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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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GENERAL INFORMATION ABOUT OTSHD JOURNAL 

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

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

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

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-
OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / 
ISO 10002-CM-0090-13001706)  Articles published provide their authors with all kinds 
of legal rights and international assurance regarding their articles with quality, trademark, 
patent and doi information. 

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

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

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında toplam 3 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu 
sayının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza 
teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; dergimizin web sitesi artık güncellenmiş ve daha 
kullanışlı bir hale getirilmiştir. Artık dergimizin web sitesine yayın yüklerken kullanılan sistem bilgileri daha 
güncel olacak ve tüm yazarlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Her geçen gün güncel teknolojinin sağladığı tüm 
faydalardan yararlanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Dergimizin daha saygın indeksler tarafından ta-
ranması konusundaki çalışmalarımızda yine devam etmektedir. 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM 
indeks yönetimi tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID 
numarası talebi dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan her makaledeki 
yazarların tamamından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Bu bilgilere dergimizin web ana sayfasında 
bulunan ORCID linkinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Orcid ıd numarası her yazara ait güncel ve daimi 
kullanılan bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan atıfların takip edilmesi, 
aynı isimdeki diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi 
sistemidir. Dergimizin bir sonraki sayısı Nisan 2017 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden destek, 
katkı ve görüşlerinizi bekliyor tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. 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 

Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Baş Editör
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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.
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Distinguished Scientists, 

In the current issue of our journal we have included 3  articles in total. We would like to thank firstly our 
arbitration and science board and editorial board members who contributed to sharing this issue with you as 
in every issue. Our valued readers and authors, the website of the journal has been updated and become more 
functional. From now on, system information used in uploading a publication to the website will be more 
up-to-date and provide convenience for all our authors. Each passing day, we do our best to reap all benefits 
of the current technology. We have also been working towards ensuring that our journal is indexed by more 
esteemed indices. As of June 20, 2017, ORCID ID number requirement by the management of ULAKBİM 
index for authors who publish in all the journals that are defined in Online Journal Monitoring System (ODIS) 
was received by the journal’s management group. In this regard, the authors of every article published in our 
journal are required to have an ORCID ID. Related information can be easily reached using ORCID link on 
our website’s homepage. ORCID ID number is a current and persistent code used by an author, which is an 
information system created worldwide with intent to follow attributions to the related publication nationally 
and internationally and to avoid confusions caused by authors with same names. Next issue of the journal 
will be in the system in April 2017. We would appreciate your support, contributions and feedback and thank 
all our readers and authors in advance.

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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SPOR HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN DÜZENLİ SPOR 
YAPMAYAN BİREYLERİN KAS VE İSKELET PROBLEMLERİNİN 

İNCELENMESİ 1

NON-ATHLETE PRESENTATION CHARACTERISTICS AT SPORTS 
MEDICINE DEPARTMENT

Bernard TAHİRBEGOLLİ1, Şensu DİNÇER2, Sertaç YAKAL3,  
Ömer BATIN GÖZÜBÜYÜK4, Safinaz YILDIZ5

1-5 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Amaç: Son yıllarda ülkemizde “Spor Hekimliği” branşı-
nın tanınırlığının gelişim hızına paralel olarak spor hekimliği 
kliniklerine başvuran sporcuların yanı sıra sporcu olmayan 
bireylerin başvuru sayısının da önemli oranda arttığı gözlen-
mektedir. Çalışmamızda İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekim-
liği Anabilim Dalı polikliniğine başvuran sporcu olmayan 
bireylerin kas iskelet sistemine yönelik sağlık sorunlarının 
sıklığını ve özelliklerini incelemeyi amaçladık. Yöntem: 
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini bir üniversite has-
tanesinin spor hekimliği polikliniğine bir 1 Temmuz 2014-31 
Haziran 2015 arasındaki bir yıllık dönem yıl içinde başvuran 
sporcu olmayan hastalar oluşturmaktadır. Çalışmada toplam-
da 744 sporcu olmayan bireyin başvurusu incelendi. Bulgu-
lar: Başvuranların 354’ü (%47,6) kadın ve 390’ı (%52,4) 
erkek idi. Polikliniğe başvuran kadınlar, erkeklere göre daha 
ileri yaşta ve daha düşük vücut kitle indeksine (VKİ) sahip 
idi (p<0,05). Diğer aylara göre en çok başvuru Nisan (n_=81) 
ayında gerçekleşti (p=0,020). En fazla başvuruya neden olan 
şikayet bölgesinin %40,3 ile diz ve dizde en sık tanısal nede-
nin %34,33 ile patellofemoral ağrı sendromu olduğu görüldü. 
Sonuç: Çalışmamızda spor hekimliği polikliniğine başvuran 
sporcu olmayan bireylerde alt ekstremite problemlerinin ön 
planda olduğu ve en çok saptanan sağlık sorununun patel-
lofemoral ağrı sendromu olduğu görüldü. Sporcu olmayan 
bireylerin spor hekimliği polikliniğine başvurmalarına neden 
olan sağlık sorunlarının profilinin ortaya konması için daha 
geniş katılımlı ve daha uzun süreyi kapsayan çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Spor Hekimliği, Poliklinik, Patellofemo-
ral Ağrı Sendromu, Ön Çapraz Bağ Rüptürü, Aşil Tendiniti

Abstract: Aim: The increasing popularity of ‘Sports Medi-
cine’ branch among other medical specialties have led the 
athletic and as well non-athletic population to admit to sports 
medicine clinics substantially. We aimed to investigate the 
musculoskeletal complaints and determine their properties 
of the non-athletic population admitted to Istanbul Faculty 
of Medicine, Department of Sports Medicine. Method: The 
population of the study consisted of patients admitted to uni-
versity  clinic in a year period. In total, 744 non-athletic admit-
tance were evaluated in a descriptive study design. Results: 
There were 390 males (52.4 %) and 354 females (47.6 %). The 
females were older than males and had less body mass index 
(BMI) (p<0.05). April was the most crowded month among 
others with 81 admissions (p=0.02). The most common area 
of complaint was the knee (40.3%) with the diagnosis of 
patellofemoral pain syndrome (34.33%). Conclusion: The 
lower extremity was the most common area of complaint 
and the patellofemoral pain was the most common diagnosis 
in non-athletic population. More comprehensive and longer 
duration research are needed in order to outline the profile of 
complaints of non-athletic population who admitted to sports 
medicine department. 

Key Words: Sports Medicine, Outpatient Clinic, Patellofemo-
ral Pain Syndrome, Achilleus Tendinopathy, Anterior Cruciate 
Rupture
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GİRİŞ

Sporun sağlık üzerinde olumlu yönde birçok 
etkisinin olduğu bilinmektedir. Spor, bir top-
lumun sağlığını fiziksel aktivite düzeyinin 
artırılmasını özendirerek geliştirebilir. Ancak 
spora katılımın yerel yönetimler düzeyinde 
ulaşım ajansları, park ve rekreasyon alanla-
rı, şehir planlaması; ulusal düzeyde de okul 
müfredatlarıyla desteklenmesi gerekir (Khan, 
Thomson, Blair, Sallis, Powell, Bull ve Bau-
man., 2012: 59-64). 

Spor yaralanmaları geniş bir heterojenite gös-
termekle beraber sporun beraberinde getirdiği 
bir risk olarak da nitelendirilebilir ve bir ant-
renmanın veya müsabakanın/yarışın bedeli 
olarak görülebilir (Bahr, Lian, Bahr., 1997: 
172-77; Çatıkkaş, Yücel, Yaman, Hergüner ve 
Kılıç., 2014; Kılıç, Çatıkkaş, Yücel ve Kork-
maz, 2014; Maffulli, Longo, Gougoulias, Ca-
ine ve Denaro., 2011: 47-80;). 

Malezya’da yapılan bir araştırmada ortopedi 
birimine başvuran bireyler arasında sportif fa-
aliyetler nedeni ile oluşan kırıkların en fazla 
futbol branşında ve ikinci olarak da basketbol 
branşında olduğu saptanmıştır (Hon ve Kock., 
2001: 35-38). Menzies ve Young’ın çalışma-
sında birinci basamak spor hekimliği merke-
zine başvuran hastaların %3’ten daha azının 
ortopedi birimine sevk edildiği görülmüştür 
(Menzies ve Young., 2011: 1064-67). Diğer 

bir çalışmada ise spor hekimliği merkezine 
başvuranların büyük bir kısmının müsabaka/
yarış sonrası başvurduğu gösterilmiştir (Gab-
be ve Finch., 2001: 386-95). Ancak bilinmek-
tedir ki spor yaralanmaları sonrası sporcular 
her zaman spor hekimliğine başvurmamakta-
dır. Bir kısmı masörüne veya fiyoterapistine 
başvururken bazıları da aile hekimine veya 
acil birimine başvurmaktadır. Farklı yerlerde 
yapılan tedavilerin benzer olmasına rağmen 
rehabilitasyon sürecinde farklı yaklaşımlar 
spora dönüş sürecini olumlu veya olumsuz 
etkileyebilmektedir (Bleakley, McDonough 
ve MacAuley., 2004: 251-61; Sherry ve Best., 
2004: 116-25).

65 yaş ve üstü bireylerin spora aktif katılımı-
nın giderek arttığı bilinmektedir. Bu durum, 
bu yaş grubunda daha fazla spor yaralanma-
sının görülmesi ile sonuçlanmaktadır. (Kam-
merlander, Braito, Kates, Jeske, Roth, Blauth, 
ve Dallapozza., 2012: 448-54). Yaşlı hastala-
rın kendi kapasiteleri ve eşlik eden hastalıkla-
rı konusundaki farkındalık düzeylerini yeterli 
seviyeye getirerek fiziksel aktiviteyi artırma-
larında hekimlerin anahtar rölü vardır (Ribei-
ro, Martins, ve Carvalho., 2007: 115-121).

Son yıllarda ülkemizde “Spor Hekimliği” 
branşının tanınırlığının gelişim hızına paralel 
olarak spor hekimliği kliniklerine başvuran 
sporcuların yanı sıra sporcu olmayan bireyle-
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rin başvuru sayısının da önemli oranda arttığı 
gözlenmektedir.

AMAÇ

Çalışmamızda İstanbul Tıp Fakültesi Spor 
Hekimliği Anabilim Dalı polikliniğine baş-
vuran sporcu olmayan bireylerin kas iskelet 
sistemine yönelik başvuru nedenlerinin ve 
sıklığının incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini 
İstanbul il sınırları içerisinde bulunan bir üni-
versite hastanesinin spor hekimliği poliklini-
ğine bir yıl içinde başvuran sporcu olmayan 
ve kas iskelet yaralanmaları nedeniyle başvu-
ran tüm hastalar oluşturmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Retrospektif olarak yapılan çalışmamızda, 
başvuruda bulunanların anabilim dalımızdaki 
muayene kartları incelendi. Hastaların bir yıl 
içerisinde yeni şikayet ile geldikleri ilk baş-
vuruları ele alındı. Aynı şikayet için kontrol 
başvuruları analiz dışında bırakıldı. Muayene 
kartlarından başvuranların cinsiyet, doğum 
tarihi, başvuru tarihi, kilo, boy, geliş şikayeti 
ve ön tanıları not edildi. Değerlendirmeye alı-
nan 774 hastadan 26’sı genel danışma amaçlı 
başvurduğu, 4’ü başka birimlere sevk edildi-
ği için çalışma dışında bırakıldı. Çalışmada 

toplamda düzenli spor yapmayan 744 bire-
yin başvurusu incelendi. Burada sporcu ola-
rak nitelendirilen hastaların başvuruları ele 
alınmayarak başka bir çalışma kapsamında 
değerlendirildi (Tahirbegolli, Dinçer, Gözü-
büyük, Değirmenci, Yıldız, ve Vehid., 2017). 
Verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı 
ile yapıldı. Kategorik veriler n ve (%) olarak, 
yaş ve BKİ (beden kitle indeksi) verisi normal 
dağılıma uymadığından ortanca ve IQR (Inter 
Quartile Rate) ile özetlendi. Gruplar arasında 
farklılık Mann-Whitney U testi, aylar arasın-
daki başvuru dağılımların farklılıkları ise chi 
square testi ile incelendi. İstatistiksel olarak 
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. 
Çalışmanın protokolü İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 
onaylandı.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Tek bir merkeze başvuran hastaların incelen-
miş olması, hastaların prospektif olarak spor 
yaralanma insidansının takip edilememesi ve 
incelenen sürenin sadece bir yılı içermesi ça-
lışmamızın kısıtlılıkları olarak sıralanabilir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Spor hekimliği, gelişmekte olan bir branş ol-
ması nedeniyle toplumda çok fazla bilinme-
mektedir. Bununla birlikte sporcu olmayan-
ların da başvurduğu bir birim olduğu halde 
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sporcu olmayan bireylerin spor hekimliğine 
başvuru şikayetleri, sıklığı ve hasta profili 
tam olarak bilinmemektedir.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

H1: Başvuranların aylara göre başvuru sıklı-
ğı farklıdır.

H1: Erkekler ile kadınlar arasında başvuru 
oranları eşit değildir.

H1: Başvuran erkek ile kadınlar arasında yaş 
farkı vardır.

BULGULAR

Başvuranların 354’ü (%47,6) kadın ve 390’ı 
(%52,4) erkekti. Polikliniğe başvuran ka-
dınların erkeklere göre daha ileri yaşa ve 
daha düşük BKİ’ye sahip oldukları saptandı 
(p<0,05) (Tablo 1). Diğer aylara göre en çok 
başvurunun Nisan (n= 81)  ayında olduğu 
görüldü (p=0,020) (Grafik 1). En fazla baş-
vuruya neden olan şikayet bölgesinin %40,3 
ile diz olduğu (Tablo 2) ve diz bölgesinin en 
sık tanısal başvuru nedeninin %34,3 ile pa-
tellofemoral ağrı sendromu olduğu görüldü 
(Tablo 2). 

