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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. 

 



VI

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 okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 04 araştırma, uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. Dergi-
mizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları ile bizleri 
yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında 
arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli 
bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; dergimizin farklı indekslere 
girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine 
farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. 
Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına 
da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Yılda toplam üç sayı şeklinde çıkan dergimizin 2017 yılı sayılarını 
tamamlamış olmaktan dolayı onur ve kıvanç duymaktayız. Bir sonraki dergimizin sayısını sizlerle Ağustos 
2017 tarihinde buluşturacağız. Bir sonraki sayımızda yine sizlerle buluşmak ve görüşmek ümidi ile yeni yılın 
siz okurlarımıza, bilim dünyasının kıymetli insanlarına huzur, sağlık, mutluluk, güzellik ve bilim dolu günler 
getirmesini en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunar hepinize esenlikler dileriz.

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

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

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 
Baş Editör

Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Baş Editör
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our magazine, we have included a total of 04 research and application studies. In this issue 
of the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable 
studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee 
members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their worthful 
efforts and contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of the editorial 
board, system management, and the precious scholars taking place in the editorial board for making an effort 
in the background of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue our applications and 
works to enable our journal to be in different indices. Our announcements about the evaluation of the studies 
published in our journal to be assessed by different readers and literatures also still continue. We have also 
speeded up our communication studies and the delivery of the journal and its issues to scientists and scholars 
all around the world. Published as being three issues in total in a year, we are honoured and proud to comp-
lete the journal’s issues for 2017. The next issue of our journal will reunite with the readers in August, 2017. 
In the hope of reuniting and meeting with you again with our next issue, we sincerely wish the new year to 
bring peace, happiness, goodness, and days full of science for you, dear readers and precious scholars of the 
science world. Peace be with you, yours respectfully.

(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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RÖLATİF YAŞIN GELİŞİM LİGİ FUTBOLCULARINDA DAYANIKLILIK 
VE MÜSABAKA PERFORMANSINA ETKİSİ 1

EFFECT OF RELATIVE AGE ON THE ENDURANCE AND 
COMPETITION PERFORMANCE OF  DEVELOPMENTAL SOCCER 

LEAGUE PLAYERS

Mustafa ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, İstanbul / Türkiye  

ORCID ID: 0000-0002-6879-4498

Öz: Amaç: Bu çalışma, gelişim liginde mücadele eden futbol-
cularının dayanıklılık özellikleri ile müsabakaya özgü veriler 
arasındaki ilişkilerin doğum aylarına göre etkisini incelemek 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya U14, U15, U16, 
U17 ve U19 kategorilerinde mücadele eden 120 gelişim ligi 
futbolcusu gönüllü olarak katılmıştır. Futbolcuların boy uzun-
luğu, vücut ağırlığı, Beden Kütle indeksi (BKI), Dayanıklılık 
ve 30 hafta boyunca atılan gol sayısı, oynanan müsabaka 
sayısı, sarı-kırmızı kart sayıları, müsabakalarda oynama sü-
resi olmak üzere toplam 9 parametre incelenmiştir. Rölatif 
yaş etkisini araştırmak amacıyla futbolcular doğum aylarına 
göre 4 gruba ayrılmış, yaş gruplarına göre frekans dağılımları 
incelenmiştir. Doğdukları ay gruplarına göre karşılaştırma-
larda One Way Anova kullanılmış, 0,05 düzeyinde anlamlılık 
araştırılmıştır. Bulgular: Araştırma grubumuzda yılın ilk ay-
larında doğan çocukların son aylarına doğru doğan çocuklara 
göre daha fazla orana sahip olduğu (Ocak %21,7 iken Aralık 
%3,3) görülürken, yıl çeyreklerine göre ve yılın birinci ve 
ikinci yarısında doğma durumlarının seçilmiş parametrelere 
etkisine göre 1. Çeyrekte doğan sporcuların 2. Çeyrekte doğan 
sporculara göre daha fazla müsabaka oynadıkları görülmüş 
(p<0,05), dayanıklılık, kart görme, gol atma, oyunda kalma 
süresi parametrelerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır 
(p>0,05). Sonuç: Rölatif yaşın gelişim ligi takımlarına seçil-
mede önemli bir etken olduğu fakat seçilen sporcuların kendi 
aralarındaki performans karşılaştırmalarına etkisinin olmadığı 
söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Müsabaka Analizi, Performans, 
Rölatif Yaş Etkisi

Abstract: Aim: This study was conducted to investigate the 
relationship between endurance characteristics of develop-
mental soccer league players and competition-specific data 
according to their birth months. Method: In the study, 120 
developmental soccer league players in the U14, U15, U16, 
U17 and U19 categories participated voluntarily. A total of 9 
parameters of the soccer players were studied; height, weight, 
body mass index, endurance, number of goals scored during 
30 weeks, number of competitions played, number of cards, 
playing time in competitions. Results: In order to investigate 
the effect of relative age, the soccer players were divided into 
4 groups according to their month of birth, and frequency dist-
ributions according to age groups were examined. One Way 
Anova was used in comparison according to the birth month 
groups, and p<0.05 was accepted as the level of significance. 
In our study group, there were more children born in the first 
month of the year than the children born in the last months 
(21.7% in and 3.3% in December); and, according to the se-
lected parameters players born in the first quarter were found 
to have more competitions played than the players born in the 
second quarter (p<0.05); however, no significant difference 
was found in terms of the endurance, number of yellow-red 
cards, goals scored, and playing time in competition (p>0.05). 
Conclusion: As a result, it can be said that the relative age is 
an important factor in the selection of developmental teams, 
but it has no effect on performance comparison among the 
selected athletes.

 Key Words: Football, Competition Analysis, Performance, 
Relative Age Effect
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GİRİŞ

Futbolda başarı için üst düzeyde performans 
bileşenleri gerektirmektedir (Stolen et al., 
2005:501-536). Başarılı bir maçın sonucu 
daha çok teknik ve taktik seviyesi ile belir-
lenirken, bununla birlikte, yüksek yoğunlukta 
atletik performans elit düzeydeki performansa 
katkıda bulunur (Mohr et al., 2008:341-349).

