu Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile, 
kinezyofobi durumu Tampa Kinezyofobi Anketi Kısa For-
mu (TKÖ-11) ile ve yaşam kalitesi Kısa Form-12 (SF-12)  
Yaşam Kalite Anketi ile değerlendirildi. Katılımcıların yaş 
ortalaması 65.31±8.19 yıldı. Kinezyofobi ile anksiyete ve 
depresyon durumları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulundu 
(p<0.05). Kinezyofobi ile SF-12 alt boyutlarından fiziksel 
durumun kısıtladığı rol, ruhsal iyilik durumu, ağrı, genel 
sağlık durumu ve enerji-bitkinlik düzeyi arasında negatif 
yönlü bir ilişki bulundu (p<0.05). Çalışmanın sonuçlarına 
göre, diz osteoartritli olgularda kinezyofobi yaşam kalitesini 
ve anksiyete-depresyon durumunu olumsuz etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kinezyofobi, Yaşam Kalitesi, Oste-
oartrit

Abstract: The aim of our study is to examine the relation-
ship between kinesiophobia, pain, anxiety-depression and 
quality of life in patients with knee osteoarthritis before 
surgery. In this study, we assessed 80 patients (F:71- M:9) 
with knee osteoarthritis (50-80 years). We used Visual 
Analog Scale for pain intensity, Tampa Kinesiophobia Scale 
(TKS-11) for perception of kinesiophobia, Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS) for anxiety status and Short 
Form-12 (SF-12) Quality of life Questionnaire were used to 
evaluate to quality of life. The mean age of the patients is 
65.31±8.19 years. There was positive correlation between 
the kinesiophobia and anxiety-depression status (p<0.05). 
Kinesiophobia were highly negative correlated with subscale 
of SF-12 in general health, energy, pain, emotional role, 
physical functioning role limitations. (p<0.05). Kinesiophobia 
adversely affect the quality of life and depression-anxiety 
status in patients with knee osteoarthritis.

Key Words: Kinesiophobia, Quality of Life, Osteoarthritis

(1)  Sorumlu Yazar: Arzu ERDEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fak., Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü, Trabzon / Türkiye arzu_erden@hotmail.com Geliş Tarihi: 03.02.2016 Düzeltme Tarihi / Revised: 04.04.2016 
Kabul Tarihi / Accepted: 22.06.2016 Makalenin Türü: Type of Article (Araştırma – Uygulama / Research -Applica-
tion) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Var- Yes Ethics Committe (Etik Kurul 
Raporu Var - Ethics Committee: “Pamukkale Üniversitesi 07/05/2014 tarihli 60116787-020/26227 sayılı karar”).
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GİRİŞ

Osteoartrit bireylerin ağrı ve fiziksel yetersiz-
lik nedeniyle günlük aktivitelerini devam et-
tirmelerine engel teşkil edebilen bir rahatsız-
lıktır (Shelby RA vd., 2012). 50 yaşın üzerin-
deki bireylerde diz ağrısının tekrar etmesinin 
önde gelen nedenidir (Felson DT vd., 2000). 
Bireysel düzeyde, diz osteoartritine bağlı ağrı, 
psikolojik durumun bozulmasına, fiziksel iş-
lev kaybına ve yaşam kalitesinin düşmesine 
yol açabilmektedir. (Salaffi F vd.,. 2005, Sco-
paz KA vd., 2009). Osteoartritin neden ola-
bileceği durumlar arasında hareket korkusu, 
artan ağrı, daha uzun hastalık süresi, azalmış 
kas kuvveti ve eklem hareket açıklığı yer al-
maktadır. Kinezyofobi ya da hareket korkusu 
ağrılı yaralanma ve tekrarlı yaralanmaya karşı 
oluşan hassasiyet hissinden kaynaklanan ak-
tivite ve fiziksel harekete karşı gelişen kor-
ku-kaçınma durumu olarak tanımlanmaktadır 
(Kori SH vd., 1990, Burwinkle T vd., 2005). 
Kinezyofobi, kronik bel ağrısı, kronik yorgun-
luk sendromu gibi çeşitli hastalık gruplarında 
incelenmekte olup ağrı artışı, fiziksel aktivite 
düzeyinde azalma ve psikolojik durumun bo-
zulması ile ilişkilendirilmektedir (Shelby RA 
vd., 2012). Osteoartrit ve kinezyofobi tanım-
larının içinde de ağrı, kaçınma, fiziksel akti-
vite kavramları yer almaktadır. Bu bağlamda 
kinezyofobi osteoartritli bireyler için önemli 
bir klinik bulgudur ve fiziksel yetersizliğin 

bir sebebi olarak görülebilmektedir (Somers 
TJ, 2009).

Kinezyofobinin ağrı ve özüre olan etkilerini 
ortaya koyan kronik ağrılı hastalarda yapılmış 
çalışmalar mevcuttur (Swinkels, 2003 vd., 
Elfving B vd., 2007). Kinezyofobi, yapılan 
bir hareket veya yeniden yaralanma nedeniyle 
ağrı korkusuna neden olan durumlar arasında 
yer alır. Kronik vakalarda ağrı şiddeti ve ağ-
rıya karşı verilen yanıtar işlevsel bozukluk ile 
ilişkilidir. Acıya verilen yanıtlar Korku Ka-
çınma Modeli’nden (FAM)  kaynaklanmakta-
dır. Korku Kaçınma Modeli kronik ağrılı bi-
reyin ağrı deneyimine karşı kendileriyle ilgili 
olumsuz düşünceler ve inançlar geliştirmesi-
dir. (Uluğ N vd., 2016). 

Diz osteoartritli hastalarda ağrı ve özür dere-
cesinin yapısal hasar, periferal ve santral ağrı 
mekanizmaları, obezite, kültür ve psikolojik 
faktörlerin yanı sıra demografik faktörlerle de 
bağlantılı olduğuna dair bir fikir birliği var-
dır (Helminen EE vd., 2016). 17 farklı ülke-
de gerçekleştirilen bir çalışmada anksiyete ve 
depresyonun artritli hastalarda daha sık görül-
düğü ortaya konuldu. (He Y vd., 2008). Ar-
tan kanıtlar psikolojik faktörlerin osteoartritte 
ağrı ve özür üzerindeki önemli etkilerini gös-
termektedir (Benyon K vd., 2010, Somers TJ 
vd., 2009). Uzun dönemde kinezyofobi fizik-
sel yetersizliğe, fiziksel aktiviteden kaçınma-
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ya, fonksiyonel özüre ve depresif semptom-
lardaki artışa neden olmaktadır. Psikolojik 
faktörlerin hastalığın kronikleşme sürecinde 
de önemli rol oynadığı rapor edildi (Uluğ N 
vd., 2016). 

Literatürde daha yaygın olarak fibromiyalji, 
akut ve kronik sırt ağrısı ile kas iskelet siste-
mi ağrılarında kronik ağrının kinezyofobiyle 
ilişkisi değerlendirilmektedir (Swinkels- ME 
vd., 2003, Swinkels-Meewisse IE vd., 2003, 
Burwinkle T vd., 2005). Cerrahi endikasyonu 
olan diz osteoartritli hastaların kinezyofobi 
durumunu, yaşam kalitesini, ağrı ve psiko-
lojik durumla birlikte değerlendiren çalışma 
sayısı azdır. Cerrahi girişim öncesi hastane 
ortamında kinezyofobi durumunu diğer de-
ğişkenlerle birlikte değerlendirerek bu alanda 
sınırlı sayıdaki çalışmalara katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır. Çalışmamız ortopedik cerra-
hi planlanan diz osteoartritli hastaların ağrı, 
anksiyete-depresyon durumu, yaşam kalitesi 
ve kinezyofobi düzeylerinin ameliyattan ön-
ceki dönemde incelenmesi amacıyla planlan-
mıştır.

YÖNTEM

Çalışma Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Has-
tanesi ile Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve 
Rehabilitasyon Hastanesi’nde ortopedi servi-
sinde yatarak tedavi gören, diz osteoartriti ne-
deniyle ilk kez operasyon geçirecek yaş aralı-

ğı 50-80 arasında, mental problemi olmayan 
71’i kadın, 9’u erkek olmak üzere toplam 80 
olgu üzerinde gerçekleştirildi. Enflamatuvar, 
enfeksiyöz veya malign hastalıkları olan, psi-
kiyatrik tanı ve antidepresan ilaç kullanımı 
bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalış-
ma ile ilgili bilgiler içeren Onam Formu ta-
raflarına sunuldu. Bilgilendirilip imzalayarak 
katılmaya onay verdiler. 

Araştırmada veriler dört ayrı ölçek ile top-
landı ve katılımcıların demografik özellik-
leri oluşturulan bir soru formu ile kaydedil-
di.  Araştırma süresi yaklaşık bir yıldı. Bu 
araştırmanın pilot kısmının 26. Ulusal Türk 
Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi bünye-
sinde yer alan 3. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak 
Sempozyumu’nda poster bildiri olarak sunul-
du: Antalya, 25-30/ 10/ 2016.

Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Girişim-
sel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kuru-
lu tarafından 07/05/2014 tarihinde 60116787-
020/26227 sayılı karar ile onaylandı.

Demografik veriler kaydedildikten sonra ağrı 
şiddeti Görsel Ağrı Skalası (GAS) ile anksi-
yete-depresyon durumu Hastane Anksiyete 
ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile, kinezyo-
fobi durumu Tampa Kinezyofobi Anketi-11 
(TKÖ-11) ile ve yaşam kalitesi SF-12 Yaşam 
Kalite Anketi ile değerlendirildi.
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Değerlendirme Ölçekleri

Görsel Ağrı Skalası (GAS): Hastadan ağ-
rısının şiddetini 10 cm uzunluğundaki bir 
doğru üzerinde işaretlemesi istenir. Çizginin 
başlangıcında 0 değeri, bitiminde 10 değeri 
bulunmaktadır. 0 değeri hiç ağrı olmadığını, 
10 değeri dayanılmaz ağrıyı ifade etmektedir. 
Hastadan hissettiği ağrıyı çizgi üzerine işaret-
lemesi istenir ve işaretlediği nokta santimetre 
cinsinden kaydedilir. (Cavlak U, 2016, Erden 
A vd., 2013).

Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ-11): Hare-
ket korku durumu TKÖ-11 ile değerlendiril-
miştir. TKÖ-11 soruluk bir kontrol listesidir 
ve akut ve kronik bel ağrısı, fibromyalji ve 
kas iskelet sistemi yaralanmaları ve whiplash 
ile ilişkili hastalıklarda kullanılır. Ölçekte 4 
‘lü likert puanlaması (1= Kesinlikle katılmı-
yorum, 4= Tamamen katılıyorum) kullanıl-
maktadır. Kişi 11-44 arasında total bir skor 
yer almaktadır. Ölçekte kişinin aldığı puanın 
yüksek oluşu kinezyofobisinin de yüksek ol-
duğunu göstermektedir.  Çalışmalarda toplam 
skorun kullanılması önerilmektedir (Woby 
vd., 2005, Steven Z vd., 2012). Yılmaz ve ark 
(2011) Türkçe güvenirliği yapılmıştır. 

Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği 
(HADÖ): Zigmond ve Snaith (1983) tarafın-
dan hastada anksiyete ve depresyon yönün-
den riski belirlemek, düzeyini ve şiddet de-

ğişimini ölçmek için geliştirildi. Ölçeğin ge-
çerlilik güvenirlik çalışması Aydemir ve ark.
(1997) tarafından yapıldı. Toplam 14 sorudan 
oluşan ölçekte 3’lü likert puanlaması kulla-
nıldı. HADÖ’nün Türkçe formunun kesme 
noktaları anksiyete alt ölçeği için 10, depres-
yon alt ölçeği için 7 olarak saptandı (Aydemir 
Ö vd., 1997).