Tablo 1. Başvuranların Cinsiyete Göre Yaş ve BKİ Değerleri

Erkek (n=390)
[ortanca (en düşük-en 
yüksek)]

Kadın (n=354)
[ortanca (en düşük-en 
yüksek)]

P Toplam (n=744)
[ortanca (en düşük-en 
yüksek)]

Yaş (yıl) 37,5 (27-48) 44 (30-53) <0,00011 40 (28-51)

BKİ (kg/m2) 25,89 (23,39-28-37) 24,34 (21,26-28,91) 0,0011 25,25 (22,47-28,41)

1 Mann-Whitney U 
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Grafik 1. Sporcu Olmayan Bireylerin Başvurularının Aylara Göre Yüzde (%) Dağılımları
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Grafik 2. Başvuru Şikayetlerinin Vücut Bölgelerine Göre Yüzde (%) Dağılımları
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Tablo 2. Başvuranların Bazı Şikayet Bölgelerine Göre En Sık Tanısal Nedenleri

Bölge 1. sırada % 2. sırada % 3. sırada %

Diz (300) Patellofemoral ağrı 
sendromu

34,33 Ön çapraz bağ 
rüptürü

9,66 Ameliyat sonrası ön 
çapraz bağ

5,66

Ayak 
bileği 
(104)

Aşil tendiniti ve 
anterior talofibular 
ligaman spraini

12,5 Plantar fasiit 7,69 Ayak bileği spraini 6,73

Omuz 
(82)

Supraspinatus 
tendinopatisi

29,27 Supraspinatus 
tendon yırtığı

13,41 Deltoid kas straini 9,76

Üst bacak 
(65)

Hamstring strain 18,46 Adduktor strain 15,38 Kuadriseps strain

TARTIŞMA

Çalışmamızda sporcu olmayan hasta profilin-
de erkeklerin kadınlara göre spor hekimliği 
polikliniğine daha fazla başvurduğu ve ka-
dınların yaş ortancasının erkeklere göre daha 
yüksek olduğu görüldü. Benzer bir çalışmada 
da erkeklerin başvuru oranlarının kadınlara 
göre iki kat daha yüksek olduğu ve kadın-
ların yaş ortancasının erkeklere göre düşük 
olduğu bildirilmiştir (Kannus, Niittymäk ve 
Järvinen., 1987: 37-39). Biz çalışmamızda 
elde ettiğimiz sonuçların Türkiye’de erkekle-
rin kadınlara oranla daha fazla düzenli fizik-
sel aktiviteye katılıyor olmasından kaynaklı 
olabileceğini düşünmekteyiz. 

Ergen sporcuların spor yaralanmalarını ele 
alan derlemelerde ergen sporcularda branşa 

spesifik dağılım göstermekle birlikte en sık 
görülen yaralanmaların apofizitler, bağ yara-
lanmaları, stres kırıkları, tendon patolojileri, 
osteokondral yaralanmalar, sindezmoz yara-
lanmaları, avulsiyon kırıkları, sıkışma send-
romları ve spondilolizis olduğu belirtilmiştir 
(Bayraktar 2011: 43; Van Mechelen, Hlobil 
ve Kemper., 1992: 82-99). Daha önce yaptığı-
mız başka bir çalışmada polikliniğe başvuran 
ancak amatör veya profesyonel sporcu olan 
bireylerde  en fazla alt ekstremite yaralanma-
sı tespit edilmiş olup kas yaralanmaları ile ne-
redeyse aynı oranda bağ yaralanmalarına da 
rastlanmıştır (Tahirbegolli ve diğ., 2017). Bu 
çalışmamızda ise incelediğimiz sporcu olma-
yan hasta grubunun yaş ortancası 40 olup bu 
grupta en sık başvuru nedenlerinin patellofe-
moral ağrı sendromu, ön çapraz bağ yaralan-
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ması, aşil tendinopatisi, anterior talofibular 
ligaman yaralanmaları, supraspinatus tendi-
nopatisi ve hamstring straini olduğu görüldü. 
Böylece her ne kadar bu iki çalışmada değer-
lendirilen hasta grubu farklı olsa da her iki 
populasyonda da ağırlıklı olarak alt ekstremi-
te yaralanması ile karşılaşıldığı gösterilmiştir.  
Bununla birlikte geriatrik ya grubunda sporcu 
olmayan bireylerin incelendiği bir çalışmada 
hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon po-
likliniğine başvuru nedenlerinin sıklık sıra-
sına göre eklem ağrısı, halsizlik-yorgunluk, 
yaygın vücut ağrısı olduğu saptanmıştır (Do-
ğan, Ceceli, Okumuş, Gökkaya, Kutsal, Bor-
man ve Eskiyurt., 2011: 143-150). Bu bağ-
lamda spor hekimliği polikliniğine başvuran 
sporcu olmayan hastaların sporculara benzer 
spor yaralanmaları şikayetleriyle başvurduğu 
söylenebilir.

Sporcuların ve sporcu olmayanların kas is-
kelet yaralanmalarının oluşma mekanizması 
aynı olmayabilir. Sporculardaki yaralanma 
mekanizmaları söz konusu olduğunda takım 
oyunu, alan savunması, atlama, darbe, yor-
gunluk derecesi gibi çeşitli intrinsik ve eks-
trinsik faktörler üzerinde durulur (Bahr ve 
Krosshaug., 2005: 324-29). Sporcu olmayan 
bireylerdeki yaralanmaların ilişkili olduğu 
faktörleri inceleyen bir çalışmada ise 45 yaş 
üstü bireylerdeki diz yaralanmalarında en 
sık nedenlerin merdiven kullanımı, rampa 

tırmanma, zemin çeşidi olduğu saptanmıştır 
(Gage, Mcvillan, Collins, Fields ve Coms-
tock., 2012: 378-85).

Yaralanmalar bölgesel olarak gruplandırıldı-
ğında Boyce ve ark. (2004) acil birimine spor 
yaralanmaları ile başvuranların %60’ında alt 
ekstremite yaralanması olduğunu, hastaların 
sadece %16,3’ünün ise üst ekstremite yara-
lanmaları nedeniyle başvurduğunu göster-
miştir (Boyce ve Quigley., 2004: 704-06). 
Bizim çalışmamızda ise polikliniğe başvuru 
nedeni çoğunlukla alt ekstremite yaralan-
maları idi. Bu durumun aksine, Cassell ve 
ark.’nın (2003) çalışmasında acil birimine 
spor yaralanmaları nedeniyle başvuran hasta-
ların %39’unun üst ekstremite yaralanmasıy-
la başvurduğu saptanmıştır (Cassell, Finch ve 
Stathakis., 2003: 405-09). Spor yaralanmaları 
nedeniyle hastaneye yatış çok sık karşılaşılan 
bir durum olmamakla birlikte, hastaneye ya-
tış gerektiren en sık neden kırıkla birliktelik 
gösteren vakalardır (Finch, Mitchellve Bou-
fous., 2011: 15-21).

Çalışmamızda Kannus ve ark.’nın (1987) ça-
lışmasına benzer şekilde; spor hekimliği po-
likliniğe başvuranların en sık yaralanma böl-
gesinin diz, ikinci sırada ise ayak bileği ol-
duğu tespit edilmiştir (Kannus ve diğ., 1987: 
37-39). Diğer bir çalışmada ise ayak bileği 
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burkulmalarının birinci sırada olduğu görül-
müştür (Boyce ve diğ., 2004: 704-06).

Literatürde yaralanma önleme programları-
nın yaralanma insidansını yüksek oranlarda  
düşürdüğü ortaya konmuştur (Bahr ve diğ., 
1997:172-77). Örneğin Yeni Zelanda’da ya-
pılan bir çalışmada son yıllarda uygulanan 
ulusal düzeyde önleme programlarının etkin-
liği gösterilmiştir (King, Hume, Milburn ve 
Gianotti diğ., 2009:595-602). Bu bağlamda 
hastalara yönelik sadece tedavi edici yakla-
şımlardan ziyade spor yaralanmalarını önle-
meye yönelik ve sağlığı koruyucu egzersizle-
rin önde geldiği yaklaşım önümüzdeki yıllar-
da daha etkin olacaktır. Hasta profiline göre 
sağlık hizmeti planlanması ve kaliteli hizmet 
sunulması sadece spor hekimliği için değil 
diğer tüm branşlar için önemlidir.

SONUÇ

Çalışmamızın sonucunda spor hekimliği po-
likliniğine başvuran sporcu olmayan bireyler 
incelenmiş olup bu populasyonda alt ekstre-
mite problemlerinin ön planda olduğu ve en 
çok saptanan sağlık sorununun patellofemo-
ral ağrı sendromu olduğu tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda diğer tıp dallarının yanında spor 
hekimliği branşının da sadece sporculara 
hizmet vermediği aynı zamanda spor yapma-
yan bireylerin de başvurduğu bir alan oldu-
ğu görülmektedir. Sporcu olmayan bireylerin 

spor hekimliği polikliniğine başvurmalarına 
neden olan sağlık sorunları profilinin ortaya 
konması için daha geniş katılımlı ve daha 
uzun süreyi kapsayan çalışmalara ihtiyaç du-
yulmaktadır.
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EXTENDED ENGLISH ABSTRACT

Definition and Importance:Undoubtedly, participating sports have many effects on health. 
When individuals get physically active; they feel better, become less anxious, their blood pres-
sure and lipid profile improve, quality of sleep enhances and the risk for certain types of cancers 
decrease. However, when individuals get more active, the chance of sustaining a musculoske-
letal injury also increases. The type and severity of the injuries of or non-athletes population 
may differ than that of athletic population.  It has been documented that, Sport branch affects 
the type of sustained injuries  Individuals admit to facilities such as emergency department, ort-
hopedics  or sports medicine clinics  for such injuries. Therefore, documenting epidemiological 
information regarding the incidence, severity or type of injuries is hard. There is no nation-
wide documentation system for sports injuries in Turkey. Aim: As being the only university 
sports medicine clinic in Istanbul, the most crowded city of Turkey, we decided to document 
the incidence, severity and types of injuries of non-athletes admitted to our clinic during a year. 
Method: Patient records were analyzed retrospectively. First admissions of non-athletes for 
a particular complaint were noted. Follow-ups for the same complaints or the admissions of 
athletes were dismissed. Demographic informations were also noted for analysis. In total, 744 
admissions were analyzed. All categoric data were summarized as n and (%). Age and BMI 
were not normally distributed, therefore they were summarized as median and inter quartile 
rate (IQR). The difference between groups were tested with Mann-Whitney U test, differen-
ce in distributions were tested with chi square test. Lowest significance level was accepted 
as p<0.05. Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Ethical Committee approved the 
study protocol. Results: There were 354 women (47.6%) and 390 men (52.4%). Women were 
older than men and had less BMI in our study (p<0.05)(Table 1). April had the most admissions. 
Our patients were suffering from a knee problem the most (Graphic 2) and their primary diag-
nosis was patellofemoral pain syndrome (34.33%). Turkish women, more sedentary than their 
male counterparts, admitted less at the same age category. In adolescent athletes; apophysitis, 
ligament injuries, stress fractures, tendonitis are more common. In this context, our previous 
study investigating the athlete presentation characteristics to the same clinic, demonstrated that 
lower extremity injuries were the most common; and ligament injuries were nearly as common 
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as muscle injuries When looked at older population, primary diagnoses are most commonly 
joint pain, fatigue and widespread body pain in physical rehabilitation outpatient clinics. In our 
study, the median age was 40, and at this age range the most common diagnoses were; patel-
lofemoral pain syndrome, anterior cruciate ligament injuries, Achilles tendinopathy, anterior 
talofibular ligament injuries, supraspinatus tendinopathy and hamstring strain. The mechanism 
of injury may differ in athletes and non-athletes. Team sports require more specific bodily 
movements that have contact with other players, balls or the ground when most injuries occur. 
Whereas injuries in non-athletic sports participation more commonly occur during up or down-
hill running or stair-climbing  Emergency clinics usually receive patients that have sports inju-
ries mostly from lower extremity (60%)) as we have found in our study. Hospitalization rarely 
occurs, due to a sports trauma, and if happens, the reason is most commonly a fracture After de-
termining the incidence, prevelance and characteristics of the injuries, prevention is the primary 
goal of health care providers in the field of sports medicine It has been shown that nationwide 
prevention strategies are effective in decreasing the incidence of sports injuries Specifying the 
characteristics of the target population for preventing sports injuries are as important as the 
athletic population; therefore healthcare providers may aim reducing ankle and knee problems 
by intervening with simple and evidence-based exercises in primary care. 
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HENTBOL OYUNCULARININ DOPİNG VE ERGOJENİK YARDIM 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 1

ANALYSIS ON THE OPINIONS OF HANDBALL PLAYERS REGARDING 
DOPING AND ERGOGENIC AID IN TERMS OF SOME VARIABLES 

A.Serdar YÜCEL1, Özgür KARATAŞ2, Serdar ORHAN3, Cumaali YAVUZ4

1,3 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye
2 İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya / Türkiye

4 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki üst düzey 
hentbol takımlarında mücadele eden sporcuların (Süper lig, 
1. Lig ve 2.Lig) doping ve ergojenik yardım hakkındaki 
görüşleri ve bilgi düzeylerinin farklı değişkenler açısından 
incelenmesidir. Yöntem: Araştırma Süper lig, 1. Lig ve 2. 
Lig’de yer alan 65 takım içerisinden rasgele yöntemle belir-
lenmiş 483 sporcu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
kullanılan anket daha önceden farklı bir çalışmada kullanılmış 
olup, güvenirliliği sağ¬lanmış bir ankettir. Cronbach’s Alpha 
kat sayısı olarak 0,945 değeri elde edilmiştir. Analiz kapsa-
mında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör 
Analizi, Jonckheere terpstra, t-testi analizi, Varyans analizi 
(ANOVA), Kruskall Wallis ve Man Whitney uygulanmıştır. 
Bulgular: Araştırma sonucuna göre cinsiyete göre doping 
kullanımına yönelik tutumlarının aynı olduğu görülmektedir. 
Yaş değişkenine göre Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
ve Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri yaşa göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 22-27 grubuna aittir. 
Eğitim değişkenine göre Sporda Doping Kullanımı Tercih 
Etme ve Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri eğitime 
göre farklılaşmaktadır. Gelir durumuna göre Sporda Doping 
Hakkındaki Bilgi Düzeyleri gelire göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama 1000-1500 grubuna aittir. Spor süresi 
değişkenine göre Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri 
ve Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler spor süresine göre 
farklılaşmaktadır. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcıların 
sporda doping kullanımı tercih etme görüşlerinin; yaş ve 
eğitim, sporda doping hakkındaki bilgi düzeylerinin; yaş, eği-
tim, gelir, spor süresi, oynanan lige, sporda doping kullanım 
konusundaki görüşlerinin; eğitim, spor süresi, oynanan lige, 
sporcuyu dopinge yönlendiren sebeplere ilişkin görüşlerinin; 
spor süresi, sporcuların ergojenik yardım bilgi düzeylerinin 
ise lisansa göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Doping, Ergojenik Yardım, 
Sporcu, Lig

Abstract: Objective: The purpose of this research is to ana-
lyze the opinions and knowledge level of the athletes playing 
in top-level handball teams in Turkey (Super League, First 
League and Second League) regarding doping and ergogenic 
aid in terms of different variables. Method: The research was 
conducted on a total of randomly selected 483 athletes within 
65 teams ranking among Super League, First League and 
Second League. The questionnaires used in this study were 
previously used in another study and its reliability was en-
sured. 0.945 was ensured as the Cronbach’s Alpha coefficient. 
Descriptive statistics, reliability analysis, Factor analysis, 
Jonckheere terpstra, t-test analysis, Variance analysis (ANO-
VA), Kruskall Wallis and Man Whitney were applied within 
the scope of the analysis. Results: The attitudes regarding use 
of doping by sex are observed to be the same. Preferring Dop-
ing in Sports, Knowledge Levels on Doping in Sports differ 
by the age variable. The highest average belongs to 22-27 age 
group. Preferring Doping in Sports and Knowledge Levels on 
Doping in Sports differ by the variable of education. Regard-
ing the income level, Knowledge Levels on Doping in Sports 
differ by income. The highest average belongs to the group 
of 1000-1500. Knowledge Levels on Doping in Sports and 
Reasons Directing Athletes to Doping differ by the duration of 
doing sports. Conclusion: At the ends of the study, it has been 
concluded that the opinions of the participants concerning use 
of doping differ by age and education; their knowledge level 
in sports differs by, age, education, income, duration of sports, 
the league played; their opinions on use of doping in sports 
differ by education, duration of sports, the league played; their 
opinions on the reasons directing the athlete towards doping 
differ by the duration of sports; the ergogenic aid knowledge 
level of athletes differ by license. 