Oyunda kısa sürede toparlanılıp uygulanması 
gereken Sprint, şut, pas, hız vb. yüksek yo-
ğunluklu aktiviteler, futbolun olmazsa olma-
zıdır (Mohr et al., 2005:593-599). Futbolcu-
nun müsabaka süresince performansı devam 
ettirebilmek içinde futbolcunun dayanıklılık 
özelliğinin gelişmiş olması gerekmektedir 
(Helgerud et al., 2001:1925-1931).

Futbolcular müsabakada yaklaşık 10-12 km 
arasında koşarlar. Bunun %25’i yürüme, 
%37’si yavaş koşu, %20’si submaksimal şid-
detteki hareketler, %11’i sprint ve % 7’si geri-
ye doğru yapılan koşulardır. Bu veriler futbo-
lun aerobik tabanlı bir yapıya sahip olduğunu 
ve içerdiği anaerobik yapıyı göstermektedir 
(Bangsbo et al., 2006:665-674). 

Günümüzde erken yaşlarda spora yönelim ve 
elit sporda başarının giderek daha genç yaş-
larda elde edilmesi, uzun yıllar antrenman ya-
pılmasını ve çocuk sporunda elitleşmeyi zo-
runlu kılmıştır. Ancak, çocukların antrenman 

yüklenmelerine verdikleri tepkilerin yetişkin-
lerden farklı olduğu,  bunun nedenlerinin bü-
yüme ve gelişmeyle doğrudan ilişkili olduğu 
görülmüştür. 

Çocuk ve gençlerin futbol antrenmanında bi-
yolojik olarak büyüme ve olgunlaşma, düşü-
nülmesi gereken en önemli konudur. Çocuk 
ve gençlerin antrenmanlarına yön vermesi 
için, büyüme ve olgunlaşmanın çok iyi anla-
şılması gerekir.

Çocukların fiziksel büyüme ve gelişmesi ae-
robik ve anaerobik kapasitesini, kas kuvvetini 
ve gücünü, süratini ve çabukluğunu etkile-
yecektir. Yaş ilerledikçe futbol performansı 
da artacaktır. Bununla birlikte futbolcu maç 
sırasında daha hızlı, daha dayanıklı ve daha 
kuvvetli olacaktır. Bu dönemde yapılan ant-
renmanın büyüme ve gelişme üzerine etkileri 
de olacaktır (Eniseler vd., 2009).

Antrenmanların sporcular üzerinde meydana 
getirdiği fiziksel değişimler her yaş grubunda 
farklı değişimlere neden olmaktadır. Amatör 
ve gelişim çağında bulunan sporcularda ya-
pılan düzenli antrenmanların sonuçları üst 
düzey sporculara oranla daha fazla gelişim 
meydana getirdiği bildirilmiştir (Ateş ve Ate-
şoğlu, 2007:21)

Çocuklarda yaş ve gelişimin etkisi, eğitim ve 
spor alanında son yıllarda tartışılan önem-
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li konuların başında gelmektedir. Özellikle 
sporda, yarışmacı sporcu aşamalarına gelen 
çocuk ve gençlerde yarışma kategorilerin-
de fiziksel büyüklük, erken ergenlik vb. gibi 
farklılıklar bu kategorilerin tartışılmasına ve 
yeniden düzenlenmesine neden olmuştur. 
Okulda ve spor aktivitelerinde gelişimsel 
farkların etkisinin kontrol altında tutulma-
sı için çocuklar yaş kategorilerine ayrılarak 
eğitilirler. Bu kategoriler zihinsel, fiziksel ve 
psikolojik açıdan büyük farklılıklardan dola-
yı bir yaş (yıl) aralığında tutulur. Yine de aynı 
yılda en erken doğan çocukların yılın sonla-
rına doğru doğan çocuklara göre hemen he-
men bir yıl daha büyük olabilme gerçeği, bu 
sorunu devam ettirmektedir. Aynı yılda doğ-
muş olsa bile hangi ayda doğduğunun önem 
ve etkisi, rölatif Yaş Etkisi (RYE) kavramını 
ortaya çıkarmıştır. Aynı yılda erken doğma 
avantajı ise “Rölatif Yaş Etkisi” veya “Do-
ğum Tarihi Etkisi” olarak isimlendirilmek-
tedir (Vincent and Glamser, 2006:405-413; 
Mülazımoğlu vd., 2013:105-111)

Son yıllarda spor alanında bu konuda yapı-
lan çalışmalar biyolojik olgunlaşması erken 
olanların seçilme düzeylerinin yüksek oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Erken biyolojik 
olgunlaşmanın, yılın ilk aylarında doğanlarda 
daha yüksek oranlarda görülmesi bağıl yaş 
etkisinin varlığını kuvvetlendirmektedir. Er-
ken biyolojik olgunlaşma fiziksel performans 

özelliklerinden güç, kuvvet, dayanıklılık ay-
rıca teknik özellikler açısından da daha üstün 
olmaya neden olabilmektedir. Biyolojik (ke-
mik) yaştan, kronolojik (takvim) yaşı çıkara-
rak olgunlaşma farklılık düzeylerinin tespit 
edildiği bazı araştırmalarda, çocuk ve genç-
lerde fiziksel gelişim ve kalp-solunum siste-
mi kapasitesinde erken olgunlaşma ile bağıl 
yaş etkisi arasında, ilk aylarda doğanların 
lehinde anlamlı ilişkiler olduğu bildirilmiştir 
(Roberts et al., 2012:72-83). Yılın sonlarına 
doğru doğan çocukların fiziksel durumların-
daki performans eksikliği çocuklarda, psiko-
lojik baskıda yapabilmektedir (Unnithan et 
al., 2012:1719-1726).

Bununla birlikte aynı yılda doğan genç fut-
bolcuların takımda olmaları ile doğdukları 
aylara göre dağılımları arasında önemli iliş-
kiler vardır. Yetenek seçimi çalışmalarının 
pek çoğunluğunda çocukların antropoetrik ve 
fiziksel özellikleri ortaya koymaktadır (Vae-
yens et al., 2008:703-714). Aynı yılda daha 
erken doğanların takıma seçilme ve kadroya 
girebilme avantajlarını inceleyen araştırmalar 
BYE’ yi ortaya koymaktadır (Mülazımoğlu 
vd., 2013:105-111; Delorme et al., 2010:91-
96; Augste and Lames, 2011:983-987; Wil-
liams, 2010:502-508) Bu durum takımların 
yetenek havuzundaki sporcu sayılarının azal-
masına yol açmaktadır (Andronikos et al., 
2016:1124-1131).
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Futbolda fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve 
antropometrik araştırmalara ilaveten, fut-
bolcuların sahadaki performansının teknik 
ve taktik açıdan gözlenmesi spor bilimcile-
rin araştırma alanı olmuştur (Garganta et al., 
1995:513-514).