SF-12 Yaşam Kalitesi Anketi: Yaşam kalite-
sini değerlendirmek için kullanılan bir ölçek-
tir. Genel Sağlık (GS), Fiziksel Durum(FF), 
Fiziksel limitasyonlar (FKR) Ruhsal Durum 
(RIH), Sosyal Durum (SF), Ağrı (AG), Enerji 
(EB), Ruhsal Limitasyonlar (RKR)’ın sor-
gulandığı 12 sorudan oluşup 100 üzerinden 
puanlanır. SF-12, SF-36’nın kısaltılıp sade-
leştirilmesiyle elde edilen güvenilirliği ve 
geçerliliği kanıtlanan, uygulanması kolay bir 
ankettir.  Genel sağlık durumunun iki ana bi-
leşeni olan fiziksel ve zihinsel sağlığın değer-
lendirmesinde kullanılır. 12 sorudan oluşan 
SF-12’nin zihinsel ve fiziksel bileşen skorları 
Ware’in tarif ettiği algoritmaya uygun şekilde 
hesaplama yapılır (Ware JJr vd., 1996, Akar-
çay M vd., 2013).

Beden Kitle İndeksi (BKİ) Sınıflandırması: 
BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzun-
luğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/ 
m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. 
Bu değere göre bireyler zayıf, normal, fazla 
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kilolu ve obez şeklinde sınıflandırılır. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün sınıflamasına göre BKİ 
18.5’in altındaki bireyler zayıf, 18.5-24.99 
arası bireyler normal 25-29.9 arası birey-
ler fazla kilolu, 30 ve üzeri bireyler obezdir 
(WHO, 2016).

Verilerin Analizi

Ölçümle elde edilen değerlerin istatistiksel 
analizleri, SPSS programının 20.0 sürümü 
ile yapıldı. Tanımlayıcı istatistiksel bilgile-
rin yanında normal dağılıma uyan verilerde 
Pearson Korelasyon Analizi, normal dağılı-
ma uymayan verilerde ikili ilişki analizi için 
Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. İki-
den fazla gruplar arasındaki değişkenler ba-
kımından farkın analizi için Kruskall Wallis 
Varyans Analizi kullanıldı. Tüm verilerde 
anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.

Araştırmanın Hipotezleri:

 H0: Diz osteoartritli bireylerde ağrı 
kinezyofobiyi etkilemez.

 H1: Diz osteoartritli bireylerde ağrı 
kinezyofobiyi etkiler.

 H0: Diz osteoartritli bireylerde dep-
resyon-anksiyete kinezyofobiyi etki-
lemez

 H1: Diz osteoartritli bireylerde dep-
resyon-anksiyete kinezyofobiyi etki-
ler.

 H0: Diz osteoartritli bireylerde ağrı 
yaşam kalitesini etkilemez.

 H1: Diz osteoartritli bireylerde ağrı 
yaşam kalitesini etkiler.

BULGULAR

Sosyodemografik veri dağılımı

Çalışmaya katılan olguların demografik bil-
gileri Tablo 1’de gösterildi. Katılımcıların yaş 
ortalaması 65.31±8.19 yıl idi. Katılımcıların 
71’i (%89) kadın ve 9’u(%11) erkekti. %69’u 
obez, %22’i hafif kilolu, %9’u normaldi.  
%15’inin sistemik hastalığı yok, %65’inin 
sistemik hastalıkları vardı. Eğitim seviyeleri 
%61’i okuryazar değildi, %36’sı ilköğretim, 
%2’si ortaöğretim düzeyinde idi (Tablo 1).  
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Tablo 1. Sosyodemografik veri dağılımı

Kadın Erkek Toplam

Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss

Yaş (yıl) 65.01±7.81 67.67±11.00 65.31±8.19

Beden kitle indeksi(kg/m2) 33.48 ±5.55 27.39±4.25 32.79±5.73

Özellikler N  (%)
71 (89)

N  (%)
9  (11)

N(%)
80 (100)

Vücut ağırlığı sınıflaması

   Normal 5 (7) 2  (22) 7 (9)

   Fazla kilolu 14 (20) 4  (44) 18  (22)

   Obez 52  (73) 3  (34) 55  (69)

Eğitim durumu

   Okuryazar değil 49  (69) 0 (0) 49  (61)

   İlköğretim 21  (30) 8  (90) 29  (36)

Orta öğretim ve üstü 1 (1) 1  (10 2  (2)

Mesleki durum

   Ev hanımı 63 (92) 0 (22) 64 (81)

   İşçi 4 (6) 3 (12) 6 (9)

   Emekli 4 (4) 6 (66) 10 (10)

Sistemik hastalık

   yok 12 (17) 3 (33) 15 (19)

   var 59 (83) 6 (67) 65 (81)
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Ağrı şiddeti, psikolojik durum ve yaşam 
kalitesinin kinezyofobi ile ilişkisi GAS or-
talama değeri 6.58±2.03, anksiyete skoru 
ortalaması 8.27±4.06,  depresyon semptom 

düzey ortalaması 8.05±3.85, TKÖ ortalama 
değeri 23.93±10.04 bulundu. Sonuçlar birey-
lerin anksiyete ve depresyon için sınır altında 
olduklarını göstermektedir. (Tablo 2)

Tablo 2. Ağrı Şiddeti, Emosyonel Durum ve Kinezyofobi Değerleri

Kadın(n=71) Erkek(n=9) Toplam

GAS 6.69±1.89 5.72±2.91 6.58±2.03

TKÖ 24.15±10.16 22.11±9.32 23.93±10.04

HADÖ

Anksiyete 8.68±4.03 5.11±2.71 8.27±4.06

Depresyon 8.11±3.96 7.56±3.04 8.05±3.85

Kinezyofobi ve depresyon düzeyi arasında 
(r=0.610, p=0.000), Kinezyofobi ve anksiye-
te arasında  (r=0.268; p=0.002) istatistiksel 

olarak pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki bulun-
du. Kinezyofobi ile ağrı şiddeti arasında bir 
ilişki yoktu. (Tablo 3).

Tablo 3. Kinezyofobi ile Anksiyete-Depresyon Durumu ve Ağrı şiddeti Arasındaki İlişki

Değişkenler  r  p

TKÖ- GAS 0.093 0.417

TKÖ -Depresyon 0.610 0.000

TKÖ -Anksiyete 0.268 0.002

*Pearson Korelasyon Analizi

Kinezyofobi ile yaşam kalitesi alt kategori-

lerinden fiziksel durumdan dolayı kısıtlanan 

rol (FKR) (r=-0.265; p=0.002), enerji-bitkin-

lik düzeyi (EB) (r=-0.396; p=0.000), ruhsal 
iyilik durumu (RIH) (r=-0.230; p=0.039), 
ağrı (AG) (r=-0.242; p=0.030), genel sağlık 
durumu (GS) (r=-0.418; p=0.000)  arasında 
negatif yönlü bir ilişki bulundu.(Tablo 4).
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  Tablo 4. Kinezyofobi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Değişkenler     r   p
TKÖ-FF -0.178 0.109
TKÖ-FKR -0.265 0.002
TKÖ-RKR -0.082 0.500
TKÖ -EB -0.396 0.000
TKÖ -RIH -0.230 0.039
TKÖ -SF   0.127 0.240
TKÖ -AG -0.242 0.030
TKÖ -GS -0.418 0.000

*Pearson Korelasyon Analizi

Anksiyete ve depresyon düzeyi ile eğitim 
düzeyi alt grupları arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı farklılık vardı fakat kinezyofobi 

ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık yoktu. Okuryazar olmayan 
bireylerde anksiyete, depresyon durumu daha 
yüksekti. (Tablo 5)

Tablo 5. Anksiyete, Depresyon, Kinezyofobi ve Ağrı Şiddeti ile Eğitim Düzeyi Alt Grup-
ları Arasındaki Farkın Analizi

Değişkenler Eğitim N Ort±Ss   p
Okuryazar değil 49 9.18±4.09

HADÖ
Anksiyete İlköğretim 28 6.86±3.75 0.040

Ortaöğretim 3 7.50±2.12
Okuryazar değil 49 8.96±4.10

Depresyon İlköğretim 28 6.50±3.05 0.029
Ortaöğretim 3 8.00±2.82
Okuryazar değil 49 25.75±11.19

TKÖ İlköğretim 28 21.71±7.02 0.138
Ortaöğretim 3 15.50±6.36

GAS Okuryazar değil 49 6.41±1.63
İlköğretim 28 7.13±2.32 0.120
Ortaöğretim 3 4.40±4.80

* Kruskal Wallis Varyans Analizi
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Anksiyete-depresyon, kinezyofobi ve ağrı 
düzeyi ile beden kitle indeksi grupları arasın-

da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. 
(Tablo 6) 

Tablo 6. Anksiyete, Depresyon, Kinezyofobi ve Ağrı Şiddeti ile Beden Kitle İndeksi 
Grupları Arasındaki Farkın Analizi

Değişkenler Eğitim N Ort±Ss p

HADÖ

Normal 7 8.5±4.13

Anksiyete Fazla kilolu 18 8.78±3.68 0.731

Obez 55 8.15±4,23

Normal 7 7.67±3.98

Depresyon Fazla kilolu 18 8.94±2.57 0.323

Obez 55 7.82±4.22

Normal 7 28.50±11.13

TKÖ Fazla kilolu 18 23.78±8.30 0.617

Obez 55 23.69±10.45

GAS Normal 7 7.66±1.65

Fazla kilolu 18 6.55±1.77 0.371

Obez 55 6.53±2.11

*Kruskal Wallis Varyans Analizi

TARTIŞMA v SONUÇ

Çalışmamız diz osteoartritli bireylerde ki-
nezyofobi, ağrı şiddeti, anksiyete- depresyon 
durumu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki-
yi preoperatif dönemde incelemek amacıyla 
gerçekleştirildi. Sonuçlarımıza göre kinezo-
fobinin diz osteoartrili bireylerde fiziksel pa-
rametrelerin yanı sıra  anksiyete, depresyon 
ve yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu tespit 
edildi. Beden kitle indeksi ve eğitim durumu-

nun diz osteoartritli bireylerin kinezyofobi 
düzeylerinde etkin olmadığı bulundu.

Smith ve Zatura ve ark (2008) osteoartrit-
li kadınlarda anksiyete ve depresyonun ağrı 
şiddetini etkilediğini, anksiyetenin depres-
yondan iki kat daha fazla etkin olduğunu 
buldular. Çalışmamızda anksiyete ve depres-
yonun ağrı ile ilişkili olmadığı görüldü. Bu-
nun nedeni olarak olgularımızın anksiyete ve 
depresyon ortalama puanlarının düşük olması 
gösterilebilir. Turhan ve ark (2012) ameliyat 
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öncesi anksiyete-depresyon durumunu değer-
lendirdikleri çalışmalarında anksiyete düzeyi-
nin kadınlarda erkeklerden daha yüksek oldu-
ğunu buldular. Çalışmamızda erkek katılımcı 
sayısının kadın sayısından oldukça az olması 
sebebiyle cinsiyetler arası karşılaştırma yapıl-
madı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yaşam kalitesi 
hastalık süresi uzun olan, postoperatif iyileş-
me düzeyi düşük olan, kas iskelet hastalıkları 
bulunanlarda çeşitli sağlık riskleri ve sağlıkla 
ilgili olumsuzlukların güçlü bir öngörücüsü 
olarak görülmektedir (Lydell M vd., 2011, Si-
nikallio S vd., 2011). Kinezyofobinin diz os-
teoartritli hastalarda fonksiyonelliği etkilediği 
rapor edildi (Heuts PH vd. 2004). Çalışmamız-
da da yaşam kalitesi alt boyutlarından enerji 
düzeyi ve genel sağlık durumu daha yüksek 
olan bireylerin kinezyofobi düzeylerinin daha 
düşük olduğu saptandı, fiziksel fonksiyonu 
doğrudan etkilediği görüldü. Yaşam kalitesini 
preoperatif dönemde bu boyutta incelememiz, 
bireylerin kinezyofobilerini postoperatif yön-
de etkilemesi açısından önemlidir. 