Key Words: Handball, Doping, Ergogenic Aid, Athlete, 
League 
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GİRİŞ

Spor, çağımızda kendisi dışında diğer alanları 
etkileyen ve etkilenen sosyal ve kültürel akti-
vitelerden biridir (Batmaz vd., 2016: 532). İn-
sanın oyun oynama yarışma ve rekabet etme 
içgüdüsü ve dürtülerinden kaynaklanan spor 
olgusunun en önemli boyutu performanstır 
(Göral, 2002: 86’dan akt: Öztürk vd.,  2012: 
251). 

Sporun günümüzde çok geniş bir kitleyi etki 
altına alması ve bir de buna maddi kazancın 
eklenmesi başarılı olmayı kaçınılmaz hale ge-
tirmiştir. Bu olgu, sporcuları antrenmanla ka-
zandıkları performansın ötesinde yarışmanın 
sonucunu etkileyecek ve rakiplerinden avan-
tajlı hale getirecek bir takım madde, malzeme 
ve yöntem arayışlarına yöneltmiştir (Songün 
vd., 2015: 94). Antrenörlerin müsabaka ve 
yarışmalarda sporcuların performansını üst 
düzeye çıkarmak veya artırmak için usulsüz 
yollarla kullanılan bu maddeler ve yöntemler 
doping olarak tanımlanmıştır (Karataş vd., 
2012: 28-31).

Doping kelimesi ilk kez 1903 yılında kulla-
nılmış ve 1931 yılından itibaren İngiliz bilim-
sel yazılarında, uyarıcı- stimulant kelimesinin 
yerine kullanıldığı görülmektedir. Doping ke-
limesinin Fransızca karşılığı 1921 yılında do-
page olarak türetilmiştir. Doping kelimesi bu 
tarihlerde sözlük ve ansiklopedilerde yer al-

maya başlamış ve bunun sonucunda ilk tanım 
ve anlatımları yapılmaya başlanılmıştır (Erki-
ner, 2004’den akt: Dallı vd., 2014: 11-20).  

Dopingin resmi tanımı ilk kez 1963 yılında 
“oyuncu ya da sporcuların yarışma sırasında 
veya yarışmaya hazırlanırken spor ahlakına 
ya da müsabakaya hazırlanırken spor ahlakı-
na yakışmayacak biçimde sportif performans-
larını yapay olarak arttırarak ve sporcunun 
fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar verecek, 
madde ya da farklı yöntemleri kullanması 
olarak tanımlamaktadır. Dopingin son tanımı 
1 Ocak 2004 tarihinde Dünya Anti Doping 
Ajansı (WADA) tarafından yapılmış ve halen 
yürüklüktedir. Yapılan bu tanıma göre doping,  
sadece doping yapan sporcuyu değil ve yahut 
da yasaklı bir maddenin kullanılmasını değil, 
“doping suçu” oluşmasına sebep olacak diğer 
faktörleri, yöntemleri ve uygulamaları kul-
lanması veya kullanıldığına dair bir kanıtın 
bulunması şeklindedir (Atasü vd., 2011: 33). 
Sporcuların sağlığını korumak ve eşit şartlar-
da yarışmalarına ortam hazırlamak için Ulus-
lararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Dünya 
Anti-doping Ajansı (WADA) ve Uluslararası 
Spor Federasyonları (IF) performans artırı-
cı bu madde ve yöntemleri “Doping” olarak 
kabul etmiş ve yasaklamıştır. 1980 yılından 
beri düzenli olarak her yıl doping listeleri ha-
zırlamakta ve bunları yayınlamaktadır (Ünal 
ve Ünal, 2003: 189-198). Ülkemizde doping 
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kontrolünü 1998 yılında Hacettepe Üniver-
sitesinde kurulan “Türkiye Doping Kontrol 
Merkezi” yapmaktadır. Bu kuruluşlar sporcu-
ları doping kullanımından uzak tutmak ama-
cıyla, müsabaka öncesi ya da sonrasında do-
ping maddelerini tespit edebilmek için çeşitli 
yöntemler ile doping kontrolleri yapmaktadır.

Uluslararası kuruluşlar tarafından yasaklı 
sayılan maddeler; Stimülanlar (uyarıcılar), 
Narkotik analjezikler, Anabolik steroidler, 
Beta blokeler, Dıüretikler, Peptid hormonlar 
ve analoglarıdır. Yasaklı doping yöntemleri; 
Kan dopingi ve Farmokolojik, kimyasal ve 
fiziksel manüplasyonlardır. Bazı kısıtlamala-
ra tabi olan maddeler; alkol, Marihuana, Lo-
kal anestezikler, Korkitosteroidlerdir (http://
www.atletizm.org, 16.10.2016). Listede yer 
alan yasaklı madde ve yöntemleri kullandık-
ları tespit edilen sporcular ceza almaktadır. 
Ayrıca doping kontrollerindeki ilerlemeler, 
dopingin zararları ve ölümle sonuçlanan et-
kileri göz önünde bulundurularak sporcuları 
doğal yöntemlere yöneltmiştir. Bu bağlamda 
çalışmalar neticesinde ergojenik adı verilen 
yeni yöntem ve maddeler ortaya çıkmıştır. 

Son yıllarda sportif performansın arttırılma-
sına yönelik olarak yapılan çalışmaların bir 
kısmı ergojenik yardımcılar üzerine yapıl-
maktadır. Ergojenik yardım; spor ve sporcu-
nun performansını artırmak amacıyla doğal 

yetenek ve antrenmanın yanında kullanılan 
madde ve yöntem olarak tanımlamaktadır. 
Farmakolojik yardımcılar, fizyolojik yar-
dımcılar, psikolojik yardımcılar, mekanik ve 
biyomekanik yardımcılar ve besin destekle-
ri ergojenik yardımcılar olarak sınıflandırılır 
(Oral vd., 2016: 193-197). 

Zaman içinde dopingin ciddi yan etkilerinin 
tespiti, sporcuları performans artırımı için 
daha doğal yollar bulmaya sevk etmiş olsa da 
ülkemizde pek çok spor dalında bilinçsiz ilaç 
kullanımı ve doping oranlarındaki artış dik-
kat çekmektedir (Çetin vd., 2008: 130).

Ülkemizde bir çok ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonu yapıldığı halde günümüz spor-
cularının hala doping konusunda gereken bil-
gilere sahip olmadığı görülmektedir. Bunun 
yanında ülkemizin akreditasyonu kabul edil-
miş bir doping merkezinin olmaması da bu 
eksiklikleri arttıran sebepler arasında gösteri-
lebilir. 2013 yılında ev sahipliğini yaptığımız 
17. Akdeniz Oyunlarında numunelerin başka 
bir ülkeye gönderilmiş olması da bu duruma 
örnek teşkil edebilir (Songün vd., 2015: 95).

Bu çalışma; Türkiye’deki üst düzey hentbol 
takımlarında mücadele eden sporcuların (Sü-
per lig, 1. Lig ve 2.Lig) doping ve ergojenik 
yardım hakkındaki görüşleri ve bilgi düzeyle-
rinin farklı değişkenler açısından incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır.
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AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı; milli düzeydeki spor-
cuların (süper lig, 1. Lig ve 2.lig) doping ve 
ergojenik yardım hakkındaki görüşleri ve bil-
gi düzeylerinin belirlenmesi” amacıyla yapı-
lacak çalışma için hazırlanmıştır.

Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Veri-
lerin elde edilmesinde kullanılan anket formu 
2 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölü-
münde katılımcılara kişisel bilgileri (cinsiyet, 
eğitm, medeni durum, yaş, takımdaki pozis-
yonları vs.) sınıflayıcı ölçekle tanımlayıcı de-
ğişkenler olarak sorulmuştur. İkinci bölümde 
ise katılımcılara sporcuların doping ve ergo-
jenik yardım hakkındaki bilgi düzeylerinin ve 
görüşlerinin belirlenmesine yönelik sporda 
doping kullanımının tercih edilme nedenleri 
ile ilgili 8 soru, sporda doping ve kullanılan 
doping (yasaklı madde) çeşitleri hakkındaki 
bilgi düzeyleri ile ilgili 11 soru, sporcuların 
sporda doping kullanım konusundaki görüş-
leri ile ilgili 11 soru, sporcuyu dopinge yön-
lendirmeye sebep olan etkenlerin derecesi ile 
ilgili 7 soru, sporcuların ergojenik yardım 
hakkında bilgi ve kullanma düzeyleri ile ilgili 
11 soruluk 5’li likert ölçekli sorular yöneltil-
miştir.

Anket formları 2014-2015 sezonu içerisin-
de çeşitli liglerde mücadele eden sporcula-
ra müsabaka öncesi veya müsabaka sonrası 

yüz yüze görüşülerek uygulatılmıştır. Çalış-
mada kullanılan anket daha önceden farklı 
bir çalışmada kullanılmış olup, güvenirliliği 
sağ lanmış bir ankettir. Çalışmada kullanılan 
anket formu Eröz (2007) tarafından yapılmış 
olan “MilliDüzeyde, Atletizm, Güreş, Judo 
Ve Halter Yapan Sporcuların Doping Ve Er-
gojenik Yardım HakkındakiGörüşlerinin Ve 
Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli yük-
sek lisans tezinde kullandığı anket formudur 
(Eröz, 2007). Bu çalışmada kullanılan anket 
formun güvenirlik katsayısı 0.797 olarak tes-
pit edilmiştir. 

VERİLERİN ANALİZİ

Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, 
güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, t-testi 
analizi, Varyans analizi (ANOVA) , Jonckhe-
ere terpstra, Kruskall Wallis ve Man Whitney 
uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı 
olarak 0,921 değeri elde edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

H1: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler cinsiyete göre farklılaşmamakta-
dır.

H2: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler yaşa göre farklılaşmamaktadır.
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H3: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler eğitime göre farklılaşmamakta-
dır.

H4: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler gelire göre farklılaşmamaktadır.

H5: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 

faktörler spor süresine göre farklılaşma-
maktadır.

H6: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler lige göre farklılaşmamaktadır.

H7: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler lisansa göre farklılaşmamakta-
dır.

UYGULAMA ve ANALİZLER 

Tablo1: Güvenirlik Analizi

Cronbach’s Alpha Madde Sayısı

,905 48

Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında 
analize dâhil edilen 48 maddenin çok yüksek 
güven düzeyinde olduğu bulunmuştur.

Demografik İstatistikler:
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Tablo 2. Katılımcılara Ait Demografik Ve Betimleyici İstatistikler 

Değişkenler Frekans Sütun N %

Cinsiyetiniz? Bayan 263 54%

Erkek 220 46%

Yaşınız? 15 yaş altı 13 3%

16-21 299 62%

22-27 140 29%

34 ve üstü 31 6%

Öğrenim düzeyiniz? Lise 118 24%

Üniversite 349 72%

Yüksek lisans 16 3%

Medeni durumunuz? Bekar 440 91%

Evli 43 9%

Sizin ya da ailenizin gelir düzeyi? 500 TL ve daha az 24 5%

501-999 TL 69 14%

1000-1500 TL 177 37%

1501-3000 TL 155 32%

3001-5000 TL 43 9%

5001 TL ve daha fazla 15 3%

Kaç yıldır spor yapıyorsunuz? 1-3 yıl 46 10%

4-7 yıl 104 22%

7-11 yıl 188 39%

12-15 yıl 113 23%

16-19 yıl 21 4%

20 yıl ve üzeri 11 2%

Oynadığınız Lig ? Süper lig 100 21%

1. lig 259 54%

2. lig 124 26%
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Annenizin eğitim durumu ? ilköğretim 170 35%

ortaöğretim 121 25%

Lise 129 27%

üniversite 63 13%

Babanızın eğitim durumu ? ilköğretim 98 20%

ortaöğretim 107 22%

Lise 147 31%

üniversite 116 24%

Lisans 12 3%

Kaç yıldır sporla aktif (lisanslı) olarak 
ilgilenmektesiniz? 

1-3 yıl 117 24%

4-7 yıl 217 45%

7-11 yıl 111 23%

12-15 yıl 38 8%

Kaç yıldır bu takımda yer almaktasınız? 1-3 yıl 120 25%

4-7 yıl 126 26%

7-11 yıl 72 15%

12-15 yıl 97 20%

16-19 yıl 49 10%

20 yıl ve üzeri 19 4%

Bay 404 84%

FAKTÖR ANALİZİ

Katılımcıların verdikleri cevaplar değerlen-
dirilerek faktör analizi uygulanmıştır. Analiz 
sonucunda aşağıdaki faktörler elde edilmiş-
tir. Sporcuları Doping ve ergojenik yardım 
hakkındaki görüşler ve bilgi düzeylerine iliş-
kin verdikleri cevaplardan oluşan toplam 48 
madde faktör analizi sonrasında kalan 5 fak-
törel alt boyuta yüklenmiştir.

1. Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme
2. Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-

leri
3. Sporda Doping Kullanım Konusundaki 

Görüşler

4. Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler

5. Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-

zeyleri
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Tablo 3. Ölçeğe İlişkin Faktör Analizi

Maddeler Bileşenler

1 2 3 4 5

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,002 ,200 ,159 ,097 ,008

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,323 ,190 -,033 ,083 ,182

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,730 ,124 ,036 ,035 ,005

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,718 ,062 ,033 -,063 ,095

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,716 ,058 ,069 -,040 ,082

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,692 ,139 ,101 ,151 ,088

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,639 ,158 ,051 ,131 ,093

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme ,603 ,052 ,248 ,041 ,030

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,590 ,169 ,212 ,095 -,043

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,589 ,188 ,092 ,241 -,045

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,553 ,144 ,063 ,197 -,083

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,331 ,135 ,054 ,132 ,299

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,234 ,200 ,132 ,154 ,170

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,072 ,740 -,075 ,157 ,088

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,180 ,707 ,008 -,056 ,052

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,116 ,703 ,011 ,058 ,086

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,084 ,658 ,042 ,057 -,075

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,101 ,655 ,031 ,127 ,095

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ,129 ,588 -,071 ,151 ,057

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,005 ,559 ,260 ,156 -,019

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,199 ,537 ,087 -,091 ,152

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,112 ,536 ,254 -,032 ,181

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,172 ,463 ,197 -,080 ,208

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,178 ,334 ,137 -,014 ,279
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Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,111 ,088 ,752 -,129 ,077

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,078 ,160 ,741 ,031 -,021

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,185 ,030 ,654 -,153 ,056

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,165 -,002 ,647 -,143 ,152

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,103 ,024 ,577 ,248 -,064

Sporda Doping Kullanım Konusundaki Görüşler ,324 ,185 ,399 -,217 ,238

Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler ,239 ,237 ,276 -,076 ,203

Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler ,173 ,023 -,229 ,716 ,015

Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler ,262 ,078 -,167 ,643 ,073

Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler ,102 ,022 ,020 ,605 -,075

Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler -,049 ,082 -,010 ,587 ,067

Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler ,322 ,022 -,264 ,543 -,092

Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler ,043 ,052 ,377 ,486 ,038

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,096 ,246 ,236 ,469 ,079

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,283 ,118 -,091 ,394 ,163

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,288 ,076 -,099 ,366 ,190

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,127 ,126 ,301 ,328 -,072

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri -,058 ,011 ,160 ,250 ,084

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri -,030 -,051 -,066 ,197 -,014

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,096 ,051 ,097 -,008 ,739

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,080 ,144 ,063 ,020 ,684

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,029 ,146 ,024 -,061 ,680

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,025 ,081 -,073 ,133 ,666

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri ,019 ,071 ,077 ,128 ,666

Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Düzeyleri -,045 ,039 ,084 -,052 ,085
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Tablo 4. Katılımcıların Ölçeğe İlişkin Olarak Bazı Değişkenlere İlişkin İstatistiksel  
Analizler

 Değişkenler Sporda Doping Kullanımı 
Tercih Etme

Sporda Doping Hakkındaki 
Bilgi Düzeyleri

Sporda Doping Kullanım 
Konusundaki Görüşler

Sporcuyu dopinge yönlendi-
ren sebepler

Sporcuların Ergojenik 
Yardım Bilgi Düzeyleri

Cinsiyet N % t testi SD P t testi SD P t testi SD P t testi SD P t testi SD P

Bayan 263 54%
1.379 481 0.168 .570  481 0.569 0.591 481 0.555 1.305 481 0.193 .265 481 0.791

Erkek 220 46%

Yaş N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p Anova SD p Anova SD p

15 yaş altı 13 3%

2.743 3 0.043 7.181  0.000 1.181 3 0.316 1.945 3 0.122 2.101 3 0.099
16-21 299 62%

22-27 140 29%

34 ve üstü 31 6%

Eğitim N % Jonckhee-
re terpstra SD p Jonckheere 

terpstra SD p Jonckhee-
re terpstra SD p Jonckheere 

terpstra SD p Jonckhee-
re terpstra SD P

Lise 118 24%

3.617 2 0.000 2.083  0.037 3.193 2 0.001 1.370 2 0.171 1.607 2 0.108Üniversite 349 72%

Yüksek 
lisans 16 3%

Gelir 
düzeyi N % Kruskal 

Wallis SD p Kruskal 
Wallis SD p Kruskal 

Wallis SD p Kruskal 
Wallis SD p Kruskal 

Wallis SD P

500 TL ve 
daha az 24 5%

4.800  0.441 26.020 5 0.000 5.663 5 0.340 5.310 5 0.379 2.105 5 0.834

501-999 
TL 69 14%

1000-1500 
TL 177 37%

1501-3000 
TL 155 32%

3001-5000 
TL 43 9%

5001 TL 
ve daha 
fazla

15 3%

Spor 
süresi N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p Anova SD p Anova SD p
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1-3 yıl 46 10%

0.836 5 0.524 5.622 5 0.000 5.408 5 0.000 3.552  0.004 1.061 5 0.381

4-7 yıl 104 22%

7-11 yıl 188 39%

12-15 yıl 113 23%

16-19 yıl 21 4%

20 yıl ve 
üzeri 11 2%

Lig N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p Anova SD p Anova SD p

Süper lig 100 21%

1.660 2 0.191 6.010 2 0.003 3.748 2 0.024 0.530 2 0.589 1.577 2 0.2081. lig 259 54%

2. lig 124 26%

Lisanslı N % Kruskal 
Wallis SD p Kruskal 

Wallis SD p Kruskal 
Wallis SD p Kruskal 

Wallis SD p Kruskal 
Wallis SD p

1-3 yıl 117 24%

1.705 3 0.636 5.520 3 0.137 1.046 3 0.790 1.192 3 0.755 12.108 3 0.007
4-7 yıl 217 45%

7-11 yıl 111 23%

12-15 yıl 38 8%

H1: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler cinsiyete göre farklılaşmamakta-
dır.

Cinsiyete göre doping ve ergojenik yardım 
hakkındaki görüşler ve bilgi düzeyleri ile 
ilgili faktörlere bakıldığında faktörlerin Sig 
değerleri 0,05’ten büyük bulunmuştur dola-
yısıyla bu faktörlere ait hipotezler kabul edi-
lecektir. Buna göre,

•	 Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-

leri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. 

En yüksek ortalama bayan grubuna aittir.

•	 Sporda Doping Kullanım Konusundaki 

Görüşler cinsiyete göre farklılaşmamak-

tadır.

•	 Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 

cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-

zeyleri cinsiyete göre farklılaşmamakta-

dır. 
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H2: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler yaşa göre farklılaşmamaktadır.

Yaşa göre doping ve ergojenik yardım hak-
kındaki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörlere bakıldığında iki ve üçüncü faktör-
lerin Sig değerleri 0,05’ten küçük bulunmuş-
tur dolayısıyla bu faktörlere ait hipotezler red 
edilecektir. Buna göre,

•	 Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama 22-27 grubuna aittir.

•	 Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-
leri yaşa göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama 22-27 grubuna aittir.

•	 Sporda Doping Kullanım Konusundaki 
Görüşler yaşa göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
yaşa göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-
zeyleri yaşa göre farklılaşmamaktadır. 

H3: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler eğitime göre farklılaşmamakta-
dır.

Eğitime göre doping ve ergojenik yardım 
hakkındaki görüşler ve bilgi düzeyleri ile 

ilgili faktörlere bakıldığında, iki, üç ve dör-
düncü faktörlerin Sig değerleri 0,05’ten kü-
çük bulunmuştur dolayısıyla bu faktörlere ait 
hipotezler red edilecektir. Buna göre,

•	 Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
eğitime göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama lise grubuna aittir.

•	 Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-
leri eğitime göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama lise grubuna aittir.

•	 Sporda Doping Kullanım Konusundaki 
eğitime göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama üniversite grubuna aittir.

•	 Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
eğitime göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-
zeyleri eğitime göre farklılaşmamaktadır.

H4: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler gelire göre farklılaşmamaktadır.

Gelire göre doping ve ergojenik yardım hak-
kındaki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörlere bakıldığında, yalnız üçüncü faktö-
rün Sig değeri 0,05’ten küçük bulunmuştur 
dolayısıyla bu faktöre ait hipotez red edile-
cektir. Buna göre,
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•	 Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
gelire göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-
leri gelire göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama 1000-1500 grubuna aittir.

•	 Sporda Doping Kullanım Konusundaki 
Görüşler gelire göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
gelire göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-
zeyleri gelire göre farklılaşmamaktadır. 

H5: Doping ve ergojenik yardım hakkında-
ki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili faktör-
ler spor süresine göre farklılaşmamaktadır.

Spor süresine göre doping ve ergojenik yar-
dım hakkındaki görüşler ve bilgi düzeyleri ile 
ilgili faktörlere bakıldığında, üç, dört ve be-
şinci faktörlerin Sig değerleri 0,05’ten küçük 
bulunmuştur dolayısıyla bu faktörlere ait hi-
potezler red edilecektir. Buna göre,

•	 Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
spor süresine göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-
leri spor süresine göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama 7-11 yıl grubuna ait-
tir.

•	 Sporda Doping Kullanım Konusundaki 
Görüşler spor süresine göre farklılaşmak-
tadır. En yüksek ortalama 4-7 yıl grubuna 
aittir.

•	 Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
spor süresine göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 7-11 yıl grubuna aittir.

•	 Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-
zeyleri spor süresine göre farklılaşma-
maktadır.

H6: Doping ve ergojenik yardım hakkında-
ki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili fak-
törler lige göre farklılaşmamaktadır.

Lige göre doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili fak-
törlere bakıldığında, üç ve dördüncü faktörle-
rin Sig değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur 
dolayısıyla bu faktörlere ait hipotezler red edi-
lecektir. Buna göre,

•	 Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
lige göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-
leri lige göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama 1. lig grubuna aittir.

•	 Sporda Doping Kullanım Konusundaki 
Görüşler lige göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 2. Lig grubuna aittir.
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•	 Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
lige göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-
zeyleri lige göre farklılaşmamaktadır.

H7: Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili 
faktörler lisansa göre farklılaşmamakta-
dır.

Lisansa göre doping ve ergojenik yardım 
hakkındaki görüşler ve bilgi düzeyleri ile il-
gili faktörlere bakıldığında, yalnız altıncı fak-
törün Sig değeri 0,05’ten küçük bulunmuştur 
dolayısıyla bu faktöre ait hipotez red edile-
cektir. Buna göre,

•	 Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
lisansa göre farklılaşmamaktadır. 

•	 Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzey-
leri lisansa göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporda Doping Kullanım Konusundaki 
Görüşler lisansa göre farklılaşmamakta-
dır.

•	 Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
lisansa göre farklılaşmamaktadır.

•	 Sporcuların Ergojenik Yardım Bilgi Dü-
zeyleri lisansa göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 7-11 yıl grubuna aittir.

TARTIŞMA 

Yapılan bu çalışma Türkiye’deki üst düzey 
hentbol takımlarında mücadele eden sporcu-
ların (Süper lig, 1. Lig ve 2.Lig) doping ve er-
gojenik yardım hakkındaki görüşleri ve bilgi 
düzeylerinin belirlenmesi farklı değişkenler 
açısından incelenmiştir.          

Çalışma sonuçlarına göre sporcuların %54’ü 
(263 kişi) bayan, %46’sı (220 kişi) ise er-
kek, %62’si 16-21 (299 kişi) yaş aralığında, 
%72’si (349 kişi) üniversite, %39’u (188 kişi) 
spor yaşının 7-11 olduğu, %37’si (177 kişi) 
gelir düzeyinin 1000-1500TL ve %45’inin 
4-7 yıl lisanslı olarak sporla ilgilendikleri tes-
pit edildi. 

Çalışmaya katılan sporcuların doping ve er-
gojenik yardım hakkındaki görüşler ve bilgi 
düzeyleri ile ilgili faktörler cinsiyete göre 
incelendiğinde; sporcuların dopingi kullanı-
mını tercih etme nedenleri, doping hakkında 
bilgi düzeyleri, doping kullanımı konusunda-
ki görüşleri, doping kullanımına yönlendiren 
sebepler ve ergojenik yardım bilgi düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı 
saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4). Araştırma 
sonucuna göre cinsiyete göre doping kul-
lanımına yönelik tutumlarının aynı olduğu 
görülmektedir. Eröz (2007) tarafından milli 
takım düzeyindeki sporculara yapılan çalış-
mada milli takımda görev yapan sporcuların 
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önemli bir oranının doping hakkında yeter-
li bilgiye sahip olmadıklarını tespit etmiştir 
(Eröz, 2007: 182). Işık (2015) gelişim çağın-
daki basketbolcular üzerine yaptığı çalışmada 
sporcuların %92,4 lük kısmı doping hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirlemiş-
tir (Işık, 2015: 73). Yapılan başka bir çalışma-
da Gençtürk ve ark. (2009) elit sporcularda 
bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik çalışma-
da sporcuların, antrenörlerin ve kulüp yöneti-
cilerinin doping hakkında yeterli bilgiye sa-
hip olmadıklarını belirlemiştir (Gençtürk vd., 
2009: 220). 

Çalışmaya katılan sporcuların yaşa göre do-
ping ve ergojenik yardım hakkındaki görüş-
ler ve bilgi düzeyleri ile ilgili faktörlere ba-
kıldığında; sporda doping kullanımı, dopinge 
yönlendiren sebepler ile ergojenik yardım 
bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmadığı (p>0,05), doping kullanımı-
nı tercih etme ve doping hakkında bilgi dü-
zeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05), (Tablo 4). Bu fark-
lılık 22-27 yaş grubu aralığında ortaya çık-
mıştır.  Katılımcılar yüksek performans, aşırı 
kazanma isteği, maddi teşvikler vb. pek çok 
nedenden ötürü doping kullanımının tercih 
edileceğine ilişkin görüş belirtmektedir, ayrı-
ca doping hakkında bilgi düzeyleri daha yük-
sektir. Şapcı (2010) tarafından üniversiteler 
arası spor müsabakalarına katılan öğrenciler 

üzerine yaptığı araştırmada sporcu öğrencile-
rin doping kullanımına yönelik tutumlarında 
yaş ve cinsiyet, arasında anlamlı farklılığının 
olmadığı, gelir durumu ve spor yaşı arasın-
da anlamlı bir farklılık olduğu tespit etmiştir 
(Şapcı, 2010: 70). Yapılan başka bir çalışma-
da Gençtürk ve ark. (2009) Elit sporcularda 
bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik çalışma-
da katılımcıların spor yaşı değişkenine göre 
doping bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiye ba-
kıldığında anlamlı bir farklılık olduğunu bul-
muştur.  (Gençtürk vd., 2009). 