Rölatif yaş ile ilgili Altyapılar ile yapılan ça-
lışmalara bakıldığında daha çok kondisyonel 
özelliklerin özelliklerin ön planda araştırıldı-
ğı, müsabakaya özgü parametrelere yönelik 
olarak çalışmaların az olduğu görülmüştür.

Bu yaklaşım çerçevesinde U14,U15,U16,U17 
ve U19 yaş gelişim liginde mücadele eden 
futbolcuların maç sırasında sergiledikleri 
performans bileşenleri ve fizyolojik gereksi-
nimleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıy-
la, müsabakada oynama süresi, müsabaka oy-
nama sayısı, atılan gol sayısı, müsabakalarda 
görülen sarı-kırmızı kart sayısı ve dayanıklı-
lık özelliğinin rölatif yaştan etkilenip etkilen-
mediği araştırılacaktır.

YÖNTEM

Araştırma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Süperlig seviyesinde mücadele eden bir takı-
mın Gelişim liglerinde mücadele eden U14-
U15-U16-U17 ve U19 altyapı takım oyuncu-
ların katıldığı, toplam 120 futbolcu ile gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmaya U14 yaş kategorisin-
den 27 sporcu,U15’ten 21 sporcu,U16’dan 

22 sporcu,U17’den 26 sporcu ve U19’dan 24 
sporcu katılmıştır.

Dayanıklılık ölçümleri müsabaka döneminin 
20. Hafta müsabakaları yapılırken alınmış, 
müsabaka verileri olarak 30 haftalık dönem 
incelenmiş, oynadığı müsabaka sayısı, müsa-
bakalarda oynama süresi, atılan gol sayısı ve 
görülen sarı-kırmızı kart sayıları incelenmeye 
alınmıştır.

Dayanıklılık özelliğinin tespiti için YOYO 
IRT1 testi uygulanmış (Krustrup et al., 
2003:697-705; Bangsbo et al., 2008:37-51)., 
boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve Beden Kütle 
indeksi parametreleriyle birlikte 9 parametre 
çalışmada incelenmiştir. 

Rölatif yaş etkisini araştırmak amacıyla fut-
bolcular doğum aylarına göre yılın birinci ve 
ikinci yarısı olmak üzere 2 grup ile yıl çey-
reklerine göre 4 gruba ayrılmış, yaş grupla-
rına göre frekans dağılımları incelenmiştir. 
Doğdukları ay gruplarına göre karşılaştırma-
larda yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı karşılaş-
tırmalarında independent t testi, yıl çeyrek-
lerinin karşılaştırmalarında One Way anova 
kullanılmış, grup içi düzeltmeleri için Tukey 
HSD uygulanmıştır. 0,05 düzeyinde anlamlı-
lık araştırılmıştır. 
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BULGULAR

Tablo 1. Sporcuların Doğum Aylarına Göre Dağılımları

Doğum ayları n Yüzde (%)

Ocak 26 21,7

Şubat 19 15,8

Mart 15 12,5

Nisan 12 10,0

Mayıs 10 8,3

Haziran 15 12,5

Temmuz 9 7,5

Ağustos 6 5,0

Eylül 2 1,7

Ekim 1 ,8

Kasım 1 ,8

Aralık 4 3,3

Genel 120 100,0

Tablo 1’ de Sporcuların doğdukları aylara 
göre dağılımı incelendiğinde %21,7’ sinin 
Ocak ayında, %15,8’ inin Şubat ayında doğ-

duğu görülürken, %0,8’ inin Ekim, %3,3’ 
ünün Aralık ayında doğduğu görülmüştür.



6

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
January / February / March / April Winter Season Issue: 9 Year: 2017

ID:66 K:75
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)

Tablo 2. Sporcuların Doğum Gruplarına Göre Dağılımları

Takımlar Parametreler Doğum aylarına göre Doğum çeyrekler

*1. çeyrek **2. çeyrek ***3. çeyrek ****4. çeyrek

U14 n 11 11 4 1

Yüzde (%) 40,7% 40,7% 14,8% 3,7%

U15 n 16 2 1 2

Yüzde (%) 76,2% 9,5% 4,8% 9,5%

U16 n 12 6 4 0

Yüzde (%) 54,5% 27,3% 18,2% ,0%

U17 n 11 11 2 2

Yüzde (%) 42,3% 42,3% 7,7% 7,7%

U19 n 10 7 6 1

Yüzde (%) 41,7% 29,2% 25,0% 4,2%

Genel n 60 37 17 6

Yüzde (%) 50,0% 30,8% 14,2% 5,0%

1.Çeyrek=Ocak,Şubat,Mart 
2.Çeyrek=Nisan, Mayıs,  Haziran 
3.Çeyrek=Temmuz, Ağustos, Eylül 
4.Çeyrek=Ekim, Kasım, Aralık
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Tablo 2’ de Sporcuların doğdukları aylara 
göre gruplandırıldığında Ocak, Şubat, Mart 
aylarında doğanların oranının % 50 olduğu,  
Nisan, Mayıs, Haziran aylarında doğanların 

oranının %30,8 olduğu, Temmuz, Ağustos, 
Eylül ayında doğanların %14,2 olduğu ve 
Ekim, Kasım, Aralık ayında doğanların ora-
nın %5 olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Katılımcıların Boy, Kilo, BKI Ortalamaları

Parametreler Kategori N ortalama Std

Boy uzunluğu (cm) U14 27,00 172,30 6,61

U15 21,00 175,10 7,59

U16 22,00 176,86 5,90

U17 26,00 176,92 5,44

U19 24,00 179,63 5,92

Vücut ağırlığı (kg) U14 27,00 60,93 6,48

U15 21,00 64,95 6,76

U16 22,00 69,36 4,85

U17 26,00 67,65 5,56

U19 24,00 72,29 5,56

BKI (Kg/m2) U14 27,00 20,49 1,63

U15 21,00 21,15 1,33

U16 22,00 22,19 1,39

U17 26,00 21,60 1,29

U19 24,00 22,41 1,41
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Tablo 3’ de araştırma grubunun boy uzun-
luğuna ilişkin veriler; U14 kategorisi için 
172,30±6,61 U15 kategorisi için 175,10±7,59  
U16 kategorisi için 176,86±5,90 U17 katego-
risi için 176,92±5,44  ve son olarak U19 için 
179,63±5,92 bütün yaş gruplarının ortalaması 
da 176,09±6,68 olarak saptanmıştır.