Kinezyofobili hastalar fiziksel hareketin ağ-
rıya neden olabileceğine inanırlar. Bu durum 
uzun dönemde fiziksel hareketten kaçınma, 
fonksiyonel yetersizlik, depresyon ve sosyal 
rol kayıplarına neden olabilmektedir. Obe-
zitenin ağrı artışında predispozan bir faktör 

olduğu ve bu etkisinden dolaylı kinezyofobi-
yi etkilediği öne sürülmektedir (Uluğ N vd., 
2016). Helminen ve ark (2016) 111 osteoart-
ritli bireylerin ağrı, fonksiyonel bağımsızlık, 
kinezyofobi, kaçınma ve psikolojik stress 
düzeylerini değerlendirdirdiler. Ağrı ve fonk-
siyonelliğin psikolojik faktörlerin yanısıra 
kültür, demografik değişkenler ve obezite ile 
de ilişkili olduğunu öne sürdüler. Bu duruma 
paralel olarak Edwards ve ark’a göre (2014) 
beden kitle indeksi fiziksel hareketlilik üze-
rinde etkili bir faktördür. Fiziksel performansı 
azaltan obezitenin hareket korkusunu berabe-
rinde getirmesi kaçınılmazdır. Çalışmamızda 
katılımcıların üçte ikisinin obez olması obe-
zitenin osteoartritteki etkin rolünü literatür 
ile desteklemektedir. Ancak sonuçlarımıza 
göre beden kitle indeksi ile ağrı, kinezyofobi, 
anksiyete-depresyon durumu arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmadı. Somers ve ark (2009) da 
çalışmamızın sonuçlarına paralel olarak vücut 
ağırlığının ağrıyla ilişkili olmadığı sonucunu 
buldular.

Lundberg ve ark (2011) korku ile ilişkili ağrı-
yı inceledikleri derlemelerinde kültürel fark-
lılıkların değerlendirme ölçekleri seçiminde 
önemli olduğunu tespit ettiler. Hasta görüşleri 
ve psikometrik değişkenlere daha fazla yer ve-
ren ölçeklere ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü-
ler. Çalışmamızda kültürel farklılıklara yer ve-
rilmedi. Somers ve ark (2009)  ağrıyla ilişkili 
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korku durumunu ağrı süresi 6 aydan daha faz-
la olan diz osteoartritli bireylerde TKÖ kulla-
narak değerlendirdiler. Yürüme hızları ve ağrı 
ile psikolojik yetersizlik arasında anlamlı iliş-
ki buldular. Kinezyofobinin sosyodemografik 
değişkenlerle de ilişkisinin önemini vurgula-
dılar. Yaş ve ağrı şiddeti arasında negatif güç-
lü bir ilişki buldular. Psikolojik durum ile yaş 
ve ağrı şiddeti arasında da negatif yönlü güç-
lü ilişki buldular. Ağrıyı etkileyen faktörler 
içinde korkunun sosyodemografik değişken-
lerden daha etkin olduğunu, yöresel, kültürel 
faktörlerin bu durumu değiştirebileceğini öne 
sürdüler. Etnik köken, ağrı durumlarını be-
lirtme yeteneği ve sosyal aktivitelere katılımı 
yöresel tutum içerisinde değerlendirdiler. Ça-
lışmaya göre ağrı ve korku faktörlerini çöz-
mek için klinisyenlerin osteoartritli hastalara 
yaklaşımda geçmiş alışkanlıkları ve sosyal 
güvence gibi demografik bilgilere sahip ol-
maları gerekir (Somers TJ vd., 2009). Çalış-
mamızda ağrı şiddeti ile kinezyofobi arasında 
bir ilişki bulunmadı. Ancak ağrı şiddetlerini 
değerlendirdiğimiz görsel analog skalasında 
ağrılarını ifade etme yeteneği gibi yöresel ve 
kültürel faktörler değerlendirilmedi..   Crom-
bez ve ark (1999) travma öyküsünün önemi-
ni vurgulayan çalışmalarında ani travmalarla 
gelişen ağrı durumlarının zamanla artan ağrı 
durumlarından kaynaklanan kinezyofobi dü-
zeylerinin faklı şiddetlerde olabileceğini be-

lirttiler. Kalça ve diz osteoartritli bireylerde 
TKÖ ile kinezyofobinin klinik önemini orta-
ya koydular. TKÖ’nün osteoartritte kullanıl-
dığı çok az sayıda çalışma vardır. Irk, eğitim 
ve osteoartrit düzeyi bakımından güvenilir 
olduğu öne sürülmektedir (Shelbay RA vd., 
2012). Çalışmamız bu alanda sınırlı sayıdaki 
çalışmalara katkı niteliğindedir. Son 15 yıldır 
ağrıyla ilişkili durumlarda psikolojik ağrının 
major rol oynadığını görmekteyiz. Depresif 
semptomlar diz ağrısı ve aktivite limitasyon-
ları üzerinde etkindir. Helmen ve ark (2016) 
çalışmalarında depresif semptomların ağrı ile 
ilişkisinin bulunmamasını depresif semptom-
ları şiddetli olanların çalışma dışı bırakıldı-
ğından kaynaklandığını savundular. Ağrı her 
zaman radyolojik bulgulara eşlik etmemekte-
dir. Bu durum klinik değerlendirmelerin öne-
mini arttırmaktadır. Artan kanıtlar diz oste-
oartritli bireylerde kognitif, davranışsal fak-
törler gibi psikolojik faktörlerin ağrı ve özür 
durumu üzerinde de önemli bir rolü olduğunu 
göstermektedir (Hochberg MC vd., 1989). 
Çalışmamızda ağrı ile depresyon arasında an-
lamlı ilişki bulunmamasına karşın depresyon 
ve anksiyete ile kinezyofobi arasında anlamlı 
ilişki bulundu. Fiziksel fonksiyonları da etki-
lediği sonucu çalışmamızın bu yönünü des-
teklemektedir. Psikolojik faktörlerin kinezyo-
fobiyi etkilemesiyle uzun dönemde ağrıyı da 
beraberinde getirmesi beklenmektedir.
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Çalışmanın limitasyonları

Katılımcı grubundaki cinsiyet dağılımı ye-
terli olmadığından değişkenler bakımından 
cinsiyetler arası karşılaştırma yapılamadı. 
Ameliyat öncesi bireylerin hastane ortamın-
daki medikal desteğin farkında olmaları ağrı 
şiddetlerini daha düşük ifade etmelerinde bir 
etken olabilmesi sebebiyle ağrının daha de-
taylı yöntemlerle ölçülmesi önerilmektedir. 

ÖNERİLER

-Kinezyofobi, ağrı ve psikolojik durum de-
ğerlendirmelerinde kültürel farklılıkların dik-
kate alınması gerekmektedir.

-Diz osteoartritli bireylerde hastaların hareket 
korku düzeyleri cerrahi öncesi dönemde de-
ğerlendirilmelidir.

-Cerrahi girişim öncesi yapılacak ağrı, ki-
nezyofobi, anksiyete-depresyon durumu ve 
yaşam kalitesi kavramlarını içeren kapsamlı 
bir değerlendirme hastanın ameliyat sonrası 
prognozunu takip etme konusunda faydalı 
olabilecektir.

-Kişinin hareket yeteneğini arttırma hedefi 
doğrultusunda kinezyofobi düzeyini diğer 
faktörlerle birlikte değerlendirmek, yapılacak 
cerrahi girişim ve sonrasındaki tedavi süreci-
ni planlamada etkili olacaktır.  
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EXTENDED ABSTRACT

Significance and Importance: Osteoarthritis is a disease that can prevent individuals from 
continuing their daily activities due to pain and physical disability.  Pain due to knee osteoart-
hritis can lead to impaired psychological state, loss of physical function and decrease in quality 
of life. Conditions that may be caused by osteoarthritis include kinesophobia (fear of move-
ment), increased pain, longer disease duration, decreased muscle strength and range of motion. 
Among these conditions, kinesiophobia is an important clinical finding for osteoarthritic indi-
viduals such as pain and may be seen as a cause of physical insufficiency. Decreased quality of 
life is also expected with the impairment of the psychological health brought by the physical 
insufficiency. The relation with the kinesiophobia of chronic pain is more widely evaluated 
in fibromyalgia, acute and chronic back pain and musculoskeletal system pain. In the clinical 
prognosis of knee osteoarthritis, kinesophobia, pain, psychological status and quality of life are 
needed to be examined Purpose: The aim of our study is to examine the relationship between 
kinesiophobia, pain, anxiety-depression and quality of life in patients with knee osteoarthritis 
before surgery. Scope: The study was performed in Akçaabat Haçkalı State Hospital and Yavuz 
Selim Bone Disease ve Rehabilitation Hosptal orthopedic serveses. We assessed 80 patients 
(F:71- M:9) with knee osteoarthritis (50-80 years) who were hospitalized in orthopedic service 
and who had an operation for the first time because of knee osteoarthritis and without mental 
problem. Limitations: As the gender distribution in the participant group was not sufficient, no 
comparison was made between the genders in terms of variables. Pain was not assesed with an 
objective methods. It is suggested that the pain should be measured by more detailed methods, 
because pre-operative individuals should be aware of the medical support in the hospital envi-
ronment and may be a factor in lowering the severity of pain. Method: We used Visual Analog 
Scale for pain intensity, Tampa Kinesiophobia Scale (TKS-11) for perception of kinesiophobia, 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) for anxiety status and Short Form-12 (SF-12) 
Quality of life Questionnaire were used to evaluate to quality of life. Sociodemographic infor-
mations were recorded and body weight was classified as weak, normal, overweight and obese 
according to World Health Organisation Body Mass Index Classification. Statistical analyzes 
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of the values obtained by the measurements were performed with the 20.0 version of the SPSS 
program. In addition to descriptive statistical information, Pearson Correlation Analysis was 
used for normal distribution data, and Spearman Correlation Analysis was used for non-normal 
distribution data. Kruskal Wallis Variance Analysis was used for the difference analysis in terms 
of the variables among the multiple groups. The level of significance for all data was accepted 
as p<0.05. Findings: Mean age of participants were 65.31± 8.19 years. 71 participants (89%) 
were female and 9 (11%) were male. %69 obese, %22’i overweight and  %9 normal.  15% had 
no systemic disease, and 65% had systemic diseases. 61% of the education levels were not 
literate, 36% were in primary education and 2% were in secondary education. Mean of GAS 
was 6.58±2.03, mean of anxiety score was 8.27±4.06,  mean of depression symptom level was 
8.05±3.85 and the mean score of kinesiophobia was 23.93±10.04. The results showed that in-
dividuals are under the border for anxiety and depression. There was a statistically significant 
positive correlation between kinesophobia and depression level (r =0.610, p =0.000), kine-
siophobia and anxiety (r =0.268; p =0.002). There was no corelation between kinesiophobia 
and pain severity. Negative corelation was found betewen kinesiophobia and quality of life 
subscales: physical limitations (FKR) (r= -0.265, p= 0.002), energy-fatique (EB) (r= -0.396; 
p= 0.000), mental health status (RIH) (r = -0.230; p= 0.039), pain (AG) (r= -0.242, p= 0.030) 
and general health status (GS) (r= -0.418; p=0.000). While there was a statistically signifi-
cant difference between education level subgroups in terms of anxiety-depression level; there 
was no statistically significant in terms of kinesophobia. Nonilliterate individuals had higher 
anxiety and depression status. There was no statistically significant difference between body 
mass index groups in terms of anxiety-depression, kinesophobia and pain level. Conclusion: 
Kinesiophobia adversely affect the quality of life and depression-anxiety status in patients with 
knee osteoarthritis. A comprehensive evaluation of pain, kinesophobia, anxiety- depression sta-
tus, and quality of life concepts prior to surgical intervention will be useful in following the 
patient’s postoperative prognosis. Evaluating the level of kinesophobia with other factors will 
be effective in planning the surgical procedure and the treatment process. Further studies are 
need about the relationships between body mass index and kinesophobia, quality of life, anxi-
ety- depression status, pain status in knee osteoarthritis.
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A BENIGN TUMOR MIMICING MALIGNANCY: INFILTRATIVE 
ANGIOLIPOMA 1

MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN BENİGN BİR TÜMÖR: İNFİLTRATİF 
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Öz: Bu yazıda, 12 yaşında tek, ciltaltı anjiolipom 
sunulmaktadır. Bu raporla hastalığın klinik, patolojik 
ve farmakolojik raporları tanımlanmaktadır. Metod: 
12 yaşındaki kız çocuğunun sol önkoldaki yumu-
şak doku tümörü 3 yıldır büyümektedir. Kitle total 
olarak eksize edildi. Bulgular: Operasyon sonrası 
ilk vizitte, hasta klinik olarak normaldi. İlk haftada, 
ikinci haftada, ilk ayda, altıncı ayda, ilk yılda klinik 
kontrol muayenesi iskelet ve diğer sistemler açısından 
iyiydi. Sonuçlar: Sunulan hastada üst ekstremitede sol 
önkolda anjiolipoma bulunmaktadır. Anjiolipomlar, 
her ne kadar malign tümörleri taklit etse de; gerçekte 
benign yumuşak doku tümörleridir. Bu tip olgularda 
yine de erken tanı ve total eksizyon yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anjiolipom, Yumuşak doku 
tümörü,  Malignite, Benign

Abstract: Introduction: In this paper, 12 year old 
girl were observed with solitary, subcutaneous an-
giolipomas. This report describes the results of our 
clinical, pathologic and pharmacologie studies in 
this patient. Methods: 12 year old girl is presented 
who have a soft tissue tumor on her left fore-arm 
that were progressed for three years. The mas was 
excised totally. Results: At the postoperative first 
visit, patient was normal clinically. On the first week, 
second week, first moth, sixth month, first year cli-
nical control examination, there were no recurrence 
of tumor neither on the operation areas nor on the 
other body regions.  Conclussions: This presented 
patient have a angiolipoma of the fore-arm on the 
upper extremity. Although angiolipomas mimic the 
malignant tumors by the infiltravtive progress; in fact 
they are benign soft tissue tumors. In any case of this 
disease; early diagnosis, total surgical excision must 
be applied for these patients.