Çalışmaya katılan sporcuların eğitime göre 
doping ve ergojenik yardım hakkındaki gö-
rüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili faktörlere 
bakıldığında, sporda doping kullanımı ter-
cih etme, doping hakkındaki bilgi düzeyle-
ri ve doping kullanımı arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu (p<0,05), sporcuyu dopinge 
yönlendiren sebepler ile sporcuların ergoje-
nik yardım bilgi düzeyleri arasında istatiksel 
olarak farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
Sporda doping kullanımı tercih etme konu-
sunda lise düzeyinde eğitime sahip grupta 
farklılık gözlenmiş ve bu farklılığın daha çok 
“Kararsız” ifadesine yönelik olduğu bulun-
muştur. Doping ve ergojenik yardım hakkın-
daki görüşler ve bilgi düzeylerindeki bu fark-
lılıklar sporcuların eğitim seviyesinin farklı-
lığından olduğu söylenebilir. Doping kulla-
nımı konusunda üniversite eğitimli bireyler 



29

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 8 Yıl:2016

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 8 Year: 2016

ID:61 K:03
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)

dopingin fair play’e zarar verdiği ve doping 
kullanımının sporda önemli bir sorun oldu-
ğu konusunda görüş belirtmişlerdir. Ayrıca 
üniversite eğitimli bireyler doping çeşitleri 
konusunda daha bilgilidir. Öztürk (2009) ta-
rafından Türkiye’de doping, sporcuların bilgi 
düzeylerinin ölçülmesi çalışmasında öğrenci-
lerin doping bilgi düzeylerini mezun olduk-
ları okul durumu değişkenine göre BESYO 
öğrencilerin lehine anlamlı farklılık tespit 
etmiştir (Öztürk, 2009: 113). Çetin ve ark. 
(2008) tarafından yapılan araştırmada beden 
eğitimi spor yüksekokulu öğrencilerinin do-
ping ve ergojenik yardımcıları hakkında bil-
gi düzeylerinin yetersiz olduğunu bulmuştur 
(Çetin vd., 2008: 130). Şenel ve ark. (2004) 
Farklı ferdi branşlardaki üst düzey sporcula-
rın ergojenik yardımcılar hakkında bilgi ve 
yararlanma düzeyleri üzerine yaptığı çalış-
mada sporcuların önemli bir bölümün üniver-
site mezunu ve milli sporcu olmasına karşın 
%67,5’i ergojenik yardımcılar hakkında ye-
terli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmiştir 
(Şenel vd., 2004). 

Çalışmaya katılan sporcuların gelir düzeyine 
göre doping ve ergojenik yardım hakkındaki 
görüşler ve bilgi düzeyleri ile ilgili faktör-
lere bakıldığında, sporda doping kullanımı 
tercih etme ve doping hakkındaki bilgi dü-
zeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
(p<0,05), sporda doping kullanımı, sporcuyu 

dopinge yönlendiren sebepler ile sporcuların 
ergojenik yardım bilgi düzeyleri arasında an-
lamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Spor-
da doping kullanımını tercih etme konusunda 
en yüksek farklılaşma 1000-1500 TL grubun-
da belirlenmiştir. Doping ve ergojenik yardım 
hakkındaki görüşler ve bilgi düzeylerindeki 
bu farklılıklar sporcuların gelir düzeyinin 
farklılığından kaynaklandığı düşünülmekte-
dir. Doping kullanımı konusunda katılımcılar 
sporcuların aşırı kazanma isteğiyle doping 
maddesi kullanmak ister görüşünü belirtmiş-
lerdir. Ayrıca gelir düzeyi düşük olan bireyle-
rin dopinge daha çok yöneldiği görülmekte-
dir. Dinçer (2010) tarafından elit sporcuların 
doping hakkındaki bilgi düzeylerinin belir-
lenmesi çalışmasında doping kullanma ve 
gelir düzeyi arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığını tespit etmiştir (Dinçer, 2010).

Çalışmaya katılan sporcuların sırasıyla oy-
nadıkları lig, lisans ve spor süresine göre do-
ping ve ergojenik yardım hakkındaki görüşler 
ve bilgi düzeylerine bakıldığında, lige göre; 
sporda doping kullanımı tercih etme, sporcu-
yu dopinge yönlendiren sebepler ile sporcu-
ların ergojenik yardım bilgi düzeyleri arasın-
da anlamlı bir tespit edilmemiştir (p>0,05), 
sporda doping hakkındaki bilgi düzeyleri ve 
doping kullanım konusunda anlamlı farklı-
lıklar belirlenmiştir (p<0,05). Lisansa göre, 
sporda doping kullanımı tercih etme, doping 
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hakkındaki bilgi düzeyleri, doping kullanımı 
ile sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 
(p>0,05),  sporcuların ergojenik yardım bilgi 
düzeyleri arasında farklılık tespit edilmiş-
tir (p<0,05). Spor süresine göre, sporcuların 
ergojenik yardım bilgi düzeyleri ile doping 
kullanımı tercih etme görüşleri arasında fark-
lılaşma tespit edilmemiştir (p>0,05), sporda 
doping hakkındaki bilgi düzeyleri, sporda do-
ping kullanım konusundaki görüşler ile spor-
cuyu dopinge yönlendiren sebepler arasında 
farklılıklar belirlenmiştir (p<0,05). Sporda 
doping kullanımını tercih etme konusunda 
en yüksek farklılık 4-7 yıl ve 2.ligde oynayan 
sporcular arasında olduğu gözlenmiştir, ergo-
jenik yardımcılar hakkında bilgi düzeylerin-
de en yüksek farklılaşma ise 7-11 yıl grubun-
da olduğu belirlenmiştir. Doping ve ergojenik 
yardımcılar hakkında bu farklıkların sebebi 
sporda profesyonelleşme, spor oynama süre-
si, oynadığı ligin farklılığı ve lisanslı sporcu 
olma süresinin fazlalığından kaynaklandığı 
söylenebilir. Alpak (2008) yaptığı çalışmada 
sporda geçen süre ile doping kullanımı ve 
doping hakkında bilgi değişkenleri arasında 
anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. Buna göre 
uzun süre sporla uğraşanların başarılı olmak 
için doping kullanılmalıdır görüşünde olduk-
ları saptanmıştır (Alpak, 2008: 22). 

SONUÇ 

Çalışmaya katılan sporcuların doping ve er-
gojenik yardım hakkındaki görüşler ve bilgi 
düzeyleri ile ilgili faktörler cinsiyete göre 
incelendiğinde; sporcuların dopingi kullanı-
mını tercih etme nedenleri, doping hakkında 
bilgi düzeyleri, doping kullanımı konusunda-
ki görüşleri, doping kullanımına yönlendiren 
sebepler ve ergojenik yardım bilgi düzeyle-
ri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olma-
dığı saptanmıştır. Sporda Doping Kullanımı 
Tercih Etme yaşa göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 22-27 grubuna aittir. Spor-
da Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri yaşa 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
22-27 grubuna aittir. Sporcuların Ergojenik 
Yardım Bilgi Düzeyleri yaşa göre farklılaş-
mamaktadır. 

Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme eği-
time göre farklılaşmaktadır. En yüksek or-
talama lise grubuna aittir. Sporda Doping 
Hakkındaki Bilgi Düzeyleri eğitime göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama üni-
versite grubuna aittir. Sporda Doping Kulla-
nım Konusundaki eğitime göre farklılaşmak-
tadır. En yüksek ortalama üniversite grubuna 
aittir. Sporda Doping Kullanımı Tercih Etme 
gelire göre farklılaşmaktadır. Sporda Doping 
Hakkındaki Bilgi Düzeyleri gelire göre fark-
lılaşmaktadır. En yüksek ortalama 1000-1500 
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grubuna aittir. Sporda Doping Hakkındaki 
Bilgi Düzeyleri spor süresine göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 7-11 yıl gru-
buna aittir. Sporda Doping Kullanım Konu-
sundaki Görüşler spor süresine göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 4-7 yıl grubuna 
aittir. Sporcuyu dopinge yönlendiren sebepler 
spor süresine göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama 7-11 yıl grubuna aittir. 

Sporda Doping Hakkındaki Bilgi Düzeyleri 
lige göre farklılaşmaktadır. En yüksek or-
talama 1. lig grubuna aittir. Sporda Doping 
Kullanım Konusundaki Görüşler lige göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 2. Lig 
grubuna aittir. Sporcuların Ergojenik Yardım 
Bilgi Düzeyleri lisansa göre farklılaşmakta-
dır. En yüksek ortalama 7-11 yıl grubuna ait-
tir. Diğer boyutlara göre farklılaşma olmadığı 
tespit edilmiştir.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak 
sporcuların doping kullanma tercihleri konu-
sunda “kararsız” bir bakış açısı sergiledikleri, 
doping ve kullanılan doping maddeleri hak-
kında yeterli bilgi sahibi oldukları ve doping 
olarak en çok kafein, kokain vb. maddelerin 
kullanıldığını konusunda “kararsız” yaklaşım 
sergilerken sağlığa büyük zararları olduğunu 
ifade etmektedirler. Katılımcılar kullanılan 
diğer maddeler konusunda da “kararsız” ol-
duklarını belirtmişlerdir. Sporda doping kul-

lanımına ilişkin görüşler değerlendirildiğinde 
haksız rekabete yol açtığına dair görüş be-
lirtildiği, ancak sporda doping kullanımının 
önemli bir sorun olduğu, bu konunun spor-
cular, antrenörler ve yöneticiler tarafından iyi 
bilindiğine dair ise “kararsız” bir yaklaşım 
sergiledikleri görülmektedir. Katılımcıların 
sporcuları dopinge yönlendiren etkenler ba-
kımından da aile, arkadaş, çevre vb. etkenler 
konusunda “kararsız” görüş belirttikleri gö-
rülmektedir. Son olarak sporcuların ergojenik 
yardım konusundaki bilgi ve kullanım düzey-
leri bakımından da “karasız” bir tutum sergi-
ledikleri bulunmuştur. 

Sonuç olarak Türkiye hentbol liglerinde mü-
cadele etmekte olan sporcuların genel ola-
rak doping kullanma tercihleri, kullanıma 
yönlendiren sebepler, ergojenik yardım ve 
kullanımı, doping kullanımı ve kullanılan 
maddeler konusunda “kararsız” bir yaklaşım 
sergiledikleri bununda bu konular hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmadıklarından kay-
naklandığı söylenebilir. 

ÖNERİLER

Yeterli uzman personel ile donatılmış Ulusal 
Doping Kontrol Merkezi kurulmasının sağ-
lanması; 

TMOK, Federasyonlar, SGM, GSB, spor ku-
lüpleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve 
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yerel yönetimler işbirliği içerisinde doping 
konusunun ele alınması, ve bu konuda bilgi-
lendirmenin yapılması için gerekli materyal-
lerin hazırlanarak ülke geneline dağıtımının 
sağlanması; 

Milli eğitim bakanlığının il milli eğitim mü-
dürlüklerine bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler-
de doping konusunun öğretim programı içeri-
sine dahil edilmesinin sağlanması; 

Özellikle kulüplerde sporcuların kullandıkla-
rı maddeler kulüp doktoru gözetiminde kulla-
nılmalı ve sporcular belirli aralıklarla sağlık 
kontrolünden geçirilmelidir. 

Kulüp antrenörlerinin konu ile ilgili çeşitli et-
kinliklere (seminer, kurs vb.) katılımı sağlan-
malı ve kulüp binasında WADA’nın yayınla-
mış olduğu Doping Listesinin sergilenmesi; 

Doping konusunda ilgili merciler tarafından 
etkili bir politika geliştirilmelidir. 