Vücut ağırlığına ilişkin veriler; U14 için 
60,93±6,48 U15 için 64,95±6,76  U16 için 
69,36±4,85  U17 için 67,65±5,56 ve son 
olarak U19 için 72,29±5,56  bütün yaş 
gruplarının genel beden ağırlığı ortalaması 
66,91±7,03 olarak saptanmıştır.

Tablo 4. Yılın Birinci ve İkinci 6 Aylık Döneminde Doğum Durumuna Göre  
Karşılaştırma

Parametreler Doğum zamanı N Ortalama Std t p

Boy uzunluğu (cm) İlk 6 ay 97 176,57 6,22 1,612 ,110

ikinci 6 ay 23 174,09 8,20

Vücut ağırlığı (kg) İlk 6 ay 97 66,99 6,82 ,259 ,796

ikinci 6 ay 23 66,57 8,01

BKI (kg/m2) İlk 6 ay 97 21,45 1,54 -1,268 ,207

ikinci 6 ay 23 21,91 1,67

YO-YO (m) İlk 6 ay 97 1.133,40 331,68 -,789 ,432

ikinci 6 ay 23 1.193,91 325,88

Müsabaka sayısı İlk 6 ay 97 17,25 8,23 -,451 ,653

ikinci 6 ay 23 18,13 9,32

Gol sayısı İlk 6 ay 97 3,08 5,15 1,768 ,081

ikinci 6 ay 23 1,83 2,31

Sarı kart sayısı İlk 6 ay 97 1,87 2,13 -,433 ,666

ikinci 6 ay 23 2,09 2,47

Kırmızı kart sayısı İlk 6 ay 97 0,09 0,33 ,079 ,937

ikinci 6 ay 23 0,09 0,29

Toplam süre (dk) İlk 6 ay 97 993,20 623,21 -,344 ,732

ikinci 6 ay 23 1.043,87 688,85
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Tablo 4’ te Doğum döneminin birinci ve ikinci 
6 aylık döneme göre karşılaştırmalar incelen-

diğinde, dayanıklılık ve müsabaka paramet-
relerinde farklılık görülmemiştir (p>0,05).

Tablo 5. Yıl Çeyreklerine Göre Doğum Ayının Özelliklere Göre Karşılaştırılması

Parametreler Doğum 
zamanı

N Ortalama Std F p Tukey HSD

Boy uzunluğu 
(cm)

1. çeyrek 60 176,87 6,53 1,190 ,317

2. çeyrek 37 176,08 5,74

3. çeyrek 17 174,76 7,75

4. çeyrek 6 172,17 9,87

Vücut ağırlığı 
(kg)

1. çeyrek 60 67,57 6,07 1,144 ,334

2. çeyrek 37 66,05 7,88

3. çeyrek 17 67,88 7,61

4. çeyrek 6 62,83 8,64

BKI (kg/m2) 1. çeyrek 60 21,58 1,32 1,546 ,206

2. çeyrek 37 21,25 1,84

3. çeyrek 17 22,18 1,56

4. çeyrek 6 21,15 1,90

YO-YO (m) 1. çeyrek 60 1.172,00 340,55 2,106 ,103

2. çeyrek 37 1.070,81 311,11

3. çeyrek 17 1.118,82 314,28

4. çeyrek 6 1.406,67 278,76

Müsabaka sayısı 1. çeyrek 60 19,17 7,48 3,329 ,022 1. çeyrek-2. çeyrek*

2. çeyrek 37 14,14 8,54

3. çeyrek 17 17,06 9,29

4. çeyrek 6 21,17 9,56
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Gol sayısı 1. çeyrek 60 3,60 5,25 1,069 ,365

2. çeyrek 37 2,24 4,94

3. çeyrek 17 1,71 2,26

4. çeyrek 6 2,17 2,64

Sarı kart sayısı 1. çeyrek 60 2,05 2,06 ,525 ,666

2. çeyrek 37 1,57 2,24

3. çeyrek 17 2,24 2,80

4. çeyrek 6 1,67 1,21

Kırmızı kart 
sayısı

1. çeyrek 60 0,12 0,37 ,496 ,686

2. çeyrek 37 0,05 0,23

3. çeyrek 17 0,12 0,33

4. çeyrek 6 - -

Toplam süre (dk) 1. çeyrek 60 1.097,77 592,25 2,324 ,079

2. çeyrek 37 823,62 642,69

3. çeyrek 17 923,71 605,81

4. çeyrek 6 1.384,33 851,60

Tablo 5’ te yıl çeyreklerine göre araştırma pa-
rametrelerinin karşılaştırılması incelendiğin-
de, 1. Çeyrekte doğan sporcuların 2. Çeyrekte 
doğan sporculara göre daha fazla müsabaka 
oynadıkları görülürken (p<0,05), diğer para-
metrelerde anlamlı farklılık yoktur (p>0,05).