Key Words: Angiolipoma, Soft tissue tumor, Mali-
nancy, Benign
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INTRODUCTION

Lipomas are the most common benign mes-
enchimal tumors (Erdem, 2010: 61-63). They 
can be found in all normal fatty body regions 
(Bradley, 1964: 887-888). Lipomas are most 
frquently encountered benign tumors in surgi-
cal pathology. They may be seen in all loca-
tions of the body, i.e. heart and pericardium, 
respiratory system, esophagus and gastroin-
testinal tract, nervous system, genitourinary 
system, skeletal system and in other sites of 
lesser frequency.

All lipomas have different vascularity. An 
unusual variant is a lipoma with a heman-
giomatous component. If the vascularity on 
microscopic examination exceeds that of a 
simple lipoma, the lesion is usually termed 
an angiolipoma. Angiolipomas may occur as 
solitary infiltrative lesions involving the deep 
soft tissues and skeletal muscle or as single 
or multiple subcutaneous nodules of the trunk 
and extremities (Belcher, 1974: 583-585). 

In this paper, 12 year old girl were observed 
with solitary, subcutaneous angiolipomas. 
This report describes the results of our clini-
cal, pathologic, and pharmacologie studies in 
this patient.

CASE REPORT

12 year old girl is presented who have a soft 
tissue tumor on her left fore-arm that were 

progressed for three years. It were caused in 
cosmetic problem than a painfull clinical con-
dition.

On the physical examination; 20x11 mm 
sized, mobile, pain-free, softly palpable tu-
mor were detected on the left fore-arm on 
the flexor side. Magnetic resonance imaging 
shows a hyperintence and low contrasted soft 
tissue tumor at the T1 sequances. It was be-
nign and well-countered mass on the flexor 
carpi-radialis tendo-muscular junction. 

Patient was operated by the sedo-analgesic 
procedure. The mass was excised totally. The 
tumor was invased into the whole side of mass 
with easy bledding. Borderline was not able 
to determinate enoughly. Blunt dissection was 
applied and pathological specimens were sent 
to labrotory at the appropriate conditions. 

At the postoperative first visit, patient was 
normal clinically. On the first week, second 
week, first motnh, sixth month, first year clin-
ical control examination, there were no recur-
rence of tumor neither on the operation areas 
nor on the other body regions.

DISCUSSION

Angiolipoma is benign tumor of soft tissue. 
It comprise 5-17% of all lipomas. It contains 
mature lipocytes within a vascular structure. 
And also it may be encapsulated or locally 
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infiltrative. Histologically, phleboliths, amor-
phous calcification, or heterotopic bone can 
be demonstrated. Angiolipoma is a subgroup 
of lipomatous lesions with rich vascular com-
ponent. These tumors show tenderness, local 
deformity, typically dull aching pain at the 
post-pubertal period. Location is generally in 
the subcutis, usually of the lower extremities 
and trunk (Chew, 1980: 135:781; Howard, 
1960:82: 924; Gonzales-Crussi, 1966: 48: 
1111). 

The etiology of angiolipoma remains to be 
determined. In 1912, Bowen described a pa-
tient with multiple subcutaneous angiolipo-
mas. But this tumor received little attention 
until the comprehensive review of Howard 
and Helwig (Gonzales-Crussi, 1966: 48: 
1111; Dionne, 1974: 33: 732). Histologically, 
subcutaneous angiolipomas are encapsulated 
tumors with varying proportions of fatty tis-
sue and vascular structures. The characteris-
tic painful nature of angiolipomas has been 
related to the vascularity of the lesions, but 
the mechanism of this clinical finding is un-
known (Howard, 1960: 82: 924; Dionne, 
1974: 33: 732).

Infiltrating lipoma was first used by Regan et 
al. in 1946 to depict two cases of intramuscu-
lar lipoma of extremities in which infiltration 
of the surrounding structure was observed 

grossly and microscopically ll. In 1949 Klem 
reported three patients with multiple inter-
mixed lipomas and angiolipomas, and there 
was familial incidence in two. Some of un-
usual pedunculated morphology of angioli-
poma simulating a granuloma pyogenicum 
(Mutmulakshmi, 1981: 608).

Howard and Helwig establish angiolipoma as 
an entity in 1960 (Howard, 1960: 82:  924). 
Howard and Helwig’s reported no evidence 
of infiltration, invasion, or metastasis. In 
1966 Gonzales-Crussi et al. described sev-
eral cases of infiltrating angiolipoma. Lin and 
Lin divided angiolipomas into infiltrating and 
non-infiltrating forms on the basis of their bi-
ologic behavior and found the age (Gonzales-
Crussi, 1966: 48: 1111; Lin,  1974: 34: 720). 
In a review of  23 cases, they found 48% in 
the skeletal muscles of the lower extremft-
ies. Others were the hips, forearms, hands, 
chest wall, paraspinal area, face, and neck. 
Neural compression and dysfunction are fre-
quently present. The infiltrating lesions are 
non-encapsulated, composed of mature lipo-
cytes and a vascular network which courses 
throughout the tumor and infiltrates local soft 
tissues and musculature as histological view 
(Gonzales-Crussi, 1966: 48: 1111; Lin,  1974: 
34: 720; Stimpson, 1971: 58: 464).
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Gonzales-Crussi et al. refer to the occasion-
al presence of calcium salts and heterotopic 
bone formation (Gonzales-Crussi, 1966: 48: 
1111; Watkins, 1981: 41: 10). The three cas-
es presented appear to represent the first re-
ported radiographic demonstration of phlebo-
liths within angiolipomas. The recognition of 
phleboliths associated with a soft tissue mass 
suggests the lesion is vascular. 

In 1966, Gonzalez-Crussi et al. described six 
cases of unencapsulated lipomatous lesions 
containing a rich vascular component involv-
ing skeletal muscle and deep peripheral soft 
tissue and tending to recur after local excision 
(Gonzales-Crussi, 1966: 48: 1111). These au-
thors classified such tumors as infiltrating an-
giolipoma. Ackermanl in 1968 accepted the 
entity and incorporated it into his textbook of 
surgical pathology (Ackerman, 1968: 892). 
The incidence of angiolipoma in Howard and 
Helwig’s series was 17% of all the lipomas. 
Stimpson 12 in 1971 followed the nosology 
and reported six cases of the same nature (St-
impson, 1971: 58; 464-466).

Angiolipomas are often clinically distinguish-
able from lipomas by their multiplicity and 
by the fact that angiolipomas are frequently 
tender when palpated (Pribyl, 1986: 6: 172). 
Soft tissue technique may allow an estimate 
of tumor extent. The fatty tissue characteris-

tics, infiltrative nature, and occasional pres-
ence of calcium are best demonstrated by CT 
scanning (Hunter,  1979: 4: 79).

The differential diagnosis includes varied 
types of soft tissue tumors, consideration is 
usually limited to lipoma and liposarcoma. 
They differ size, location, consistency, and 
the absence of bone involvement. Roentgen-
ogram must be taken to establish to be sepa-
rate from bone. And also hemorrhage into the 
tumor may be seen and dystrophic calcifica-
tion may be determinated (Consales-Crussi, 
1966: 48: 11 11-1 124; Kohler, 1915; Rob-
son, 1950: 32584-385; Simon, 1946: 39(8): 
624-6). Other clinical manifestations are he-
matoma, muscle herniation, fibrous myositis, 
hydatid cyst, hygroma, metastatic carcinoma, 
and sarcoma Infiltrating lipomas described 
appear to be of two different histologic types 
in generally (Dertinger, 1903: 38: 76115). 
The first type is the simple lipoma, composed 
of mature adipose cells, inconspicuous blood 
vessels, and delicate strands of connective tis-
sue. In generally it is nencapsulated and there 
is consistent infiltration with dissociation of 
the muscle fibres. The muscles demonstrate 
degenerative changes. The second type is the 
infiltrating angiolipoma. There is a predomi-
nance of blood vessels and connective tissue 
mixed with mature adipose tissue than found 
in the usual lipoma. Encapsulation is lacking 
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and the muscles entrapped in the mass often 
feature degenerative changes. This group may 
be differentiated from the angioma of muscle 
by the obvious presence of adipose tissue, an 
essential part of the tumor. Muscular invasion 
is into the fascia, joint capsules, bones, and 
nerves (Mercadante, 1957: 43235-267).  

Three cases detected at birth, the mean age of 
the patients at the time of initial diagnosis is 
50 years for the infiltrating lipoma and 35.5 
years for the infiltrating angiolipoma. The sex 
ratio for the two entities is approximately 1:1, 
and is slightly different from the non-infiltrat-
ing lipomas reported by Shuman, 51 in which 
the female to male ratio was 2:l. The dura-
tion of symptoms prior to excision is 6 years 
in the infiltrating lipomas and 18 years in the 
angiolipomas  The recurrence rate for infil-
trating lipomas is 62.5%, with followup from 
4 months to 20 years, with an average of 7.5 
years. The time of recurrence for each is vari-
able, ranging from several months to many 
years. There are differences between the infil-
trating lipomas and infiltrating angiolipomas. 
In the fetus, adipose cells are derived from 
specialized vascular tissue, while in the adult 
their source is mesenchymal cells 53. The 
diverse genesis of adipose tissue has lead us 
to suggest that angiolipomas may represent 
hamartomas (Dionne, 1974: 732–738).

Multiple subcutaneous angiolipomas are be-
nign neoplasms that show no malignant or 
locally invasive potential; unlike the solitary 
unencapsulated angiolipoma. Large myelin-
ated nerves were found in the connective tis-
sue beneath several of the tumors, but these 
structures were not compressed by the angio-
lipoma. Bodian stains were negative on each 
of our specimens, confirming the experience 
of previous studies. Some of angiolipomas 
that contained 15% to 20% vessels were as 
tender as lesions composed of more than 50% 
blood vessels (Belcher, 1974: 110(4): 583-5).

Non-infiltrating angiolipoma; nameely the 
encapsulated angiolipomas presented as a 
subcutaneous nodule which often caused 
dull pain or uneasy sensation. No occurration 
were before puberty. There was no predilec-
tion for either sex. Histologically, foci of vas-
cular proliferation were noted in variable de-
gree in different cases. Connection between 
the vascular component and the capsule was 
also noted. Occasionally, compression of 
nerve fibers which follow the blood vessels 
could be demonstrated. There was no atypi-
cality or pleomorphism in the proliferating 
blood vessels. Mitoses were not encountered. 
No hiberno- matous element was noted in any 
cases of angiolipoma. And also symptoms of 
night sweats and pruritus can mimic Hodg-
kin’s disease. The tumor was ill-defined, rub-
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bery to hard, and was infiltrating the left bra-
chial plexus (Lin Joe, 1974: 34: 720-727).