Görsel basında kamu spotları oluşturulmalı, 
bilgilendirici programlara yer verilmesi ve 
yazılı basında da konuya gereken ilgi göste-
rilmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Objective: The purpose of this research is to analyze the opinions and knowledge level of the 
athletes playing in top-level handball teams in Turkey (Super League, First League and Second 
League) regarding doping and ergogenic aid in terms of different variables. Method: The rese-
arch was conducted on a total of randomly selected 483 athletes within 65 teams ranking among 
Super League, First League and Second League. The questionnaires used in this study were 
previously used in another study and its reliability was ensured. Questionnaire method was 
used in the study. The questionnaire forms were applied to the athletes competing in various 
leagues during 2014-2015 season with a face to face interview before or after the competition. 
The questionnaire used in the study has already been used in a different study and is a questi-
onnaire with ensured reliability. The questionnaire used in the study has been previously used 
in the master thesis of Eröz (2007) titled “Determining the Opinions and Knowledge Level of 
the Athletes Doing Athletes, Wrestling, Judo and Weight Lifting at National Level about Do-
ping and Ergogenic Assistance”. The questionnaire used to obtain data is composed of 2 parts. 
In the first part of the questionnaire, personal information (sex, education, marital status, age, 
positions in the team etc.) was asked to the participants as descriptive variables with classifying 
scale). In the second part, 5-point Likert scaled questions composed of 8 questions on the rea-
sons of preferring use of doping in sports, 11 questions on knowledge level about the doping in 
sports and variety of doping (illegal substances) used, 11 questions on the opinions of athletes 
concerning use of doping in sports, 7 questions on the degree of factors that direct athletes 
towards doping and 11 questions on knowledge level of athletes and use of ergogenic assistan-
ce were directed to the participants with the purpose of determining the knowledge level and 
opinions of the athletes regarding doping and ergogenic assistance. 0.945 was ensured as the 
Cronbach’s Alpha coefficient. Descriptive statistics, reliability analysis, Factor analysis, Jonc-
kheere terpstra, t-test analysis, Variance analysis (ANOVA), Kruskall Wallis and Man Whitney 
were applied within the scope of the analysis. Results: According to the findings of the study, it 
has been established that 54% of the athletes (263 people) are female and 46% is (220 people) 
male; 62% of them are aged between 16 and 21 (299 people), 72% is university graduate (349 
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people), sports age of 39% (188 people) is 7-11, the income level of 37% (177 people) is 1000-
1500TL and 45% has been interested in sports as a licensed player for 4-7 years. A total of 48 
items composed of the answers given regarding knowledge level and opinions of athletes on 
doping and ergogenic assistance was loaded to 5 factoral sub-dimensions that remained after 
the factor analysis. These are the dimensions of Preferring Doping in Sports, Knowledge Levels 
on Doping in Sports, Opinions on Use of Doping in Sports, Reasons Directing Athletes to Do-
ping, and Knowledge Levels of Athletes on Ergogenic Assistance. According to the findings, it 
has been concluded that the factors related to the opinions and knowledge levels about doping 
and ergogenic assistance by sex don’t differ by the variable of sex. The attitudes regarding use 
of doping by sex are observed to be the same. Preferring Doping in Sports, Knowledge Levels 
on Doping in Sports differ by the age variable. The highest average belongs to 22-27 age group. 
The participants state that use of doping is preferred for many reasons like high performance, 
the desire to earn more, material incentives etc. and their knowledge level on doping is higher. 
Other sub-dimensions don’t differ. Preferring Doping in Sports and Knowledge Levels on Do-
ping in Sports differ by the variable of education. The highest average belongs to high school 
group. Opinions on Use of Doping in Sports differ by education. The highest average belongs 
to university group. University graduates have stated that doping gives harm to fair play and use 
of doping is an important problem in sports. Moreover, university graduates are more know-
ledgeable about the types of doping. Other sub-dimensions don’t differ. Regarding the income 
level, Knowledge Levels on Doping in Sports differ by income. The highest average belongs to 
the group of 1000-1500. The participants have stated regarding the use of doping that athletes 
want to use doping with the desire of earning more. It is also observed that the individuals with 
low income lean towards doping more. Other sub-dimensions don’t differ. Knowledge Levels 
on Doping in Sports and Reasons Directing Athletes to Doping differ by the duration of doing 
sports. The highest average belongs to the group of 7-11 years. Opinions on Use of Doping in 
Sports differ by the duration of doing sports. The highest average belongs to the group of 4-7 
years. Other sub-dimensions don’t differ. Knowledge Levels on Doping in Sports differ by the 
league. The highest average belongs to the 1st league group. Opinions on Use of Doping in 
Sports differ by the league. The highest average belongs to the 2nd league group. Other sub-
dimensions don’t differ. Knowledge Levels of Athletes on Ergogenic Assistance differ by the 
license. The highest average belongs to the group of 7-11 years. Other sub-dimensions don’t 
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differ. Conclusion: At the ends of the study, it has been concluded that the opinions of the  par-
ticipants concerning use of doping differ by age and education; their knowledge level in sports 
differs by, age, education, income, duration of sports, the league played; their opinions on use 
of doping in sports differ by education, duration of sports, the league played; their opinions on 
the reasons directing the athlete towards doping differ by the duration of sports; the ergogenic 
aid knowledge level of athletes differ by license.
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Öz: Giriş: Sporun dünyada toplumsal bir olgu olarak önemi 
her geçen gün artarken spor ortamlarında bireysel ve çevresel 
etkenler sonucunda sporcu sakatlıkları da sıklıkla görülebil-
mektedir. Dünyada en sık görülen sporcu sakatlıkları arasında 
menisküs, pubis ve tendon ile ön çapraz bağ sakatlanmalarının 
yer aldığını söyleyebiliriz. Bu sakatlıkların teşhis ve tedavi sü-
recide sporcular açısından önem arz etmektedir. Tedavi süreci 
sakatlanmaya bağlı olarak konservatif (sıcak-soğuk uygula-
ma, ilaçlar, dinlenme vb.) olarak ya da gerek duyulduğunda 
cerrahi yollarla yapılmaktadır. Sporcular yapılan tedavilerin 
daha iyi sonuç vermesi ve spora daha çabuk dönebilmesi 
adına çeşitli rehabilitasyon süreçlerine tabi tutulmaktadırlar. 
Bu rehabilitasyon süreçleri çok uzun sürebilmektedir. Bu 
süreçlerin azaltılabilmesi ve sporcuların hızlı bir şekilde spor 
ortamına dönmelerinde tanı, teşhis ve rehabilitasyon süreçleri 
çok önemlidir. Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada sporcuların 
sıklıkla karşılaşabildikleri bazı sakatlık durumları, tedavi ve 
sakatlık sonrası rehabilitasyon süreçlerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışma da literatür tarama yöntemi kulla-
nılmıştır. Bulgular: Menisküs tedavisi egzersizlerle tedavi 
edilebildiği gibi cerrahi müdahele gerektirerek tedavi edilebil-
mektedir. Genellikle 1,5 ayda rehabilitasyon süreci sonunda 
spora dönüş sağlanabildiği bilinmektedir. Pubis ve tendon sa-
katlıkları yine genellikle egzersizlerle ve cerrahi operasyonla 
tedavi edilebilmekte rehabilitasyon süreci çok uzun sürmekte 
ve sporcu yaklaşık 9 ay içerisinde spora dönebilmektedir. 
Ön çapraz bağ günümüzde en yaygın görülen sakatlık olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sakatlığın iyileşmesi için sadece 
cerrahi tedavi uygulanması gerekmektedir. Bu sakatlıkta uzun 
rehabilitasyon sonucu genellikle 6 ay sonra spora kesin dönüş 
yapılabilmektedir. Sonuç: Sonuç olarak spor yaralanmaları 
sonrasında doğru tanı ve teşhis sonrası tedavi sürecinde uygun 
rehabilitasyon uygulamaları ile sporcuların en kısa sürede 
spor ortamına dönmelerinin sağlanması sporcuların spor ha-
yatı ve kariyeri için çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Yaralanmaları, Tedavi, Menisküs, 
Aşil Tendonu, Rehabilitasyon 

Abstract: Introduction: As the importance of sports in the 
world as a social phenomenon increases day by day, athletic 
injuries are also frequently observed as a result of individual 
and environmental factors in sports environment. We can say 
that meniscus, pubis and tendon injuries and anterior cruciate 
ligament injuries are among the most common athletic injuries 
in the world.  Diagnosis and treatment process of these inju-
ries is also important for the athletes. The treatment process is 
performed conservatively (hot-cold application, medications, 
rest etc.) or surgically if needed. Athletes are subjected to 
a variety of rehabilitation processes in order to make treat-
ment more effective and to return doing sports more quickly. 
These rehabilitation processes can be very long. Diagnosis 
and rehabilitation processes are very important in order to 
reduce these processes and to provide athletes to go back to 
sports quickly. Aim and Method: The purpose of this study 
is to evaluate some injuries experienced by athletes, treat-
ment and post-injury rehabilitation processes. The literature 
survey method has been used in the study. Results: Meniscus 
can be treated with exercises or with surgical intervention. It 
is known that after 1.5 months of rehabilitation process, it is 
possible to return to the sports. Pubis and tendon injuries can 
be treated with exercises or with surgical intervention, reha-
bilitation process takes so long and the athlete can go back to 
sports within 9 months approximately. The injuries of anterior 
cruciate ligament are the most common disability today. Only 
surgical treatment is required to heal this injury. After a long 
rehabilitation process in this injury, athletes can generally go 
back to sports after 6 months. Conclusion: As a result, it is 
very important for the athletes’ sports life and career to ensure 
their return to the sports environment as soon as possible with 
the proper rehabilitation practices following the correct diag-
nosis of sports injuries.

Key Words: Sports Injuries, Treatment, Meniscus, Achilles 
Tendon, Rehabilitation 
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GİRİŞ 

Spor yaralanmaları en sık takım oyunların-
da görülmekte, bunların içinde de futbol ilk 
sırayı almaktadır (Kalyon, 2000:183-186). 
Spor yaralanmaları en çok kasiskelet siste-
mini etkiler ve yumuşak doku (deri, fasya, 
kas, tendon, ligaman, kartilaj), kemik ve sinir 
dokusu elemanları değişik şekillerde ve dere-
celerde yaralanmaya uğrayabilir. En yaygın 
hasar gören eklemlerin omuzlar, ayak bilekle-
ri, dizler olduğu bildirilmiştir (Powel ve ark., 
1999:277-284). Spor sakatlıklarının oluşma 
nedenlerini iç ve dış etkenler olmak üzere iki 
ana grupta toplanmaktadır. iç etkenler spor-
cunun bizzat kendisine ait etkenlerdir. Bunlar, 
fıziksel uygunluk, dayanıklılık, kuvvet, sürat, 
beceri, konsantrasyon, riski kabullenme, boy, 
kilo, eklem stabilitesi, vücut yağ dokusu yüz-
desi, yaş, cinsiyet olarak sayılabilir (Britton, 
2003:152-153, Williams ve ark., 2001). Dış 
etkenler ise sporun tipi, sportif aktivite süresi, 
rakibin ve takım arkadaşlarının rolü, zeminin 
durumu, ışık, emniyet tedbirleri, yavaş  lama 
için yeterli mesafe, malzemeler, iklim koşul-
ları ‘ısı, nem, rüzgar, antrenör, maç yönetimi 
‘kurallar ve hakemlerin kuralları uygulaması 
olarak sayılabilir (Drake ve ark 2004:67-71). 
Spor sakatlıklarının oluşmasında en önemli 
etkenlerdM bıri müsabak~ veya antrenman 
öncesi yetersiz ısınhladır. Bu nedenle ısın-
maya, özellikle germe (stretch) egzersizıeri-

ne büyük önem verilmelidir. Burada fiziksel 
aktivite sonrası yapılacak soğuma da önem 
taşımaktadır. Her aktIvite sonrası mutlaka 
soğuma egzersizleri de yapılmalıdır. Kas güç-
lendirme egzersizlerinin de spor sakatlıklarını 
önlemede etkili olduğu ayrıca bilinmektedir.( 
Akuthota ve ark 2004:86-92)

Sporcu Sakatlığı 

Spor sakatlıkları ve psikolojik faktörler ara-
sındaki ilişki incelenirken, önce spor “sakat-
lanmasının tanımını yapmak gerekir. Spor 
sakatlanması sporcunun egzersiz yapmasına 
ya da aktivitede bulunmasına en az bir haf-
ta ara vermesine yol açan bir kemik, kas ya 
da eklem problemi olarak tanımlanmaktadır 
(Cengizlier ve ark., 1989) Son yıllarda top-
lumlar, insanın fiziksel gelişimin yanı sıra 
zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde de 
beden eğitimi ve spora önem vermektedirler. 
Yapılan birçok araştırma sonuçları sporun kişi 
üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymakla 
birlikte spor yaparken karşılaşılan problemle-
rin aşılması konusunda neler yapılması gerek-
tiğine yeterince değinilmemektedir.

İnsan vücudu spor ile eğitilirken gerek kişi-
nin kendinden gerekse de çevreden kaynak-
lanan çeşitli risk faktörleriyle karşı karşıya 
kalmaktadır (Doğan ve ark. 1995: 96-99). 
Günümüzde birçok tanımı olmakla birlikte 
kısaca; sportif aktiviteler sırasında meydana 
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gelen her türlü hasarın kollektif ismi olarak 
tanımlayabileceğimiz spor sakatlıkları, ista-
tistiklere göre geçirilen tüm kazalardaki ya-
ralanmalar arasında % 10-15 arasında önemli 
bir yer tutmaktadır (Atik ve ark., 1986:97-99 
Hasçelik, 1990:3-35).

Spor yaralanması vücudun tamamının veya 
bir bölgesinin, normalden fazla bir kuvvetle 
karşılaşması sonucunda, dokuların dayanık-
lılık sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan pa-
tolojik durumları kapsar (Duruöz, 1998:188-
196 Hasçelik, 2000:2542-2551). Değişik ül-
kelerde yapılan istatistiksel çalışmalarda, bir 
yıl içindeki yaralanma oranının % 1-2 kadar 
olduğu bildirilmektedir (Kalyon, 2000:183-
186). Ülkemizde yapılan bir araştırmada beş 
yıllık periyot süresince ortopedi kliniğine 
başvuran 1560 spor yaralanması vakasının 
% 22’s; kontüzyon (ezilme), % 20’si fraktür 
(kırık) olarak bulunmuştur. En sık yaralanan 
bölgenin ise % 60 ile alt ekstremlte olduğu be-
lirlenmiştir. Ayrıca sporcularda sportif yara-
lanmaların yanısıra aşırı kullanma (overuse) 
kökenli yaralanma da nadir değildir (Önçağ, 
1988). Spor yaralanmaları en sık takım oyun-
larında görülmekte, bunların içinde de futbol 
ilk sırayı almaktadır (Kalyon, 2000:183-186).

Spor sakatlıklarının oluşmasında en önemli 
etkenlerden bıri müsabaka veya antrenman 
öncesi yetersiz ısınmalarıdır. Bu nedenle ısın-

maya, özellikle germe (stretch) egzersizıerine 
büyük önem verilmelidir. Burada fiziksel ak-
tivite sonrası yapılacak soğuma da önem taşı-
maktadır (Akuthota, 2004:86-92).

Boks güreş Uzakdoğu sporları, futbol, hent-
bol, buz hokeyi, dağcılık, halter vb. branşlar 
travmaya fazlasıyla açık branşlar arasında 
sayabileceklerimizdendir. Bu sporlarda ya-
ralanmanın oluş mekanizmasının bilinmesi 
anatomik olarak saptanmasına olanak sağlar. 
Ayrıca, tedavi için de değer taşıyan bu konu 
saha doktorunun oyunu, yarışmayı dikkat-
le izlemesi ve sakatlanma anını yakalaması 
ile birlikte büyük kolaylık oluşturur (Ergen,  
2001).

REHABİLİTASYON TANIMI ve REHA-
BİLİTASYONUN TARİHÇESİ

Rehabilitasyon, Latince habil kelimesinden 
gelmekte olup, habilitasyon bilinmeyen bir 
şeyin öğrenilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Akdemir ve ark., 2003:71-80). Rehabilitas-
yon; doğuştan yada sonradan hastalık, kaza 
yada yaralanma nedeniyle bir kısım yetenek-
lerini kaybetmiş bireyi tıbbi, psikolojik, sos-
yal ve mesleki yönlerden mümkün olan en iyi 
düzeye ulaştırarak kendine, ailesine, topluma 
daha yararlı olmasını sağlamayı amaçlayan, 
kalıcı sakatlıkların sonuçlarını en aza indir-
mek için düzenlenen tedavi edici bir çalış-
ma sürecidir (Akdemir ve ark., 2003:71-80; 
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Özcan, 2000:12-52; Cayrat, 1997:183-186; 
CBR., 2004). 

Rehabilitasyon ile ilgili ilk uygulamalar Hi-
pokrat ile başlamıştır. Hipokrat, organların 
kullanılmamasına bağlı atrofileri egzersizle 
tedavi etmiş, takma cihazları tanımlamış ve 
şişman hastalara yürümeyle zayıflama öner-
miştir. Daha sonra Vincent de Pauld’ün aç-
tığı bir yurt ile rehabilitasyon fikri gelişmiş 
ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaralı, sakat 
askerlerin hızla artması ile rehabilitasyon ge-
reksinimi yaygınlaşmıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ilk rehabilitasyon merkezi 
Dr. Rusk tarafından kurulmuş olup, Dr. Rusk 
daha çok fiziksel tıbbi rehabilitasyon konu-
larına odaklanmıştır. Tarihsel süreç boyunca, 
engelli (yetersiz, engelli, özürlü, sakat) olan 
bireyler yok edilme, yaşamalarına izin veril-
meme, toplum dışına itilme gibi durumlarla 
karşılaşmışlardır (Akdemir ve ark., 2003:71-
80; Oğuz, 2000:3-11).