TARTIŞMA

Çalışma verilerimize göre sporcuların doğ-
dukları aylara göre dağılımı %21,7’ sinin Ocak 
ayında, %15,8’ inin Şubat ayında doğduğu gö-
rülürken, %0,8’ inin Ekim, %3,3’ ünün Aralık 

ayında doğduğu görülmüştür. Yıl çeyreklerine 
göre incelendiğinde ise Ocak, Şubat, Mart ay-
larında doğanların oranının % 50 olduğu,  
Nisan, Mayıs, Haziran aylarında doğanların 
oranının %30,8 olduğu, Temmuz, Ağustos, 
Eylül ayında doğanların %14,2 olduğu ve 
Ekim, Kasım, Aralık ayında doğanların ora-
nınn %5 olduğu görülmektedir. Bu durum 
takımlara seçilmede bağıl yaş etkisine maruz 
kalındığını göstermektedir. Yıl çeyreklerine 
göre ve yılın birinci ve ikinci yarısında doğma 
durumlarının seçilmiş parametrelere etkisinin 
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incelendiği bölümde, 1. Çeyrekte doğan spor-
cuların 2. Çeyrekte doğan sporculara göre 
daha fazla müsabaka oynadıkları görülürken 
(p<0,05), diğer parametrelerde anlamlı fark-
lılık yoktur (p>0,05). 

Literatürde takımlara seçilen sporcularda ilk 
aylarda doğan çocukların oranının diğer ay-
lara göre daha fazla olduğu ve bununda ilk 
aylarda doğan çocukların diğer yaş dilimle-
rine göre fiziksel yönden avantajlı olduğu sa-
vunulmaktadır.

Wotteler ve Höner Alman Futbol yetenek 
seçimi programında seçilen oyuncuların ilk 
aylarda doğan çocukların son aylarda doğan 
çocuklara göre 2 kattan daha fazla oranda ol-
duğu belirtilmiştir. Çalışmada motor perfor-
mansın genç oyuncularda daha düşük olduğu 
belirtilmiştir (Votteler and Höner, 2014:433-
442)

Diğer bir çalışmada Bağıl yaş etkisininim Al-
man elit genç futbolcularda bağıl yaş etkisi-
nin görüldüğü fakat 16-21 yaş futbolcularda 
bağıl yaş etkisinin antropometrik ya da fizik-
sel performans özellikleriyle açıklanamaya-
cağı belirtilmiştir (Skorski et al., 2015). Buna 
karşın literatürde bağıl yaş etkisinin kuvvet, 
sürat, güç ve dayanıklılığı etkilediği çalış-
malarda bulunmaktadır (Deprez et al., 2013: 
897-903). 

Fransız erkek futbolunda takımlara seçilen 
veya sporu bırakan çocukların aylara göre 
doğum tarihi incelendiğinde, aynı yılda do-
ğan ama daha geç aylara sahip doğum ta-
rihli çocukların spordan kopma oranının 
yüksek olduğu belirtilmiştir (Delorme et al., 
2010:91-96). Çalışmada 9 yaş ve 11 yaş al-
tındaki çocukların yılın son çeyreğinde doğan 
çocuklarda sporu daha erken bıraktıkları, 13 
yaş çocuklarda ise 3. Çeyrek doğumlu çocuk-
ların daha erken bıraktıkları belirtilmiştir. 

Jimenez ve Pain Bağıl yaş etkisinin özellikle-
ri ergenlik yıllarında daha fazla görüldüğünü 
belirtmektedir (Jimenez and Pain, 2008:995-
1003)

Bağıl yaş etkisi sadece futbol branşı için ge-
çerli olmadığı, diğer voleybol, basketbol, gibi 
spor branşlarında da görülmektedir. (Nakata 
and Sakamoto, 2011:570-574) Japonya da 
yapmış oldukları çalışmalarda sumo güreşi 
sporcularında da bağıl yaş etkisinin olduğunu 
belirtmişlerdir.

Helsen ve ark. Avrupa ligi altyapılarında 
(U15,16,17 ve 18) oynayan toplam 2175 
futbolcunun, bağıl yaş etkisini incelemiştir. 
Araştırmasına göre % 43,38 lik kesimin ilk 3 
ayda doğdukları, son 3 ayda doğanların ora-
nının ise % 9,31 olduğunu belirtmiştir. Çalış-
maya göre;
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Belçika liginde ilk çeyrek aylarda doğan 
sporcuların oranı %37 olduğu son çeyrek do-
ğanların %10 olduğu, 

Danimarka liginde ilk çeyrek aylarda doğan 
sporcuların oranı %36 olduğu son çeyrek do-
ğanların %8 olduğu, 

İngiltere liginde ilk çeyrek aylarda doğan 
sporcuların oranı %50 olduğu son çeyrek do-
ğanların %17 olduğu, 

Fransa liginde ilk çeyrek aylarda doğan spor-
cuların oranı %43 olduğu son çeyrek doğan-
ların %14olduğu, 

Almanya liginde ilk çeyrek aylarda doğan 
sporcuların oranı %50 olduğu son çeyrek do-
ğanların %3 olduğu, 

İtalya liginde ilk çeyrek aylarda doğan spor-
cuların oranı %46 olduğu son çeyrek doğan-
ların %3 olduğu, 

Hollanda liginde ilk çeyrek aylarda doğan 
sporcuların oranı %36 olduğu son çeyrek do-
ğanların %15 olduğu, 

Portekiz liginde ilk çeyrek aylarda doğan 
sporcuların oranı %45 olduğu son çeyrek do-
ğanların %6 olduğu, 

İspanya liginde ilk çeyrek aylarda doğan 
sporcuların oranı %36 olduğu son çeyrek do-
ğanların %6 olduğu, 

İsveç liginde ilk çeyrek aylarda doğan spor-
cuların oranı %47 olduğu son çeyrek doğan-
ların %2 olduğu görülmüştür (Helsen et al., 
2005: 629-636).

Literatür verileri çalışma bulgularımız ile pa-
ralellik göstermektedir.

SONUÇ

Sonuç olarak; altyapılarda takımda yer almak 
için yılın ilk aylarında doğmanın bir avantaj 
sağladığı, yılın sonlarında doğan sporcuların 
olgunlaşmadan dolayı yanlış değerlendiril-
diği düşünülmektedir. Bu durumu ortadan 
kaldırmak için takımları oluşturulurken yılın 
ilk ve ikinci yarısında doğan sporcuların bir 
araya toplanarak 2 takım şeklinde çıkarılması 
önerilmektedir.

Tek bir takımdan alınan verilerden kaynakla-
nabilecek yanlılığın ortadan kaldırılabilmesi 
için birden fazla gelişim ligi takımlarıyla bir-
likte diğer amatör takım altyapılarıyla çalış-
manın yapılarak relatif yaşın müsabaka veri-
lerine etkisinin incelenmesi önerilebilir.