Differentiation and progression to vascular 
proliferation may be triggered by later stim-
uli, such as repeated mild trauma (Rasanen, 
1967: 133: 461-465; Howard,  1960:82: 924-
931). And also, Replacement lipomatosis is 
not a true neoplasm but rather a process in 
which adipose tissue occurs in skeletal mus-
cles and sometimes salivary glands. For dif-
ferential diagnosis, one should not confuse 
tatty replacement of skeletal muscle in obe-
sity and muscular disuse (so-called replace-
ment lipomatosis), fibroma with lipoid de-
generation, or lipoid histiocytosis with angio-
lipoma. There is no vascular proliferation in 
this process. Lipoid histiocytosis and fibroma 
with lipoid degeneration likewise do not have 
an angiomatous component (Lin Joe, 1974: 
34: 720-727).
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ÇOCUK GELİŞİMİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ 1

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY IN CHILD 
DEVELOPMENT

Selvinaz SAÇAN

Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişim Bölüm, Aydın / Türkiye

Öz: Akademik çalışma ve başarı beklentisi ile şekillenen 
gündelik yaşam çocukların oyun oynama fırsatları ile fiziksel 
aktivitelere ayırdıkları zamanı azaltmaktadır. Bunun yanında 
kentleşme, göç ve nüfus artışı gibi faktörler de çocukların açık 
alandaki oyun imkanlarını olumsuz etkilemekte, çocukların 
zamanlarının çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçirmelerine 
neden olmaktadır. Okulöncesi dönem ve ilkokul yılları temel 
hareket becerilerinin gelişiminde son derece önemli yıllardır. 
Bu dönemlerde çocukların hareket becerilerini geliştirebile-
ceği; ortama, zamana ve çocukları yönlendirebilecek rehbere 
ihtiyaçları vardır. Hareket becerileri kazanmak her ne kadar 
genetik yapı ile ilişkili olsa da yapılan araştırmalar, eğitimin 
bu beceriler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu öne sür-
mektedir. Fiziksel aktiviteler yoluyla çocuğun dolaşım, solu-
num, sindirim ve boşaltım sistemleri daha düzenli çalışacak, 
vücutta kan akışı ve dokulara giden besin ve oksijen miktarı 
da artacaktır. Hareket halinde çocuğun öğrenmesi daha kolay 
ve etkili olacak; çocuk kendi vücudunu ve bölümlerini tanıya-
cak, dil gelişimi olumlu yönde etkilenecektir. Objelerin renk, 
büyüklük, şekil, boyut ve yapısının farkına varacak, benzerlik 
ve farklılıkları ayırt edebilecek, fiziksel aktivite sırasında ya-
pılan sayma, ölçme, karşılaştırma oyunları ile matematiksel 
becerileri gelişecektir. İlköğretim döneminde sportif faaliye-
te katılan ve düzenli olarak fiziksel aktivitelere devam eden 
çocukların okul başarılarında, fiziksel ve sosyal davranışla-
rında olumlu değişimlerin olduğu bildirilmektedir. Çocuklar, 
yaşam tarzlarını anne babalarını örnek alarak oluştururlar. Bu 
nedenle anne babaların da çocukların sağlığı ve gelişimi açı-
sından sportif aktivitelerin önemi konusunda bilgilendirilme-
leri önem taşımaktadır. Çocukların hareket gelişimlerini des-
tekleyici programların hazırlanması kadar bunları çocuklara 
kazandıracak öğretmenlerin olması da son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Gelişim, Hareket, Fiziksel Ak-
tivite

Abstract: Daily life which is shaped with the expectation of 
academic study and success decreases the time which chil-
dren spare for physical activities and opportunity of playing 
games. In addition to factors such as urbanization, migration 
and population increase also effect the opportunity of playing 
outside of the children negatively and it causes that the chil-
dren spend most of their time indoor environments. Preschool 
and primary school periods are highly important years in the 
development of fundamental movement skills. Environment, 
time which the children can improve their fundamental move-
ment skills and a consultant who will guide the children in 
this periods are needed. Although gaining movement skills is 
connected with genetic structure, research which have been 
conducted shows that education has positive effects on these 
skills. Circulatory, respiratory, digestive and urinary systems 
of the child will also work more regularly and blood flow in 
the body and oxygen and nutrition content which go tissues 
will also increase through physical activities, too. Learning of 
the child will be easier and more effective in movement, child 
will learn his own body and its parts, language development 
will be effected positively. He will be aware of the color, size, 
shape and structure of the objects and he will recognize simi-
larities and differences, mathematical skills will also improve 
with numeration, measuring, comparison games during physi-
cal activity. It has been stated that there are positive changes in 
school success, physical and social behaviours of the children 
who attend sport activities in primary school period and con-
tinue to physical activities regularly. Children create their life 
style by taking their parents as an example. For this reason, 
it is important to parents must be informed about the impor-
tance of the sportive activities in terms of health and develop-
ment of their children. It is very important not only to prepare 
programs which will support movement development of the 
children but also the existence of the teacher who will teach 
them to the children.  

Key Words: Child, Development, Movement, Physical Activ-
ity
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GİRİŞ

Yaşadığımız çağın bilgi ve teknoloji çağı ol-
ması, anne-babaların ve öğretmenlerin ço-
cukların akademik başarılarına ilişkin ilgi ve 
beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Bu 
durum evde anne-babaların okulda da öğret-
menlerin çocukların zamanlarını akademik 
çalışmalarla geçirmelerine yönelik düzen-
lemelerini ön plana çıkarmıştır. Akademik 
çalışma ve başarı beklentisi ile şekillenen 
gündelik yaşam çocukların oyun oynama 
fırsatları ile sportif aktivitelere ayırdıkları 
zamanı azaltmaktadır. Akademik başarı bek-
lentilerinin yanında kentleşme, göç ve nüfus 
artışı gibi faktörler de çocukların açık alan-
daki oyun imkanlarını olumsuz etkilemekte, 
çocukların zamanlarının çoğunluğunu kapalı 
ortamlarda geçirmelerine neden olmaktadır. 

Okulöncesi dönem ve ilkokul yılları temel 
hareket becerilerinin gelişiminde son derece 
önemli yıllardır. Bu dönemlerde çocukların 
hareket becerilerini geliştirebileceği; ortama, 
zamana ve çocukları yönlendirebilecek reh-
bere ihtiyaçları vardır. Birçok çocuk apartman 
dairelerinde yaşamalarından dolayı hareket 
ihtiyaçlarını karşılayacak ortamdan yoksun-
dur. Günümüz koşullarında mevcut sınav 
sisteminden dolayı okullarda öğretmenlerin 
beşinci sınıftan itibaren beden eğitimi ve di-
ğer sanatsal ders saatlerinde matematik ve 

fen bilgisi derslerini işleme eğilimleri göze 
çarpmaktadır. Okul saatleri dışında hafta son-
ları ve akşam saatlerini de özel ders olarak 
geçiren çocukların hareket becerilerini geliş-
tirebilecekleri zamanları neredeyse tamamen 
yok olmaktadır. Çocukların ruh ve beden sağ-
lıklarının korunarak sağlıklı bireyler olarak 
toplumda yer almalarının sağlanması sportif 
aktiviteler yoluyla enerjilerini uygun şekilde 
atmaları ile mümkündür. Bu nedenle çocuk-
lara araç, mekan, zaman sağlama ve kaliteli 
günlük sportif aktivite olanağı sunma eğitim-
cilerin en önemli sorumlulukları arasındadır.

BÜYÜME ve GELİŞME

Büyüme; Bir çocuğun belli bir ölçü aleti ile 
ölçülebilen boy ve vücut ağırlığının artışıdır 
ve organizmadaki hücre sayısı ve hücre bü-
yüklüğünün artması anlamına gelir (İnanç, 
Bilgin ve Kılıç Atıcı, 2005:77-78). Gelişim 
bir süreçtir ve fiziksel büyümeyi, bireyin 
herhangi bir davranışı yapabilecek olgunlu-
ğa erişmesini, bir sonraki gelişim aşamasına 
özgü davranışı yapabilecek hazırbulunuşluk 
düzeyinde olmayı kapsar (İnanç, Bilgin ve 
Kılıç Atıcı, 2005:79). Gelişim yaşla ilişkili 
olmakla birlikte yaşa bağlı değildir (Gallahue, 
Ozmun ve Goodway, 2014:5) ve ölçülmesi, 
büyüme kadar kolay değildir.

Çocukların fiziksel olarak büyümesi, vücut 
ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülerek, aynı yaş-
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taki normal gelişim gösteren çocuklardan 
elde edilmiş fiziki ölçüm tabloları ile karşı-
laştırılarak değerlendirilir. Bu nedenle stan-
dart olarak verilen değerlerin yaklaşık değer-
ler olduğu ve bireysel farklılıklara göre bu 
oranlardaki değişikliklerin de normal olduğu 
unutulmamalıdır. Ayrıca büyümede durakla-
ma gibi dönemler olduğu kadar sonrasında 
ani bir uzama ve ağırlık kazanma gibi sıçra-
ma dönemlerinin de olabileceği belirtilmek-
tedir (Bayhan ve Artan, 2004:161).

Gelişimsel değişikliklerin 6 bileşeni vardır. 
Bunlar; nitel, ardışık, birikimli, yönü olan, 
çok faktörlü ve bireysel olmadır. Nitel de-
ğişim, organizmanın olgunlaşmayla beraber 
hareketlerin daha etkin ve verimli hale gel-
mesidir. Ardışık olma; gelişimsel sıranın baş-
tan aşağı, içten dışa ve genelden özele doğru 
olmasıdır. Birikimli olma; mevcut hareketle-
rin bir önceki hareketin üzerine inşa edilmesi 
ile oluşmasıdır. Örn. Bebeklerin yardımsız 
ayakta durabilmesi, küçük bir destek veya 
ebeveyninin elini tutarak ayakta durmasın-
dan sonra gelişir. Yön; gelişimin nihai amacı 
olduğunu anlatır. Genellikle gelişimin ileriye 
dönük olduğu düşünülür fakat bazen geriye 
dönük de olabilir. Eğitim ve uygulamalarla 
devam ettirilmemesi, hastalık veya yaşlılık 
nedeniyle bir hareket becerisi var olan dü-
zeyinden daha geriye gidebilir. Çok faktör-
lülük; gelişim üzerinde sadece bir faktörün 

değil birçok faktörün etkisi olduğunu anlatır. 
Bunlar genetik ve biyolojik özellikler gibi bi-
reysel olduğu kadar, aile, çevre, kültür, eğitim 
gibi çevresel faktörlerdir. Bireysel olma; her 
çocuğun evrensel olarak aynı gelişimsel sıra-
yı izlediği fakat biyolojik, genetik ve çevresel 
faktörlerden dolayı aynı zamanda geçmediği-
ni belirtir. Örn. bir çocuk koşma becerisinde 
olgunlaşma seviyesinde iken aynı yaşta ki di-
ğer bir çocuk başlangıç seviyesinde olabilir 
(Payne & Isaacs, 2012:7-8). 

Hareket becerileri kazanmak her ne kadar ge-
netik yapı ile ilişkili olsa da yapılan araştır-
malar, eğitimin bu beceriler üzerinde olumlu 
etkilerinin olduğunu öne sürmektedir (Boz, 
2011). Çocuğun temel hareketler döneminde 
becerilerde olgunluk seviyesine ulaşıp ula-
şamayacağında; cesaretlendirme, öğretim ve 
uygulama imkanları belirleyici olmaktadır 
(Özer ve Özer, 2014:122).

FİZİKSEL AKTİVİTE ve ÖNEMİ

Hareket, biyolojik açıdan vücut sistemlerimi-
zin çalışmasından, temel ihtiyaçlarımızı kar-
şılamaya, yaptığımız işten oyunumuza kadar 
her şeyde vardır. Yani hareket kısaca yaşam-
dır (Gallahue, Ozmun ve Goodway, 2014:3).