Dünyada En Sık Görülen Sporcu Sakatlı-
ları

A. Menisküs Yaralanmaları

B. Pubis ve Tendon Yaralanmaları 

C. Ön, Çapraz bağ Yaralanmaları

Menisküs Yaralanmaları

Menisküsler medial ve lateral olmak üzere 
her bir dizde ikişer adet bulunmaktadır ve 
başlıca görevleri femur ve tibia eklem yü-
zeyleri arasındaki uyumsuzluğu kompanse 
etmek, eklemi kayganlaştırmak, eklem sıvı-
sının dağılmasını kolaylaştırarak kıkırdağın 
beslenmesine yardımcı olmak, diz eklemine 
gelen yükleri dağıtmaktır. Medial kompart-
mandaki bütün yükün %50’ sini medial, la-
teral kompartmandakinin %70’ ini ise lateral 
menisküsün taşıdığı gösterilmiştir (Shrive, 
1974).

Menisküs yırtıkları diz semifleksiyonda iken 
rotasyonel kuvvetlerin menisküsü eklemin 
merkezine ve arkasına doğru zorlaması ile 
meydana gelmektedir. Rotasyonel kuvvet 
uygulandığı sırada sağlam olan arka bağlar 
kopacak olursa, menisküs eklemin merkezine 
doğru gelmekte ve bundan sonra diz ekstan-
siyona geldiğinde yırtılmaktadır. Yırtık ante-
riorda medial kollateral bağın önüne doğru 
uzanırsa geri dönemez ve interkondiller ara-
lıkta sıkışır kalır, bu şekilde de kova sapı yır-
tığı oluşmuş olur (Drosos ve ark., 2004:143-
149).

Menisküs yırtıkları bağ dokusuna benzer şe-
kilde iyileşme gösterir. Menisküs çevresin-
deki damarlı bölgeye kadar uzanan yırtıklar 
sonrasında eksüdasyon, organizasyon, vaskü-
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larizasyon, hücresel proliferasyon ve remode-
ling aşamalarından oluşan bir onarım süreci 
başlar. Yaralanmadan sonra oluşan hematom 
organize olarak enflamatuar hücrelerden zen-
gin bir fibrin pıhtısına dönüşür. Perimeniskal 
kapiller pleksusdan bu fibrin pıhtısına ilerle-
yen damarlar ve prolifere olan mezenkimal 
hücreler, yara dudaklarını bir zamk gibi bir-
leştiren fibrovasküler skar dokusu oluşturur. 
Perimeniskal kapiller pleksus ve sinoviyal 
damarların buraya penetre olması ile fibro-
vasküler skar dokusu normal bir fibrokartilaj 
yapıya dönüşür. Ancak bu işlem aylar sürer 
(Arnoczky ve ark., 1996:211-239; Seedholm 
ve ark., 1979:220-228).

Dizin meniskal patolojilerinin tanısında kli-
nik muayenenin tanısal güvenirliği % 64- 
%85 arasında değişmektedir. Direkt grafi ya-
nında artrografi, MR ve artroskopi gibi ileri 
tetkikler ile kesin tanı konulabilir. (Alparslan 
ve ark., 2000:47-55).

Klinik muayenede diz stabilitesi, kuadriseps 
atrofisi, effüzyon ve kilitlenme bulguları 
araştırılır. Ağrının lokalizasyonu, hareketle 
ilişkisi ve şiddeti değerlendirilir. Mc Murray, 
Apley, Steinman, hiperekstansiyon ve çö-
melme testlerinden yararlanılır (Alparslan ve 
ark., 2000:47-55).

Menisküs lezyonlarının tedavisinde son 30 
yılda herhangi bir meniskal patoloji için altıın 

standart olarak kabul edilen Total menisekto-
mi düşüncesinden bazı menisküs yırtıklarının 
kendiliğinden iyileşebileceği ve tedavi gerek-
tirmediği noktasına kadar gelinmiştir. Tedavi 
yöntemlerine karar verirken göz önüne alına-
cak kriterler şunlardır; (De Haven, 2000:49-
54).

1. Hastanın yaşı 

2. Aktivite seviyesi 

3. Hastanın mesleği ve beklentileri 

4. Menisküsün strüktürel yapısı 

5. Yırtığın tipi, uzunluğu ve stabilitesi 

6. Yırtığın yerleşim yeri 

7. Birlikte olan diğer yaralanmalar 

De Haven’a göre menisküs yırtıklarının tü-
münün klinik semptomlara yol açmayacağı 
ilk defa S. W. Casscells (1980) tarafından 
vurgulanmıştır. Bundan sonra yapılan çalış-
malar periferik lifleri sağlam olan ve biome-
kanik olarak fonksiyon gören bazı asempto-
matik menisküs yırtıklarının kendiliğinden 
iyileşebileceğini göstermiştir (De Haven, 
2000:49-54).

Meninsektomi (yırtık menisküsün alın-
ması); Menisküs transplantasyonu açık cer-
rahi ile uygulanabilirse de morbiditesi daha 
az olduğundan artroskopik teknikler tercih 
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edilmektedir. Grefti yumuşak dokuyla sabit-
lemek teknik olarak daha kolaydır. Ancak ön 
ve arka boynuzları kemiğe sabitleyerek daha 
iyi fonksiyon gösteren bir menisküs elde ede-
biliriz (Chen ve ark. 1996:174-181; Paletta ve 
ark. 1997:692-698; Alhaki ve ark. 1999:320-
328)  En sık kullanılan teknikler kemik tıkaç-
ları ve kemik köprüsü kullanılan tekniklerdir. 
Kemik tıkacı sadece arka boynuzda kullanıla-
bilmektedir, ancak hem ön hem de arka boy-
nuzlarda kullanılmasıyla daha iyi sonuçlar 
elde edileceği düşünülmektedir. Ön ve arka 
boynuzlar arasında bir kemik köprüsü kulla-
nılan Tibial Oluk ve Anahtar Deliği teknik-
leri de uygulanmaktadır. Doktorların yaptığı 
çalışmalarda Lateral menisküsün ön ve arka 
boynuzları arasındaki aralık az olduğundan 
lateral menisküs transplantasyonunda, kemik 
tıkaçlarındansa kemik köprüleri kullanılması 
konusunda genel fikir birliği vardır (Cole ve 
ark., 2002:1235-1250).

Rehabilitasyon süreci İlk dönemde yara iyi-
leşmesinin sağlanması, ağrının ve efüzyonun 
azaltılması gerekir. Bunun için buz uygula-
ması, elevasyon ve kompresyon uygulanır. 
Yara dokusuna zarar vermeden derin friksi-
yon masajı yapılabilir. Normal patellar hare-
ketin kazanılması için patellar mobilizasyon 
egzersizleri çalışılır. Tam diz ekstansiyonuna 
izin verilir. Koruyucu dizlik 4 hafta boyun-
ca 0°-70° eklem hareket açıklığına ayarlanır 

4.-6.hafta Bu evreye geçildiğinde efüzyon 
azalmış, patella hareketleri iyi duruma gel-
miş, quadriseps kontrolü sağlanmıştır. Koru-
yucu dizlik 0°-90° eklem hareket açıklığında 
ayarlanır. Kapalı kinetik zincir egzersizleri-
ne başlanır ve arttırılarak devam edilir. Tüm 
egzersizleri yaparken patellar ağrıdan kaçın-
mak gerekir. Esneklik egzersizlerine başlanır. 
Kardiyovasküler dayanıklılığın kazanılma-
sı için bisikletle çalışmalara başlanır. 6.-10.
hafta Hastanın eklem hareket açıklığının tam 
olarak sağlanması hedeflenir. Kas kuvveti, 
gücü ve dayanıklılığı arttırılır. Hasta, pivot 
hareketlerinden kaçınarak egzersiz şiddetini 
arttırır. Denge egzersizlerine başlanmalıdır. 
Bu dönem itibari ile spora dönüş kararı ve-
rilecektir. Bu sebeple hasta, kas kuvvetini, 
dayanıklılığını, propriyosepsiyonunu tam 
olarak sağlamalı, pliyometrik egzersizlerini 
tamamlamalıdır. Spora özgü antrenmanlara 
başlanmalıdır (Tyler ve ark., 2006:337-352).

Pubis Ve Tendon Yaralanmaları

Osteitis pubis; pubis kemikleri, simfizis pubis 
ve çevre yumuşak dokuları (tendon ve apö-
nörozlar) etkileyen kronik, ağrılı, inflamatuar 
bir aşırı yüklenim (overuse) yaralanmasıdır. 
Bu sakatlanma sadece kasıkda oluşan bir sa-
katlanmadır (Malakzadeh-Shırvanı ve ark., 
2007:54-57).
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Osteitis pubis sendromunun (OPS) daha 
önceleri basketbol ve uzun mesafe koşucu-
larını daha çok etkilediği, ancak günümüz-
de OPS’un futbol gibi topa vurmayı içeren 
sporlarla ilgilenen sporcuları da etkileyebi-
leceği rapor edilmiştir (Rodrıguez ve ark., 
2001:437-440).

Osteitis pubis başlıca belirtisi, kasık bölge-
sinde meydana gelen esneklik kaybı yanında 
yine kasık bölgesinde ortaya çıkan soğuk ve 
süreğen bir ağrıdır. Bu ağrılar bazen ciddi 
vakalarda şiddetli olarak görülebilmektedir. 
Özellikle spor yapan kişilerde ayakta iken 
kasığa bıçak batması gibi bir belirti verir ve 
kişinin bırakın koşmasını, günlük rutin faali-
yetlerini bile yapmasına engel olur. 1

Pubis Tedavi Yolları 

Osteitis Pubis Tedavisi hakkında dünyada 
kesin olarak sonuç veren bir teknikten bah-
setmek zordur. Yani diğer bir deyişle bu ra-
hatsızlığının kesin tedavisi bulunmamaktadır. 
Bu sakatlıkta ilk önce ilaç tedavisi uygulanır 
eğer ilaç tedavisinde sonuç alınmazsa cerrahi 
işlem uygulanır. Ancak bu demek değildir ki 
hastalık tedavi edilemez. Ancak tek bir ilaç 
veya tedavi yolu da tek başına sonuç verme-
mektedir. Günümüzde, fizik tedavi, esneme 
egzersizleri ve Osteitis Pubis Enjeksiyonu 

1  http://www.sagligimiza.com

adı verilen yöntemlerin bir arada kombine 
edilmesi ile hastalık kolayca olmasa da iyile-
şebilmektedir. Enjeksiyon tedavisinde glikoz 
ve lidokain enjeksiyonları (proloterapi veya 
rejeneratif enjeksiyon tedavisi) ndan faydala-
nılmakta ve iltihaplı bölgeye yapılan enjeks-
yon, hastalığın iyileşme sürecini tetiklemek-
tedir.2 

Sporcu Rehabilitasyonunda önemli bir yapı 
olan Core Stabilizasyonu bazen profilaktik 
olarak da verilebilir hatta verilmelidir. Kısa-
ca Core Stabilizasyonuna değinmek gerekir-
se; Lumbal hareket segmentlerinde meydana 
gelen tekrarlı mikrotravmaları elimine eder. 
İlk yaralanmanın tedavisinde ve dejeneratif 
sürecte değiştirilerek uygulanabilir. Ağrıyı 
kontrol etmek, azaltmak veya elimine et-
mek, Hastanın eğitimini ve kinestetik hissi 
arttırmak, esneklik, kuvvet, endurans, koor-
dinasyon ve dengeyi arttırmak, fonksiyonel 
aktivitelerde güçlü gövde kas yapısını oluş-
turmak. Core Stabilizasyon sürecinde; Kuv-
vet, eklem mobilitesi,  kas fleksibilitesi, ko-
ordinasyon, denge, endurans üzerinde duru-
lur. 3

Core Stabilizasyon egzersizleri hastanın 
postural destabilize güçlerini kullanmayı 
öğretir. Programın içeridiği kas kontraksi-

2  http://www.sagligimiza.com
3  https://www.bursaevdefizyoterapist.com
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yon çeşitleri; Konsentrik (kuvvet üretimin-
de), Eksentrik (kuvvet azalmasında), İzo-
metrik (dinamik stabilizasyon). Multifidus; 
rotasyonel stabilizatör. SI eklemin primer 
stabilizatörüdür Multi  egmental stabilizas-
yonda önemlidir. Abdominal kaslar; (rektus 
abdominus, transvers abdominal, int-eks ob-
lik kaslar) Stabilizasyon egzersizlerinde çok 
büyük önemi var. Sagittal, frontal ve tranvers 
planda stabilizasyonda önemlidir. 4

Aşil Tendonun Cerrahi Tedavisi ve Reha-
bilitasyon Süreci

Aşil tendon yaralanmaları ortopedik cerrahi 
pratiğinde sıklıkla elit düzeydeki sporcular-
da ya da orta yaşlı ‘hafta sonu savaşçıların-
da’ görülür. Hastanın aktivite beklentilerine, 
yaşına, spor seviyesine bağlı olarak tedavi 
için konservatif ya da cerrahi tedavi seçe-
neklerinden birisi tercih edilir (Irwin ve ark., 
2015:1408-1427).

Erken dönemde yürüyüş breysi ve genellikle 
topuk yükselticileri kullanılır kullanılır, breys 
sadece banyo sırasında ve ayağı havalandır-
mak için çıkarılabilir, breys çıktığında yük 
verilmez ve ayak dorsal ekstansiyona getiril-
mez. İki koltuk değneği kullanarak hastanın 
tolere edebildiği oranda yük verilebilir. Her 
gün ayak parmakları sık sık hareket ettirilir. 

4  https://www.bursaevdefizyoterapist.com

İlk 8 hafta bu şekilde dikkat edilerek ayağım 
açısına dikkat edilerek gün be gün ayak hare-
ket ettirilir. Bu ilk haftalarda hekimle görü-
şülür ayağa kum torbaları bırakılarak ayağın 
güçlendirilmesi sağlanır (Thermann ve ark., 
2009:41-53).

Daha sonraki haftalarda Tam yük ile bilateral 
ayakta başlanan topuk yükseltme egzersizle-
ri, zamanla zorlaştırılarak tek ayak üzerinde 
yükselme şeklinde yapılır. Leg press cihazın-
da topuk yükselme çalışılır. Makaralı sistem-
lerde bacaklara yönelik kuvvet antrenmanları 
başlanabilir. Denge egzersizleri denge tahta-
ları ile çalışılarak zorlaştırılır. Tüm egzersiz-
lere hastanın tolere edebileceği ölçüde arttırı-
larak çalışılır. Egzersiz programı konsantrik 
ve ekzantrik egzersizleri içerecek şekilde 
planlanmalıdır. Eğer hasta, iyi bir koşu tekni-
ği kazandı ise dışarıda koşulara başlamasına 
izin verilir. Bu dönemde spora özgü antren-
manlar için çalışmalara başlanır. Non kontak 
sporlarda en erken 16. haftada, kontak spor-
larda 20. haftada spora geri dönüşe izin veri-
lir (Kadakia ve ark., 2009:93-105).