Diğer kondisyonel özelliklerle birlikte bu ça-
lışmanın yapılması, bireysellik ilkesine göre 
sınıflandırılarak sporcuların antrene edilmesi 
ve bu sınıflamaların yarattığı fiziksel ve fiz-
yolojik değişimlerin oluşturduğu durumun 
müsabaka performansına etkisinin gözlem-
lenmesi önerilebilir.
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Altyapı takımlarında başarı kıstasının takı-
mın şampiyon olması olarak görüldüğü ülke-
mizde, çocukların fiziksel üstünlüğü takımda 
kalma oranıyla paralellik göstermektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

This study was conducted to investigate the relationship between endurance characteristics 
of developmental soccer league players and competition-specific data according to their birth 
months. The effect of age and development in children is one of the most important topics dis-
cussed in the field of education and sports in recent years. Particularly in the contest categories 
for children and young people who come to the stages of sports, competitor athletes, physical 
conditions, early puberty and so on have caused these categories to be discussed and reorga-
nized. In order to keep the impact of developmental differences in school and sports activities 
under control, children are divided into age categories and trained accordingly. These catego-
ries have one age (year) intervals due to great mental, physical and psychological differences. 
Nevertheless, the fact that children born at the earliest in the same year are almost a year older 
than children born towards the end of the year poses a problem in this regard. Despite the same 
year of birth, the significance and effect of the month of birth had led to the concept of Relative 
Age Effect (RAE). The advantage of being born early in the same year is called “Relative Age 
Effect” or “Birth Date Effect.” Studies conducted in the field of sports regarding this issue in 
recent years revealed that those who has an early biological maturation are likely to be selected 
more. The fact that early biologic maturation is seen at higher rates in those born in the first 
months of the year strengthens the presence of relative age effect. Early biological maturati-
on can cause superior physical performance characteristics in terms of strength, endurance, 
and technical features. Some studies that determined the levels of maturation differentiation 
by subtracting chronological (calendar) age from biological (bone) age reported significant 
correlations between early maturation and relative age effect in physical development and car-
diovascular system capacity in children and adolescents in favor of those born during the first 
months. Lack of performance in the physical condition of children born towards the end of the 
year can cause psychological distress in children. However, there are significant relationships 
between enrollment of young soccer players, born in the same year, in a team and their distri-
bution according to their birth months. The majority of studies on talent selection suggests the 
importance of children’s anthropoetric and physical characteristics. The studies that investigate 
the advantage of selection of those born earlier in the same year supports the RAE. This leads 
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to a reduction in the number of athletes in the talent pool of teams. In addition to physical, 
physiological, psychological and anthropometric research in soccer, observation of technical 
and tactical performances of soccer players has been a research area of sports scientists. When 
we look at the studies conducted with youth setups regarding the relative age, it is seen that the 
conditional features were studied more, where there were few studies on competition specific 
parameters. In order to have information about the performance components and physiological 
requirements exhibited during a competition by the developmental soccer league players in 
the U14, U15, U16, U17 and U19 categories, the effect of relative age on the playing time in 
competitions, number of competitions played, number of goals scored, number of yellow-red 
cards and endurance variables were investigated. The study was conducted with a total of 120 
developmental soccer league players in the U14, U15, U16, U17 and U19 categories of a yo-
uth-setup team at the Super League level of Turkish Football Federation (TFF). There were 27 
athletes from U14 age group, 21 athletes from U15, 22 athletes from U16, 26 athletes from U17 
and 24 athletes from U19 age group in the study. Endurance measurements were performed 
during the 20th week of the competition, and the number of competitions played, playing time 
in competitions, number of goals scored and number of yellow-red cards were analyzed in a 30 
weeks of competition data. The YOYO IRT1 test was applied for determining the endurance 
characteristics, and 9 parameters were studied in addition to height, body weight and Body 
Mass Index parameters. In order to investigate the effect of relative age, soccer players were 
first divided into 2 groups as first and second half of the year and then 4 groups based on the 
quarters of the year, according to their month of birth; and, the frequency distributions accor-
ding to age groups were examined. Independent samples t-test was used in the comparisons for 
the first and second half of the year according to their birth month groups, and one-way ANO-
VA was used in the comparisons of the quarters, and Tukey HSD was applied for the in-group 
corrections. P<0.05 was accepted as the level of significance. Results: Looking at the athletes’ 
groups according to their birth months, it was observed that 50% of them was born in January, 
February and March, 30.8% was in April, May and June, 14.2% in July, August and September, 
and 5% was born in October, November and December. When the distribution of the athletes 
was examined according to their birth months, it was seen that 21.7% was born in January and 
15.8% was born in February, whereas only 0.8% was born in October and 3.3% was born in 
December. When their birth months were compared according to the first and second half of 
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the year, no significant difference was found in their endurance and competition parameters 
(p>0.05). Considering the comparison of the research parameters according to the quarters of 
the year, it was observed that the athletes born in the first quarter played more matches than 
the athletes born in the second quarter (p<0.05), whereas no significant difference was found in 
other parameters (p>0.05). Conclusion: It can be suggested that the relative age is an important 
factor in the selection of developmental teams, but it has no effect on performance comparison 
among the selected athletes. It is believed that being born in the first months of the gives an 
advantage to take part in the youth setups, and that the athletes born at the end of the year are 
misjudged in terms of maturity. In order to eliminate this issue, it is proposed to divide the ath-
letes born in the first and second half of the year into two teams. In Turkey, where championship 
is considered the success criteria for youth setup teams, the physical superiority of children 
correlates with their rate of staying in the team.
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ORTOPEDİK SAĞLIK YATIRIMLARI VE HARCAMALARININ 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1
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Öz: Amaç: Bu çalışma 1999-2015 yılları arasında gerçekleşen or-
topedik sağlık yatırımları ve harcamalarının etkisinin incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kamu ve özel kurumların ortopedik 
sağlık yatırım ve harcamalarının sağlık kurumlarının kapasitelerini 
nasıl etkilediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yöntem: Çalışma da 
TUİK web sitesinden elde edilen veri seti Eviews, SPSS 18 paket 
programlarında analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, frekans tabloları, 
regresyon testlerinden faydalanılmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde 
edilen bulgular incelendiğinde, Toplam sağlık kurumu ile toplam sağlık 
yatırımları arasındaki hipotezi test etmek amacıyla, regresyon analizi 
yapılmış olup significant değerinin 0,05’ten küçük olup regresyonun 
anlamlı olduğu görülmektedir. Toplam yatak sayısı ile toplam sağlık 
yatırımları arasındaki hipotezi test etmek amacıyla, regresyon analizi 
yapılmış olup significant değerinin 0,05’ten küçük olup regresyonun 
anlamlı olduğu görülmektedir. Bin kişi başına düşen yatak sayısıyla 
toplam sağlık yatırımları arasındaki hipotezi test etmek amacıyla, 
regresyon analizi yapılmış olup regresyona ait significance değerinin 
0,05’ten küçük olduğu ve regresyonun anlamlı olduğu görülmektedir. 
Toplam sağlık kurumu ile toplam sağlık harcamaları arasındaki hipo-
tezi test etmek amacıyla, regresyon analizi yapılmış olup significance 
değerinin 0,05’ten küçük olduğu ve regresyonun anlamlı olduğu görül-
mektedir. Toplam yatak sayısı ile toplam sağlık harcamaları arasındaki 
hipotezi test etmek amacıyla, regresyon analizi yapılmış olup signi-
ficance değerinin 0,05’ten küçük olup regresyonun anlamlı olduğu 
görülmektedir. Bin kişi başına düşen yatak sayısı ile toplam sağlık 
harcamaları arasındaki hipotezi test etmek amacıyla, regresyon analizi 
yapılıp regresyona ait significance değerinin 0,05’ten küçük olduğu ve 
regresyonun anlamlı olduğu görülmektedir. Sonuç: Sonuç olarak diğer 
özel sektör yatırımlarında bin kişi başına düşen yatak sayısına negatif 
etki ederken diğer özel sektör yatırımları ve diğer yapılan yatırım ve 
harcamalarda bin kişi başına düşen yatak sayısına pozitif etki etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ortopedi, Sağlık, Yatırım, Harcama