Oyun, çocuğun en doğal fiziksel aktivitesi-
dir. Oyun yoluyla çocuk birçok yeni bilgiyi 
keşfederek öğrenir, kendi yeterlilik ve yeter-



29

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl:2016

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
May / June / July / August Summer Issue Issue: 7 Year: 2016

ID:54 K:56
ISSN Print: 2148-4805 Online 2148-5550

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/004105-2015-GE-18147)

sizliklerini test etme olanağına kavuşur ve 
eğlenerek rahatlar. Özellikle okulöncesi dö-
nemde oyun, çocuğun en ciddi ve zamanını 
en çok geçirdiği uğraşısı olduğu için içinde 
yaşadığı kültürün değerlerine ait unsurları da 
oyun içinde edinir. Yine oyun içinde onayla-
nan veya onaylanmayan davranış kalıplarını 
da bu şekilde deneyimlemiş olur. Sevmek, se-
vilmek, üzülmek, kızmak, kıskanmak, merak 
etmek gibi duyguları tanıma ve ifade etme 
olanağı bulur. Oyun sırasında farklı rollere 
girerek gerçek yaşamı oyunlarında deneyimle 
fırsatı bulurlar (Tuğrul,2015:16-17). 

Fiziksel aktivitelerin düzenli yapılması hem 
bireysel hem de toplumsal fayda yaratmak-
tadır. İyi planlanmış fiziksel aktivite prog-
ramlarının hastalıkların ve semptomlarının 
tedavisinde, komplikasyonların önlenmesin-
de önemli etkileri olduğu belirtilmektedir. 
Düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin; vücut 
metabolizmasının düzenli çalışması, kardi-
yovasküler hastalıkların oluşumuna engel ol-
ması, obeziteyi engellemesi ve ruhsal açıdan 
iyi olma gibi insan sağlığına birçok faydası-
nın olduğu belirtilmektedir (Aktaran, Bulut, 
2013). Ülkemizde 2013 yılında 53 ilde kesit-
sel tipte 7-8 yaş grubu çocuklarla yapılan epi-
demiyolojik çalışmada; çocuklarda kiloluk 
ve şişmanlığın önemli bir halk sağlığı sorunu 
olarak karşımıza çıktığı ve acil önlem alın-

ması gerektiği belirtilmiştir (Özcebe ve diğ., 
2015). 

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÇOCUĞUN 
GELİŞİMİNE KATKISI

Motor gelişim, çocuğun hareket gelişimi-
ni ifade etmekte ve çocuğun gelişen hareket 
becerisiyle vücudunu kontrol altına alması 
anlamına gelmektedir (Günel, 2016:102). 
Dinamik sistemler teorisine göre her yeni 
bir hareket becerisi; merkezi sinir sisteminin 
gelişmesi, vücudun hareket etme kapasitesi 
(bireysel farklılıkları), çocuğun hedefleri ve 
beceriyi kazanmada çevrenin sunduğu ola-
naklar çerçevesinde kazanılmaktadır. Bu-
nun yanında motor becerilerde uzmanlaşma 
mutlaka uygulama yapmayı gerektirmektedir 
(Berk, 2013:185).

Okulöncesi dönem yani 2-6 yaşları arasın-
da ki dönem çocukların hareket becerilerini 
keşfettikleri ve geliştirdikleri bir dönemdir. 
Bu dönemde görülen koşma, atlama, sıçra-
ma, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla 
vurma gibi beceriler tüm çocuklarda bulunan 
ortak özellikler olduğundan, temel hareket 
becerileri olarak adlandırılırlar. Bu hareket 
becerileri, sporla ilişkili hareket becerilerinin 
gelişiminin temelini oluşturur. Temel hareket-
lerin gelişiminde biyolojik olgunlaşma kadar 
çevresel (deneyim, alıştırma, spor alanları, 
çocuk parkları, spor yapan bireylerin varlığı) 
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ve bireysel (motivasyon, yetenek, ilgi) fak-
törler de önemlidir. Olgunlaşma, hareketle-
rin kazanılma sırasını, çevresel etmenler ise 
hareketlerin hızını ve düzeyini belirler (Özer 
ve Özer, 2014:122). 5-6 yaş grubu çocukla-
rından bazıları çok fazla çevresel desteğe 
ihtiyaç duymadan, olgunlaşmanın etkisiyle 
temel hareket becerilerinde olgunlaşma sevi-
yesine ulaşsa da çocukların çoğunluğu çevre-
sel fırsatlara, motivasyona ve öğrenmeyi des-
tekleyen uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. 
Bu fırsatların sağlanmaması, temel hareket 
becerilerinde olgunlaşma seviyesine ulaşma-
yı engelleyerek çocukların sonraki gelişim 
dönemi olan sporla ilişkili hareketler dönemi 
gelişimlerine ket vuracaktır (Gallahue, Oz-
mun ve Goodway, 2014:186-187). Örneğin 
basketbol, top sürme, topu koşarken yakala-
ma ve topu hedefe atma gibi özel spor bece-
rileri gerektirmektedir. Çocuğun temel hare-
ketler döneminde kazandığı; koşma, sıçrama, 
topu atma ve yakalama ile topu hedefe atma 
gibi beceriler basketbol için alt yapı oluşturan 
becerilerdir. 

Çocukların okulöncesi dönemde kazanması 
beklenen ve temel hareket becerileri olan; 
koşma, atlama, yakalama ve fırlatma bece-
rileri yeterli olmadığında daha sonraki ya-
şantılarında bu becerilerle bağlantılı fiziksel 
etkinlikleri gerçekleştirme konusunda sınır-
lılıkları olabileceği bildirilmektedir. Motor 
beceri yeterliliği, bireylerin fiziksel aktivite 
düzeylerini yetkinlik düzeyine bağlı olarak 
olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 
Motor beceri yeterliliği ile fiziksel aktivite 
arasındaki ilişki gelişim zamanı boyunca art-
makta ve bu ilişkiye motor beceri yeterliliği, 
fiziksel uygunluk ve obezite gibi faktörler 
aracılık etmektedir. Bu nedenle bireylerin fi-
ziksel açıdan neden aktif veya pasif olmayı 
tercih ettiğini anlamak için motor yeterliliği-
ni veya becerisini anlamak önemlidir. Motor 
beceri yeterliliği ile fiziksel aktivite arasında 
karşılıklı ve gelişimsel olarak bulunan dina-
mik ilişki şekil 1’de verilmiştir (Stodden et 
al., 2008). 
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Şekil 1. Çocukların Fiziksel Aktivite Stillerini Etkileyen Gelişim Mekanizmaları. 
(EC: Early Childhood, MC: Middle Childhood, LC: Late Childhood) (Stodden et, al., 

2008:294’den alınmıştır).

Araştırmacılar, motor yetkinlik, fiziksel et-
kinlik ve vücut yapısı arasında ilişki oldu-
ğunu bildirmişlerdir (Okely, Booth ve Chey, 
2004; Sollerhed, Apitzsch, Rastam ve Ejlert-
sson, 2008). Çocukluk döneminde kilolu ya 
da obez olan bireylerin ergenlik ve yetişkinlik 
döneminde kilolu veya obez olma risklerinin 
arttığı bildirilmektedir (Nader, O‟Brien, Ho-
uts, et al., 2006). 2010 yılında yapılmış Türki-
ye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nın 2014 
sonuç raporunda; Türkiye genelinde, 0-5 yaş 

grubunda yer alan 2607 çocuğun %4.1’inin 
(E:%4.5, K:%3.7) çok zayıf/düşük kilo-
lu, %13.0’ünün (E:%12.6, K:%13.3) zayıf, 
%14.6’sının (E:%16.2, K:%13.0) kilolu/hafif 
şişman ve %5.9’unun (E:%7.0, K:%4.9) ise 
şişman/obez olduğu belirtilmiştir. Planlı ve 
uzun süreli uygulanan hareket eğitimi prog-
ramının 5–6 yaş çocukların bazı fiziksel özel-
liklerini (vücut ağırlığı, BKİ) olumlu yönde 
etkilediği ve motor performanslarını pozitif 
yönde arttırdığı bulunmuştur (Çelebi, 2010). 
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4-13 yaş grubu çocuklarla yapılan kesitsel bir 
çalışmada, motor beceri yeterliliği ile sağlıkla 
ilişkili fitness performansı arasındaki ilişkinin 
dinamik olduğu ve çocukluk döneminde de-
ğişebileceği bildirilmiştir. Ayrıca çocuklukta 
nesne kontrol becerilerinin geliştirilmesinin, 
çocukluktaki ve ergenlik çağındaki sağlıkla 
ilişkili fitness performansının geliştirilmesi 
ve sürdürülmesi için önemli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Stodden, Gao, Goodway & Lan-
gendorfer, 2014). 

Son yıllarda birçok ebeveynin televizyon, cep 
telefonu, tablet veya bilgisayarı çocuk bakıcı-
sı olarak görmeye başladıkları ve çocukların 
uzun saatler televizyon karşısında zamanla-
rını geçirdikleri gözlenmektedir. Yapılan ça-
lışmalarda aşırı kilo ile televizyon karşısında 
geçirilen süre arasında ilişki saptandığından 
çocukların televizyon karşısında geçirdikleri 
süre sınırlandırılmalı ve çocuklar fiizksel ak-
tivitelere yönlendirilmelidir (Akçam, Boyacı, 
Pirgon ve Dündar, 2012). 

İlköğretim döneminde sportif faaliyete ka-
tılan ve düzenli olarak fiziksel aktivitelere 
devam eden çocukların okul başarılarında, 
fiziksel ve sosyal davranışlarında olumlu de-
ğişimlerin olduğu bildirilmektedir (Yalçın ve 
Balcı, 2013). Sportif aktiviteler yoluyla çocu-
ğun dolaşım, solunum, sindirim ve boşaltım 
sistemleri de daha düzenli çalışacak, bedende 

kan akışı ve dokulara giden besin ve oksijen 
miktarı da artacaktır. Bunun yanında hareket 
halinde çocuğun öğrenmesi daha kolay ve et-
kili olacaktır. Çocuk, beş duyusunun (görme, 
işitme, dokunma, tat alma, koklama) olgun-
laşması ile uyarıcıları daha etkin algılayacak, 
beyinde algısal motor alanlarına ait sinaps 
gelişimi artacaktır (Tuğrul,2015:14). Çocuk 
kendi vücudunu ve bölümlerini tanıyacak, 
oyunların kurallarını öğrenecek, dil gelişimi 
olumlu yönde etkilenecektir. Objelerin renk, 
büyüklük, şekil, boyut ve yapısının farkına 
varacak, benzerlik ve farklılıkları ayırt ede-
bilecektir. Yine fiziksel aktivite sırasında 
yapılan sayma, ölçme, karşılaştırma oyun-
ları ile matematiksel becerileri gelişecektir. 
Stöckel & Hughes (2016) 5-6 yaş çocuklarla 
yaptıkları çalışmada, bilişsel becerilerle mo-
tor becerilerin birbiriyle bağlantılı olduğunu 
saptamışlardır. Yapılan diğer çalışmalarda, 
motor becerilerle okul dönemi bilişsel bece-
riler arasında oldukça güçlü bir ilişki olduğu 
ve bu ilişkinin özellikle bilgiyi işleme hızı ve 
işleyen bellekte gerçekleştiği belirtilmiştir 
(Piek, Dawson, Smith & Gasson, 2008, Pan-
gelinan et al., 2011). Bilişsel ve gelişimsel 
güçlüğü olan ile bu güçlüğü olmayan çocuk-
ların motor, bilişsel ve dil gelişimi açısından 
karşılaştırıldığı bir çalışmada, bilişsel ve ge-
lişimsel güçlüğü olan çocuklarda bu güçlüğü 
olmayanlara göre ince ve kaba motor beceri-
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ler ile bilişsel beceriler ve dolayısıyla da dil 
becerileri arasında güçlü ilişki olduğu bildi-
rilmiştir (Houwen, Visser, Van der Putten & 
Vlaskamp, 2016). 

Çocuğun motor davranışları, diğer gelişim 
alanları hakkında da önemli ipuçları vermek-
tedir. Motor becerilerde ortaya çıkan gerilik-
ler; saldırganlık, duygusal bozukluk ve sos-
yal uyumsuzlukların ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedir. Yapılan çalışmada bir buçuk 
yaşındaki çocukların motor becerilerinin üç 
yaşında elde edecekleri iletişim becerileri 
üzerinde etkili olabildiği ortaya konulmuştur 
(Wang, Lekhal, Aaro ve Schjolberg, 2012). 
Hem okulöncesi hem de ilkokul döneminde 
çocuklardaki motor beceri yetersizlikleri ile 
sosyal duygusal problemleri arasında ilişki 
olduğu saptanmış ve bu bulgunun okul çağın-
daki anksiyete bozuklukları ve depresyon ris-
ki altında olacak çocukların erken tanılanma-
sına yardımcı olabileceği bildirilmiştir (Piek, 
Barrett, Smith, Rigoli & Gasson, 2010).