Bağ Yaralanmaları Tedavisi ve Rehabili-
tasyon Süreci

ÖÇB yırtıkları en sık görülen diz yaralanma-
ları arasındadır ve diz instabilitesine, menis-
küs yaralanmalarına, erken dejeneratif deği- 
şiklerin gelişmesine neden olduğundan bu 



46

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 8 Yıl:2016

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 8 Year: 2016

ID:62 K:65
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)

bağın rekonstrüksiyonu önem taşımaktadır 
(Kuşkucu ve ark., 2003:202-208). Yaralanma 
mekanizmasında en sık sebep, ayak sabitken, 
diz dış rotasyonda, valgusa zorlayıcı temas ya 
da spor aktiviteleri sırasında rotasyon ve ani 
durma, hızlı koşma ve yön değiştirme sırasın-
da non-kontakt valgus zorlamasıdır (Aslan ve 
ark., 2012:153-161).

ÖÇB çeşitli mekanizmalarla yaralanabilir. 
ÖÇB yırtıkları sıklıkla dolaylı zorlanmalar 
sonucu ortaya çıkar. Klinik olarak bu genel-
likle ani yavaşlama, dönme ve yön değiştirme 
hareketleri sırasında olur. Daha nadir olarak 
arkadan öne doğru direk darbeler sonucu or-
taya çıkar. Futbol karşılaşmalarında arkadan 
kayarak bacağa müdahele sonucu tibianın 
öne yer değiştirmesi bu mekanizmaya örnek-
tir. ÖÇB’nin en sık görülen yaralanma şekli, 
diz hiperekstansiyonda iken, tibiaya uygula-
nan varus ve iç rotasyon zorlamasıdır. (Tan-
doğan, 1996:157-177).

ÖÇB Belirtileri Yaralanma sırasında dizin 
hangi konumda olduğu ve travmanın hangi 
yönden geldiği sorgulanır. Bu şekilde ÖÇB 
ile birlikte yaralanabilecek diğer yapılar tah-
min edilir. ÖÇB yaralanmalarında dizin ani 
dönmesine bağlı olarak hastalar ağrıdan çok 
kopma hissi ve patlama tarzında ses (pop 
sesi) duyduklarını ifade ederler. Ağrı diz ek-
lemindeki diğer yapılarda meydana gelen ha-

sarlardan kaynaklanır. Yaralanma sonrası kişi 
yaptığı aktiviteye devam edemez. 21 Daha 
ağır vakalarda ise çoklu bağ yaralanmasına 
bağlı olarak eklem kombine instabilite olur 
(Tandoğan, 1996:157-167).

ÖÇB rekonstrüksiyonu genel, spinal, epidu-
ral anestezi altında yapılabilir. Hasta supin 
pozisyonda yatar ve diz yan destek ile des-
teklenir. Uyluğa turnike sarılır ve mümkün 
olduğunca proksimale çekilir. Diz fleksiyo-
nu ayak altına yerleştirilen destek ile sağla-
nır. Diz fleksiyonu en az 70°-90° olmalıdır. 
Hasta anestezi altında iken tekrar muayene 
edilir. Daha sonra hastaya artroskopi yapılır. 
Artroskopi sırasında, önce eşlik eden diğer 
patolojilere müdahele edilir. Menisektomi 
yapılacaksa yapılır, menisküs tamiri yapıla-
caksa dikişler geçilir ancak bağlanmaz. ÖÇB 
kopuk ise değerlendirilir ve artıkları, tibial ve 
femoral tarafta temizlenir. Kronik olgularda 
daralmış olan interkondiler notchu genişlet-
mek için notchplasti yapılabilir. Notchplasti 
ile hem greft sıkışmasını azalacak hem de 
lateral kondilin posteromediyali daha rahat 
görülecektir. Bu tedavide genellikle bu greft-
ler kullanılır; Kemik-Patellar Tendon-Kemik 
Otogrefti, Hamstring Otogreft veya bir ka-
davra kullanılarak dizde kemiklerden tünel 
açılarak dizimizin üstündeki kemiğe bir vida 
ile sıkıştırılırak cerrahi tedavi uygulanmakta-
dır (Tandoğan, 1996:157-177; Jabara ve ark., 
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2005:405-413; Aglietti ve ark., 2003:425-
504).

Rehabilitasyon Süreci

Hastanın dizi, koruyucu dizlik ile sabitlenir. 
Efüzyon kontrolü için buz uygulaması, komp-
resyon ve elevasyon uygulanır. Ayak bileği 
pompalama egzersizleri de efüzyonu engelle-
mek için faydalıdır. Dizlik ile birlikte 4x50 kez 
izometrik kuadriseps, ayak bileği dorsal-plan-
tar fleksiyonu, eversiyon-inversiyonu, 3x20 
kez düz bacak kaldırma egzersizi yaptırılır. 
Eklem hareket açıklığı arttırılarak egzersizlere 
devam edilir. Dizlikle eklem hareket açıklığı 
ayarlanarak izotonik kuadriseps egzersizle-
ri yaptırılır (Nacitarhan 1998). Hasta koltuk 
değneği ile yürürken, ağrı sınırında %25 yük 
aktarımı yapabilir..Topuk kaydırma egzersiz-
leri de çalışılabilir. Kas kuvveti egzersizlerine, 
düz bacak kaldırma egzersizleri ile dört yönde 
devam edilir. Kapalı kinetik zincir egzersizleri 
başlanır.5. hafta sonrasında Açık kinetik zin-
cir egzersizleri ise 90º-40º’lik diz ekstansiyo-
nunda çalışılabilir, terminal ekstansiyondaki 
kuvvet egzersizleri ön çapraz bağa aşırı yük 
oluşturduğundan bu dönemde terminal ekstan-
siyondaki kuvvet egzersizlerinden kaçınılır. 
Quadriseps, hamstring, gastroknemius ve kal-
ça kaslarına yönelik dirençli egzersizlere eg-
zersiz lastikleri ya da ağırlıklarla başlanır. Ka-
palı kinetik zincir egzersizlerine devam edilir. 

Alt ekstremiteye yönelik esneklik egzersizleri 
yapılır. 7. hafta Tüm kuvvet, dayanıklılık ve 
esneklik egzersizleri arttırılarak devam edilir. 
Propriyoseptif eğitimde hareketler zorlaştırı-
larak yapılmalıdır. Kutudan yere atlama, ku-
tunun lateralinden medialine atlama, iki/tek 
bacakla sıçrama gibi pliometrik egzersizlere 
başlanır.4. aydan sonra Bu dönemde diğer dö-
nemlerdeki egzersizlere ek olarak spora özgü 
egzersizler çalı- şılmaya başlanır. Hastanın 
klinik muayenesi ve ligaman stabilitesi nor-
maldir. Sahaya dönüş kararı için fonksiyonel 
düzeyin ve izokinetik kas kuvveti ölçümü ile 
kas kuvvetinin belirlenmesi gerekir (Mangine 
ve ark., 1998:157-181)

SONUÇ 

Günümüz de spor aktivitelerinin hızla yaygın-
laşması,  sonucunda mücadelelerin artması, 
teknolojinin gelişmesi, ile beraber spor orta-
mında gerekli uygulamaların yapılmaması ve 
tedbirlerin alınmaması da spor sakatlıkları ris-
kini artırmıştır. Sporda yaralanma türü  vücu-
dun en çok kullanılan yerine göre sakatlıklar-
da görülmektedir. Bu tür yaralanmalar futbol, 
kayak, hentbol,  voleybol, tenis, basketbol, 
halter, gibi branşlarda daha sık karşılaşılmak-
tadır. Bunun yanı sıra spor yaralanmalarına 
birçok faktör etki edebilmektedir. Yorgunluk, 
antrenman ya da maç esnasında fazla yüklen-
me veya eksik hazırlık, tedavisi tamamlanma-
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mış eski yaralanmalar, soğuk, uygun olmayan 
spor ortamları veya malzemeleri, psikolojik 
faktörler bunlardan bazıları olarak sayılabilir. 
Bu ve benzeri birçok faktör dikkate alınmadı-
ğında sakatlıkların ortaya çıkması kaçınılmaz 
olmaktadır. Spor yaralanmaları hem sporcu 
açısından hem de tıbbi açıdan üzerinde cid-
diyetle durulması gereken bir konudur. Bu 
sakatlıkların daha çabuk iyileşmesi için ve 
daha erken spora dönüş yapabilmek için iyi 
bir rehabilitasyon süreci geçirmek gerektir-
mektedir. Rehabilitasyon süreci sırasında 
sadece fiziki değil psikolojik olarak da spo-
ra dönüşü kolaylaştırmak gerekmektedir. Bu 
nedenle sporcu rehabilitasyon süreci sonun-
da tam hazır olmadan kesinlikle spora dönüş 
yapmamalıdır. Bu süreçte tam hazır olmadan 
spora dönüş yapılırsa tekrar aynı sakatlıklar 
nüks edebilir veya başka sakatlıklara sebebi-
yet verebilmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

While the importance of sports as a social phenomenon in the world increases each passing day, 
athletic injuries are also frequently observed as a result of individual and environmental factors 
in sports environment. Athletes can experience injuries in all sports branches. In sports injuries, 
the entire body or a certain region of the body is exposed to excessive force and results in injury. 
Athletic injuries can also occur as a result of starting sports without getting warmed up before 
the competition or exercise. Sports injuries must be considered in terms of both the future of the 
athlete and the medical aspect. In order to reduce the risk of injury, having a proper form and 
condition can minimize the injuries that may occur during and before the season. The treatment 
process is performed conservatively (hot-cold application, medications, rest etc.) or surgically 
if needed. The diagnosis and treatment of these injuries can be done by the orthopedists and 
traumatologists medically and surgically. They can be subjected to various rehabilitation pro-
cesses in order to get better results from treatment and provide them to return to sports more 
quickly. This treatment process is being implemented to ensure that people who have under-
gone rehabilitation, lost a limb or injured can return to their daily life or sports in a better way. 
These rehabilitation processes can take so long. The recovery process of the injury may vary 
depending on the size of the injury. Sports injuries are diverse. We can say that meniscus, pubis 
and tendon injuries and anterior cruciate ligament injuries are among the most common athletic 
injuries in the world. These injuries are often the most common injuries. These frequently ob-
served injuries can result from many personal and environmental factors. Among these injuries, 
meniscus injuries can last for a shorter period of time than pubis and tendon injuries. It is known 
that the meniscus is functioning as a sponge, to suck the blows coming towards the knee and 
to lubricate the joint. Symptoms of meniscus are known as swelling of the knee, sound coming 
from the knee, knee pain, locking. Meniscus injuries are generally seen in football and basket-
ball as well as in daily life. We can say that the meniscus injuries usually occur with the rota-
tion or flexion of the knee. Meniscal tear can be diagnosed with arthroscopic MR arthrography. 
Meniscus can be treated with exercises as well as the surgical interventions. Meniscus can be 
taken or sewn in this surgical treatment. The patient can generally go back to sports after 1.5 
months rehabilitation process. In this rehabilitation process, ice is put on the knee continuously 
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in order to reduce swelling of the knee after the surgical intervention. After this surgical treat-
ment, a protective knee guard is attached. Continuous massage is applied to the knee and knee 
joints and afterwards various exercises are done by paying attention to the knee joint openness 
ensuring that the knee health is regained. Pubis injury is generally known as an injury resulting 
from overloading. Pain, burning and stinging are visible in the inguinal region in this injury. Pu-
bis injury is first treated routinely, but if no result is obtained, surgery can be performed. Pubis 
injury is said to have no definitive treatment. The rehabilitation process of pubis injury can take 
9 months. In the rehabilitation treatment period of pubis injuries, injection treatment is usually 
applied and the healing process is accelerated, physical therapy and stretching exercises can 
be applied. After that, core stabilization treatment can be applied. In achilles tendon injury, the 
voice and loss of movement in case of tendon rupture may be the first indications of this injury. 
Achilles tendon injury can be treated surgically and with exercises. Achilles tendon can rupture 
as a result of an external impact or without it. This injury can be treated with plaster or surgi-
cally. In the surgical treatment, the edges of two tendons are stitched together. Rehabilitation 
process can take too long and the athlete can go back to sports within 9 months approximately. 
At the beginning of the rehabilitation process of achilles tendon injury, heel lifts are used and 
the foot is encased in plaster. The plaster isn’t removed for a certain period of time. Toes are 
frequently moved. The patient is ensured to perform strength exercises gradually in following 
weeks by paying attention to the angle of the foot and light load is given to the toes, eccentric 
and concentric movements are performed. Anterior cruciate ligament injuries are mostly seen 
in such branches as football, basketball, ski and tennis. The complaints of anterior cruciate 
ligament injury are known as knee dislocation, excessive sound during rupture, swelling of the 
knee and excessive pain in the knee. Anterior cruciate ligament injury is the most commonly 
observed injury today. For the diagnosis of anterior cruciate ligament injury, MR arthroscopy 
or pulling the knee is used. Only surgical treatment can be used for the healing of this injury. 
Therefore, if the injury isn’t well-treated, there is a possibility of recurrence and it is stated that 
having a surgical operation with a successful surgeon is important to recover from this injury. 
Its surgical treatment is known to be a very difficult operation. In surgical treatment, new cru-
ciate ligament is created with the piece taken from patellar tendon in the knee and the piece 
taken from hamstring. In other words, the ruptured ligament can’t be put together or stitched. 
In this injury, patients can go back to sports after 6 months following a long rehabilitation pro-
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cess. During the rehabilitation period, the knee is fixed with a protective knee guard in the first 
weeks. It is said that the leg angle must be paid attention during the first 2 weeks. And then this 
angle is magnified and the knee is assisted to regain its health with strength exercises slowly. In 
conclusion, there is a need for a good rehabilitation process in order for these most commonly 
observed injuries to recover. 
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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 araştırmacı-
larının 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 
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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 
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lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
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derilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan çalış-
malar 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 
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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 
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zar ya da yazarlar bu konuda bir hak talebinde bulunamaz. Bu konuda dergimiz üzerinde hiçbir 
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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 mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır.
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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 implemen-
ted. 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 com-
mitting 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 scienti-
fic 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 de-
cision 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 refere-
es 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 publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted 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 re-
feree 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 recei-
ved 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 in-
forms 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 plagia-



rism. 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 samp-
le work provided for them.        



YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2. Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11. Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

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



13. Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14. Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde 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 ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23. Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25. Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3. The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4. In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5. The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6. If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7. Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8. Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 



line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9. English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10. The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11. The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12. The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13. The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14. Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15. The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16. The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17. The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18. Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19. The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20. Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22. Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23. Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24. Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOL-
VED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRIN-
CIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS 
RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITI-
ONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE 
FRAMEWORK OF RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/
AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES 
AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMA-
TICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

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

3. Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

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

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

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

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

6. The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

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

11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

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

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

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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