Abstract: Purpose: The purpose of this study is to analyze the effect 
of orthopedic health investments and expenditures during 1999-2015 
period. The aim here is to reveal how the orthopedic health investments 
and expenditures of public and private institutions affect the capacity 
of health institutions. Method: In the study, data set obtained from the 
website of TURKSTAT was analyzed in Eviews and SPSS 18 package 
program. Frequency tables and regression tests were used within the 
scope of the analysis. Findings: Analyzing the findings obtained 
from the research, regression analysis was performed in order to test 
the hypothesis between the total health institutions and total health 
investments and the significance value seems to be smaller than 0.05 
and regression is observed to be significant. In order to test the hypot-
hesis between the total number of beds and total health investments, 
regression analysis was performed and the significance value seems 
to be smaller than 0.05 and regression is observed to be significant. In 
order to test the hypothesis between the number of beds per thousand 
and total health investments, regression analysis was performed and 
the significance value of regression seems to be smaller than 0.05 and 
regression is observed to be significant. In order to test the hypothesis 
between the total health institutions and total health expenditures, reg-
ression analysis was performed and it is observed that the significance 
value is smaller than 0.05 and regression is significant. In order to 
test the hypothesis between the total number of beds and total health 
expenditures, regression analysis was performed and it is observed that 
the significance value is smaller than 0.05 and regression is significant. 
In order to test the hypothesis between the number of beds per thousand 
and total health expenditures, regression analysis was performed and 
it is observed that the significance value is smaller than 0.05 and reg-
ression is significant. Conclusion: In conclusion, other private sector 
investments negatively affect the number of beds per thousand while 
other private sector investments and other investments and expenditu-
res positively affect the number of beds per thousand. 

Key Words: Orthopedics, Health, Investment, Expenditure 
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GİRİŞ

Sağlık hakkı İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
da gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası 
düzeyde kabul gören temel insan haklarından 
biri haline gelmiştir. Özellikle dönemin sos-
yal refah devletleri ile sosyalist blok ülkeleri 
yurttaşlarının sağlık hakkını hayata geçirmek 
üzere hem önemli halk sağlığı atılımları ger-
çekleştirmişler hem de sağlık hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırmak üzere ulusal sağlık 
sistemlerini kurmuşlardır. Başka bir deyişle 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan 
ulusal sağlık hizmetleri sağlık alanını önemli 
ölçüde kamulaştırmış, sağlık risklerini kolek-
tif riskler olarak tanımlamış ve bu çerçevede 
hem sağlık hizmetlerinin finansmanı hem de 
sağlık harcamaları büyük oranda kamusal ni-
telik kazanmıştır. Türkiye de bu eğilimi izle-
yen ve önemli ölçüde sağlık alanının kamu-
sallaşmasını başaran ülkelerden biri olmuştur 
(Yılmaz ve Yentürk 2015:1).

Sağlık harcamaları genellikle sağlığın korun-
ması ve geliştirilmesi adına yapılan harca-
maları kapsamaktadır. Sağlık harcamalarının 
artması bireylerin yaşam süresini ve kali-
tesini olumlu etkilemektedir. Ayrıca sağlık 
sektörüne yapılan fiziki yatırımlar (makine 
teçhizat gibi) teknolojik ilerlemeyi destek-
lemekte, teknolojik ilerlemeler de büyümeyi 
uyarmakta, büyüme de sağlık harcamalarının 

tekrar artmasına yol açmaktadır. Hükümetler 
günümüzde sağlık harcamalarına daha fazla 
önem vermektedir. Ekonomik kalkınmanın 
sağlanmasında temel rolü olan sağlık harca-
maları, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 
farklılık göstermektedir. Özellikle gelişmiş 
ülkelerde sağlık harcamalarına ayrılan pay, 
gelişmekte olan ülkelere göre nispeten daha 
fazladır. Ayrıca sosyal devlet anlayışına ha-
kim olan ülkelerde de, sağlık ve eğitim gibi 
temel kamu hizmetleri sayılan erdemli mal-
lara daha fazla kaynak ayrılmaktadır. Örne-
ğin, Türkiye’de sosyal devlet anlayışı gereği 
düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti suna-
bilmek amacıyla yeşil kart uygulaması baş-
latılmıştır. Literatürde sağlık harcamaları ve 
GSYH arasındaki nedensellik ilişkisi dört 
farklı varsayımla açıklanmaktadır. Bunlardan 
ilki, sağlık harcamalarının GSYH’yı olumlu 
etkilediği yönündeki hipotezdir (Mushkin, 
1962: 129; Hansen ve King 1996: 135; Blo-
om ve Canning 2000: 1209; Groosman 1972: 
223; Newhouse 1977: 5; Tang 2011: 199).