Çocuklar spor aktiviteleri ile bir yandan ken-
di yetenek sınırlarının farkına varırken, bir 
yandan da vücutlarını kullanmaya ilişkin ka-
zandıkları deneyimlerle çevreyle olan etki-
leşimlerinde daha etkin hale gelirler. Çocuk, 
sadece bedenini koordineli ve becerili kullan-
mayı öğrenmez, aynı zamanda bu becerilere 
sahip olmakla kazandığı olumlu beden imge-

si ve benlik saygısı ile kendini motive etme 
becerisi geliştirir (Madrona, Iniesta, Espino-
sa, Sanchez, 2014).

Bedensel etkinlikler çocuğun fazla enerjisini 
doğru şekilde boşaltmasına olanak sağladığı 
için çocuğun saldırgan davranışları olumlu 
yönde kanalize edilmiş olur, böylece çocuğun 
rahatlamasını sağlayarak arkadaşları ve yetiş-
kinlerle daha olumlu iletişim kurmasına yar-
dımcı olur. Bunun yanında yapılan çalışma-
larda hareketin çocukların sosyal sorumluluk 
kavramını daha iyi anlamalarına yardımcı ol-
duğu da belirlenmiştir (Durualp, 2009).

Çocuklar hareket etkinlikleri süresince, sos-
yal kabul ortamında kendi duygularını ifa-
de etmeyi ve empati becerisini kazanırlar. 
Bunun yanında hareket ve oyun aktiviteleri, 
çocuklara bilişsel gelişim için ideal bir çev-
re ile öğretmenlerin sorularına birçok farklı 
ve etkili problem çözme yöntemleri kullana-
rak cevap vermelerine olanak sağlamaktadır 
(Zachopoulou Tsapakidou & Derri, 2004).

FİZİKSEL AKTİVİTELERİ PLANLAR-
KEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
UNSURLAR

Dünyada birçok ülkede günde 60 dakikalık 
fiziksel aktivitenin çocuk ve gençleri kar-
diyovasküler ve metabolik risk faktörlerine 
karşı koruduğu bilinmektedir. Ayrıca çocuk-
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ların kas gücünü artırmak için haftada 2-3 kez 
kas güçlendirme faaliyetlerine yer ayrılması 
gerektiği de ifade edilmektedir. Amerika Ulu-
sal Fiziksel Aktivite Birliği (NASPE) (2009), 
“Aktif Başlat” sloganıyla doğumdan 5 yaşına 
kadar olan çocukların günlük fiziksel aktivi-
telerle sağlıkla ilgili fitnes ve hareket bece-
rilerini desteklemeyi tavsiye etmektedir (Go-
odway, Famelia ve Bakhtiar, 2014).

Amerika Ulusal Fiziksel Aktivite Birliği 
(2009) okulöncesi yaş grubu çocuklar için 
günlük fiziksel aktivitede ki prensipleri şu şe-
kilde açıklamaktadır: 

•	 Çocuklar her gün en az 60 dakika yapılan-
dırılmış fiziksel aktivite yapmalı,

•	 Çocuklar her gün 60 dakikadan birkaç sa-
ate kadar yapılandırılmamış fiziksel akti-
vitede bulunmalı ve çocuklar uyku dışında 
60 dakikadan fazla hareketsiz kalmamalı,

•	 Motor beceri ve fiziksel aktivitenin ana 
unsuru olan temel motor becerilerdeki ye-
teneklerini geliştirmeleri için cesaretlendi-
rilmeli ve 

•	 Kaba motor aktivitelerini gerçekleştire-
cekleri iç ve dış mekanın güvenli hale ge-
tirilmelidir (Goodway, Famelia ve Bakhti-
ar, 2014). 

Araştırmacılar; anne babalar, koçlar, öğret-
menler, kardeşler ve arkadaşların fiziksel ak-
tivite seçimlerinde bireyi etkileyen unsurların 
arasında yer aldığını bildirmektedir (Payne 
& Isaacs, 2012:7-8). Anne-babalar ve bakı-
cıların yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
fiziksel aktiviteler için çocuklara fırsatlar 
sağlamaları, çocukların sağlığı ve refahı için 
hareket becerilerini desteklemeleri ve fizik-
sel aktivitenin önemini anlamaları, çocukla-
rın cesaretlendirilmeleri açısından oldukça 
gereklidir (Goodway, Famelia ve Bakhtiar, 
2014).

Çocukların birçoğu belli bir süre sportif ak-
tivitelere katıldıktan sonra ilgisini yitirebil-
mektedir. Çocukların sporu bırakmak isteme-
lerindeki en önemli nedenlerinden biri sportif 
aktivitelerin çoğunda yarışma ve kazanmaya 
fazla önem verilmesi, sportif aktivitelere so-
nuç odaklı yaklaşılması ve aktivite sürecinin 
çocuğa kazandırdıkları üzerinde pek fazla du-
rulmamasıdır. Anasınıfı dönemi ve ilkokulun 
ilk yıllarında çocukların sportif aktivitelere 
katılmalarının en önemli sebebi yarışmaktan 
çok, bu aktivitelerden zevk almalarıdır. Ço-
cuklara sportif aktiviteler yaptıran yetişkin-
lerin çoğu zaman çocukların yeteneklerini 
birbirleriyle karşılaştırdıkları, bir beceriyi ye-
rine getiremeyen çocuğun “yeteneksiz, koor-
dinasyonsuz” olarak etiketlendiği görülmekte 
ve bu eleştirilere maruz kalmak istemeyen ve 
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bu konuda yeterli yetişkin desteği alamayan 
çocukların 10-11 yaşına geldiğinde spor-
tif aktivitelerden uzaklaştığı görülmektedir. 
Oysa sportif aktivitelere başladığında beceri 
düzeyi ne olursa olsun özellikle okulöncesi 
ve ilkokul yıllarında fazla hareket içeren ve 
eğlenceli aktivitelerle sıkça karşılaşması te-
mel becerileri öğrenmesi açısından oldukça 
önemli ve gereklidir (Bee & Boyd, 2009:220-
221). 

Çocuklara hareketi öğretmek için en önemli 
şeylerden biri beceride ustalaşıncaya kadar 
hareketin değişik varyasyonlarla tekrarlatıl-
ması ve çocuğun bu hareketten zevk almasını 
sağlamak için en azından % 75 oranında ba-
şarılı bir şekilde yapmasının beklenmesidir. 
Diğer önemli bir unsur, ders planında hare-
ketin ilgi çekici şekilde yer alması, çocuk-
ta kızgınlık yaratacak ve onu strese sokucu 
özellikte olmaması ve hareketin sık olarak 
değiştirilmemesidir. Üçüncü önemli unsur 
ise çocuğa olumlu geri bildirimde bulunmaya 
özen gösterilmesi ve olumsuz geri bildirimde 
bulunulması gerektiğinde en az dört olum-
lu geri bildirimde bir olumsuz geri bildirim 
verilmesidir (Madrona, Iniesta, Espinosa ve 
Sanchez, 2014).

Kaliteli bir sportif aktivite programında; bi-
lişsel, motor ve duygusal alanla ilgili hedefler 
olmalıdır. Sportif aktiviteler hem çocuklara 

bilişsel kavram, bilgi ve algıya ilişkin çok 
çeşitli fırsatlar sunmakta hem de çocuklar ha-
reket etmeyi çok sevdikleri için bilişsel kav-
ramları eğlenerek öğrenmektedirler (Madro-
na, Iniesta, Espinosa ve Sanchez, 2014). Bu 
kapsamda okulöncesi dönemde çocuklar için 
düzenlenecek hareket eğitimi; 

• Temel hareket becerilerini olgunlaşma se-
viyesinde kazanabilme, 

• Ritmik ve koordineli hareket becerisi ile 
denge, çeviklik ve kuvvet gerektiren mo-
tor becerileri kazanabilme,

• El-göz koordinasyonunu sağlayabilme,

• Günlük yaşamda kullanılan materyal, ve 
araç-gereçleri kullanma becerisi kazana-
bilme,

• Dikkat kontrolü kazanabilme,

• Zaman, mekan ve ağırlık gibi kavramları 
kazanabilme,

• Kendi bedenini tanıma, motor yetenekleri-
ni fark etme becerisi kazanabilme

• Duygu ve düşüncelerini sözel ifade olma-
dan motor hareketlerle ifade edebilme be-
ceri kazanabilme amaçları doğrultusunda 
planlanmalıdır (Darıca, 2005:34-35).

İlköğretim dönemi sportif aktivitelerin en 
önemli amacı, çocukların sportif aktivite yap-
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ma davranışını yaşam boyu sürdürme alışkan-
lığı kazandırmaktır. Çocukların sportif aktivi-
telerin; kalp, dolaşım, kas ve solunum sistemi 
üzerinde yarattığı olumlu etkilerle sağlıklı 
yaşam için neden önemli olduğu, beslenme 
ve aktivite arasındaki ilişki, fiziksel uygun-
luğun ne anlama geldiği ve fiziksel uygunluk 
düzeylerini nasıl koruyup geliştireceklerini 
bilmeleri sağlıklı yaşam biçimi davranışı ge-
liştirmeleri için oldukça önemli ve gereklidir. 
Bu kapsamda ilköğretim döneminde çocuk-
larla yapılacak sportif aktiviteler;

• Hareketi yapmaktan hoşlanma,

• Hareketin sağlıklı ilişkisini ve yaşam boyu 
fiziksel uygunluğu koruma,

• Sportif aktivitelere aktif, başarılı ve sürdü-
rülebilir katılım için, gerekli sosyal beceri 
ve tutumları geliştirme,

• Temel motor becerilerden uzmanlaşmış 
spor ve dans becerilerini kazanmaya doğ-
ru gidecek şekilde planlanmalıdır (Özer ve 
Özer, 2014:172-173).

Temel hareket becerilerinin çocukluk döne-
minde kazandırılması daha kolaydır. Bu dö-
nemde öğrenilmeyen becerilerin daha son-
raki dönemde öğrenilmesi bazı nedenlerden 
dolayı güçleşmektedir. Bunlardan bir tanesi 
yanlış öğrenmedir. Yanlış öğrenilmiş hareke-
tin düzeltilmesi ilk kez öğretilmesinden daha 

zordur. Bir ikinci neden utangaçlık ve benlik 
bilincidir. Bireyin etkinliklere az katılım sağ-
laması veya zayıf performansa sahip olması, 
aktivitelere katılımını engellemektedir. Diğer 
bir neden ise korkudur. Akranları tarafından 
alay edilme, yaralanmaktan korkma bireyin 
fiziksel aktivitelere karşı olumsuz tutum ge-
liştirmesine ve katılımının azalmasına neden 
olmaktadır (Özer ve Özer, 2014:123). 

SONUÇ

Çocuklar yaşam tarzlarını anne babalarını 
örnek alarak oluştururlar. Anne babaların ço-
cuklarını fiziksel aktivitelere yönlendirecek 
zaman ve enerji bulamamaları, çocukların 
hareket becerilerinin gelişimini sınırlar. Ço-
cukların zamanlarının çoğunu TV, bilgisayar 
ve cep telefonları ile geçirmeleri ise pasif 
kalmalarına neden olur. Bu nedenle anne ba-
baların da çocukların sağlığı ve gelişimi açı-
sından sportif aktivitelerin önemi konusunda 
bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır. 

Çocukların hareket gelişimlerini destekleyici 
programların hazırlanması kadar bunları ço-
cuklara kazandıracak öğretmenlerin olması 
da son derece önemlidir. Birçok çocuk öğ-
retmen desteği olmadan hareket becerilerini 
olgun düzeye getiremez ve spor becerilerini 
kazanamaz. Bu nedenle anaokullarında ve 
ilkokullarda beden eğitimi öğretmenleri ta-
rafından çocuklara uygulama fırsatının veril-
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mesi, çocukların sportif etkinliklere katılım-
ları konusunda cesaretlendirilmeleri ve kali-
teli eğitim sunulması çok önemlidir. 

Günümüzde sınav sisteminden dolayı ebe-
veyn ve öğretmenlerin çocuklardan akademik 
başarı beklentisi içinde olmaları sonucu ço-
cukların sportif oyunlardan uzaklaştığı hatta 
bazen bizzat okulda öğretmenleri tarafından 
beden eğitimi dersi için ayrılan sürenin Türk-
çe, fen ve matematik dersleri için kullanıldığı 
gözlenmektedir. Son birkaç yıldır obezite-
nin artması ve fiziksel aktivitenin öneminin 
anlaşılmasıyla çocukları sportif etkinlikleri 
özendirici faaliyetlerin yer alması, sportif ve 
sanatsal etkinliklerle uğraşan çocukların bu 
çabalarının sınav sonuçlarına yansıması se-
vindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Bu-
nun yanında okullarda daha çok basketbol, 
voleybol, futbol gibi takım oyunlarına yer ve-
rilmekte ve bu takımlarda oynayan çocuklarla 
daha fazla ilgilenilmektedir. Oysa tüm çocuk-
ların kendi gelişim özelliğine uygun olarak 
yapabileceği sportif etkinlikler (Jimnastik, 
dans, atletizm, doğa yürüyüşü vb.) mutlaka 
vardır ve bu çocukların da bu tarz etkinlikler 
yoluyla hareket becerilerinin gelişiminin des-
teklenmesi, sportif etkinliklere sadece başarı 
kazanma, kupa alma faaliyetleri olarak bakıl-
maması, sportif etkinliklerle uğraşmanın bir 
yaşam kültürü haline getirilmesinin önemli 
olduğu değerlendirilmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

The fact that our era which we live is information and technology era cause an increase in the 
parents’ and teachers’ expectations and concerns about academic success of the children. Daily 
life which is shaped with the expectation of academic study and success decreases the time 
which children spare for sport activities and opportunity of playing games. In addition to factors 
such as urbanization, migration and population increase also effect the opportunity of playing 
outside of the children negatively and it causes that the children spend most of their time indo-
or environments. Preschool and primary school periods are highly important years in the deve-
lopment of fundamental movement skills. Environment, time which the children can improve 
their fundamental movement skills and a consultant who will guide the children in this periods 
are needed. Movement is in everything from work of our body systems biologically to meeting 
our basic needs, from our job to our game. Although gaining movement skills is connected with 
genetic structure, research which have been conducted shows that education has positive effects 
on these skills (Boz, 2011). Motor development expresses movement development of the child 
and means that the child control his body with his developing movement skills (Günel, 
2016:102). Every new movement skill is gained within the frame of the possibilities which 
environment offers in development of central nervous system, movement capacity of the body 
(personal differences), aims of the child and gaining the skill according to dynamical systems 
theory. In addition to this, specialization in motor skills also brings practice along with it (Berk, 
2013:185). Preschool period is a period that the children discover and improve their movement 
skills. Because skills such as running, jumping, skipping, leaping, catching, fling, shooting the 
ball which are shown in this period are common characteristics in all children, they are called 
fundamental movement skills. These movement skills underlie the development of movement 
skills related to the sport. Environmental and personal factors are also important as biological 
maturation in the development of fundamental movement skills. Maturation determines the 
order of gaining movement and environmental factors determine speed and level of the move-
ment (Özer and Özer, 2014:122). Although some of the children who are at the age of 5-6 years 
old reach the maturity level in basic movement skills with the effect of the maturation without 
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needing environmental support much, most of the children need environmental opportunities, 
motivation and practices which support the learning. The fact that these opportunities aren’t 
provided will inhibit the development of movements period connected with the sport which is 
the next development period of the children by obstructing reaching the maturity level in fun-
damental movement skills (Gallahue, Ozmun and Goodway, 2014:186-187). It has been repor-
ted that when skills of running, jumping, catching, fling which are expected to be gained in 
preschool period and fundamental movement skills aren’t sufficient, they may have limitedness 
about realizing physical activities related with these skills in other experiences. Ability of motor 
skill effects levels of physical activity of the individuals by depending on competence level 
positively or negatively. The relationship between ability of motor skill and physical activity 
increases during the development period and factors such as ability of motor skill, physical 
fitness and obesity intercede this relationship. For this reason, it is important to understand mo-
tor ability of skill in order to understand why individuals prefer to be active or passive physi-
cally (Stodden et, al., 2008). It has been observed recently that lots of the parents have started 
to see television, mobile phone, tablet or computer as baby sitter and children spend a lot of 
time watching television. Because it is confirmed that there is a relationship between over-we-
ight and duration which is spent watching television in conducted research, duration which 
children spend watching television must be limited and children must be leaded to physical 
activities (Akçam, Boyacı, Pirgon and Dündar, 2012). It has been stated that there are positive 
changes in school success, physical and social behaviours of the children who attend sport ac-
tivities in primary school period and continue to physical activities regularly (Yalçın and Balcı, 
2013). Circulatory, respiratory, digestive and urinary systems of the child will also work more 
regularly and blood flow in the body and oxygen and nutrition content which go tissues will 
also increase through sportive activities, too. Besides, learning of the child will be easier and 
more effective in movement. Child will perceive stimulants more actively with the maturation 
of the five senses and synapse development which is belong to perceptual motor areas in the 
brain will increase (Tuğrul,2015:14). Child will learn his own body and its parts, he will learn 
rules of the plays, language development will be effected positively. He will be aware of the 
color, size, shape and structure of the objects and he will recognize similarities and differences. 
Mathematical skills will also improve with numeration, measuring, comparison games during 
physical activity. In the study of Stöckel & Hughes (2016) they do with the children who are 
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5- years old, they have confirmed that cognitive and motor skills are connected with together. 
It has been stated in other studies that there is a very strong relationship between motor skills 
and cognitive skills in school period and this relationship realizes in especially speed of infor-
mation processing in the brain and working memory (Piek, Dawson, Smith & Gasson, 2008, 
Pangelinan et al., 2011, Houwen, Visser, Van der Putten & Vlaskamp, 2016). Motor behaviours 
of the child also give important clues about other development areas. Delays which occur in 
motor skills can cause aggression, emotional dysregulation and social disharmony (Wang, Lek-
hal, Aaro and Schjolberg, 2012). Children gain the skill of empathy and expressing their own 
emotions in social acknowledgment during physical activities. In addition to this, movement 
and play activities offer children opportunity of an ideal environment for cognitive develop-
ment and enable them to answer the questions of the teachers by using lots of different and ef-
fective problem solving methods (Zachopoulou Tsapakidou & Derri, 2004). It is known in 
many countries that physical activity which is 60 minutes a day protects children and young 
people against cardiovascular and metabolic risk factors. Besides, it has been expressed that 
muscle strengthening activities must be done two-three times a week in order to increase musc-
le strength of the children. Researchers have stated that parents, coaches, teachers, siblings and 
friends are among the factors which effect choose of physical activity of the individual 
(Payne&Isaacs, 2012:7-8). The fact that parents and baby sitters provide opportunities to the 
children for structured and unstructured physical activities, they support movement skills for 
the health and well being of the children and they understand the importance of the physical 
activity are very necessary for encouragement of the children (Goodway, Famelia and Bakhtiar, 
2014). Many of the children can lose their interest in them after they attend sportive activities 
for a length of time. One of the most important reasons of the children’s giving up sport is the 
fact that competition and winning the competition are given importance much in sportive acti-
vities, the approach towards the sportive activities is result-oriented and what activity duration 
contribute to the child isn’t emphasized much (Bee & Boyd, 2009:220-221). There must be 
targets about cognitive, motor and emotional areas in a qualified physical activity program. 
Sportive activities not only offer a variety of opportunities for cognitive concepts, information 
and perception to the children but also they learn cognitive concepts by having fun because they 
like moving very much (Madrona, Iniesta, Espinosa and Sanchez, 2014). The most important 
aim of sportive activities in primary school period is that children gain habit of maintaining the 
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behaviour of doing sportive activity lifelong. The fact that children know positive effects of 
sportive activities on heart, circulatory, muscular and respiratory system and why they are so 
important for healthy life, the relationship between nutrition and activity, what physical fitness 
means and how they will protect and improve level physical fitness are very important and ne-
cessary for improving behaviours of healthy life (Özer and Özer, 2014:172-173). Children cre-
ate their life style by taking their parents as an example. The fact that parents can’t spare time 
or energy for leading their children to the physical activities limits the development of move-
ment skills of the children. The fact that the children spend their time with TV, computer and 
mobile phones causes them to be passive. For this reason, it is important to parents must be 
informed about the importance of the sportive activities in terms of health and development of 
their children. It is very important not only to prepare programs which will support movement 
development of the children but also the existence of the teacher who will teach them to the 
children. Many children can’t reach maturity level of the movement skills without the support 
of the teacher and gain sport skills. For this reason, it is necessary to be given opportunity of 
practice by physical education teacher in preschools and primary schools, encourage them to 
attend sportive activities and offer quality education. Nowadays, team games such as basket-
ball, volleyball, football are included in the schools and the children who play in these teams 
are cared about more. However there are certainly sportive activities (gymnastics, dance, athle-
tics, trekking and etc.) which all children can do according to their own development characte-
ristics and the fact that development of movement skills of the children are supported through 
like these activities, sportive activities aren’t seen just as the activity of earning success and 
winning a cup, it is important to doing sportive activities must be turned into life culture have 
been assessed. 



DERGİ HAKKINDA

OTSHD “Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi”; 2014 
yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve 
değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda 
ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem 
üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen 
bir dergidir. Dergimizde Ortopedi Travmatoloji, Spor Hekimliği, Spor Sağlığı, Fizik Tedavi 
Rehabilitasyon ve Fizyoterapi alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer 
verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY ve Yrd. Doç. Dr. Ali 
Serdar YÜCEL  olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini 
gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocamız 
olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi 
alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne 
sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve 
yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir 
yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere 
sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen 
çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş 
ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının 
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar 
yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan 
hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en 
üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin 
ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi 
üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına 
gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip 
gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda 
değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim 
insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip 
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.



ABOUT THE JOURNAL

“International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine” 
(OTSHD) has begun to publish articles as of 2014 with the aim of publishing valuable and 
qualified articles which will contribute to the literature. Our journal is an international refereed 
journal, and published three times in a year. The issues of our journal are published on APRIL, 
AUGUST and DECEMBER. Both online and hard versions of the journal are available. 
Our journal welcomes all types of articles which touch on issues ranging from Orthopaedic 
Traumatology, Sports Medicine, Sports Health to Physical Therapy and Rehabilitation, and 
Physiotherapy. Chief Editor of the journal is Assoc. Prof. Ayşe TÜRKSOY and Assist. Prof. 
Ali Serdar YÜCEL  who carry out their activities in accordance with the decisions taken by 
the Executive Board of the journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the 
highest rank, and decisions taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted 
article is approved by two referees who are experts in their fields, and is expected to be granted 
with opinions of referees as to eligible for publishing. Within the same issue, single article of 
the author is published. If the author has more than one article which is approved by referees 
and the executive board, those are lined up for the following issues. No author has any kind of 
power on referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for articles 
which have been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have been 
uploaded to the system are considered to be transferred to the journal. Author or authors are 
regarded to have agreed on this and have been included in this system by committing to act in 
accordance with the publishing conditions of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scientific 
studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board 
of the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every 
decision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of referees 
can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, 
scientific and advisory boards of the journal. 



In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
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 
be approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be 
published without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are 
submitted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two 
referees are published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their 
referee approval reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-
in-chief. Works lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. 
Information regarding the process are provided for author and authors in a written format in 
the web page of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can 
follow up the process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible 
and same for each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. 
Any change or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have 
to be related to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not 
published in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-
in-chief. Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a 
work. A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief 
cannot be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author 
or authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the 
journal. Any kind of authority belongs unilaterally to the executive and executive boards of the 
journal.

Our journal acts in accordance with Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has right to 
protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities of 
this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are not 
in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in research 
and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they have 
received referee’s approval. Author or authors cannot claim any right on this matter. On this 
matter, any institution, individual or other authorities cannot impose sanction on the journal. 
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 
do not obey the rules. In studies which are prepared by utilizing PhD, MA/MS and Expertise 
theses, studies that have been utilized have to be definitely stated under the title of bibliography 



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 
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