Sağlık sektöründe yatırım projeleri ulusal ve 
uluslararası sağlık reformları ile birlikte sürek-
li artış göstermektedir. Türkiye’de dahi geliş-
miş ve gelişmekte olan ülke sağlık sistemleri 
sürekli bir dönüşüm ve reform sürecinde bu-
lunmaktadır. Sağlık sistemi ve sağlık sektörü-
nün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi 
noktasında sağlık yatırımları ve sağlık proje-
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leri her zaman önemli yer teşkil etmektedir. 
Sağlık yatırımı veya projesi denildiği zaman 
başta hastaneler olmak üzere sağlık kurum ve 
kuruluşlarında satın alınan büyük veya küçük 
ölçekli teknoloji alımından, bina bakım ona-
rım yatırımlarına ve sağlık tesislerinin bina 
yatırımlarına, şehir hastane kompleksleri gibi 
büyük çaplı sağlık projelerine kadar uzanan 
geniş bir yelpaze akla getirilmelidir (Öztürk 
vd., 2015: 19).   

Projeler bir kurumda / işletmede / organizas-
yonda stratejilerin dizaynı ve gerçekleştiril-
mesinde oldukça önemlidir.  Projeler örgütsel 
süreç, hizmetler, ürünler için organizasyonel 
odaklanma sağlamaktadır. Proje yönetimin-
deki başarısızlıklar örgüt stratejik yönetimini 
olumsuz etkileyecektir. Başarılı organizas-
yonlarda projeler operasyonel ve stratejik 
ihtiyaçlara göre oluşturulmaktadır. (Cleland 
2004:3-13)

Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde kamu 
özel ortaklığı hastaneleri hizmet, iş ve işlem 
hacmi açısından büyümeyi, yoğunlaşmayı 
ve buna bağlı olarak da örgütsel, yönetsel ve 
mali boyutuyla ölçek büyümesini de berabe-
rinde getirmektedir. (Karasu, 2011: 231)

Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunu-
mu, toplumsal gelişmenin en temel öğele-
rinden birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
öncelikle, sağlık hizmetlerinin nitelik ve ni-

celiğinin arttırılması büyük bir öneme sahip-
tir (Altay, 2007: 33).

Avrupa Yatırım Bankası bütün sağlık projeleri 
için uyarlanabilecek 3 aşamalı bir ekonomik 
değerlendirme modeli önermektedir. Birinci 
aşama, yatırımın rasyonalite ve içerik analizi-
dir. İkinci aşama alternatif ya da alternatifle-
ri ile birlikte projelerin ekonomik analizidir. 
Üçüncü aşama ise projenin uygulanabilirliği 
ve yapıldıktan sonra işletilebilirliğinin değer-
lendirilmesidir (European, 2013).

Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme 
üzerindeki rolü genellikle teşvik edici özel-
liktedir (Mushkin, 1962: 129). Literatürde 
sağlık harcamalarının bu olumlu etkisi “sağ-
lığa dayalı büyüme hipotezi” ile açıklanmış-
tır. Sağlığa dayalı büyüme hipotezine göre, 
sağlık harcamaları üretken sermaye niteliğin-
dedir. Diğer bir ifadeyle sağlık sektörüne ya-
pılan yatırımlar toplam ekonomik büyümeye 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca ülkelerde zayıf 
bir sağlık sektörünün bulunması, sermayenin 
verimliliğini negatif yönde etkilemektedir. 
Bu etki, az gelişmiş ülkelerde başarısız sağ-
lık sektörü varlığını açıklamaya yardımcı ol-
maktadır. (Tang, 2011: 201) 

AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM

Araştırmada 1999-2015 yılları arasında ger-
çekleşen ortopedik sağlık yatırımları ve har-
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camalarının etkisi incelenmiştir. Araştırma-
nın amacı kamu ve özel kurumların ortope-
dik sağlık yatırım ve harcamalarının sağlık 
kurumlarının kapasitelerini nasıl etkilediğini 
belirlemektir. 

Verilerin Analizi

TUİK web sitesinden elde edilen veri seti 
Eviews, SPSS 18 paket programlarında analiz 
edilmiştir. Analiz kapsamında, frekans tablo-
ları, regresyon testlerinden faydalanılmıştır.

Araştırma sorusu:

Bu araştırma ortopedik sağlık yatırımları ve 
harcamalarının, sağlık kurumlarının kapasite-
leri üzerinde etkisi olduğunu ileri sürmekte-
dir. Buna ilişkin hipotezler aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur.

HİPOTEZLER 

H1: Toplam sağlık kurumu sayısı sağlık ya-
tırımlarından etkilenmektedir.

H2: Toplam yatak sayısı sağlık yatırımla-
rından etkilenmektedir.

H3: Bin kişi başına düşen yatak sayısı sağ-
lık yatırımlarından etkilenmektedir.

H4: Toplam sağlık kurumu sayısı toplam 
sağlık harcamasından etkilenmektedir.

H5: Toplam yatak sayısı toplam sağlık har-
camasından etkilenmektedir.

H6: Bin kişi başına düşen yatak sayısı top-
lam sağlık harcamasından etkilenmekte-
dir.

Tablo 1. Sağlık Yatırımlarına İlişkin Regresyon Analizi

Sağlık yatırımları Diğer Hane halkları Sosyal 
güvenlik

Yerel 
devlet

Merkezi 
devlet

Sig

Toplam sağlık kurumu sayısı 256,26 -152,12 -43,56 80,50 28,70 0,05

Toplam yatak sayısı -2001,80 2012,12 -8,60 923,50 -3,90 0,02

1000 kişi başına düşen yatak sayısı -0,02 0,05 0,00 0,01 0,00 0,04

H1: Toplam sağlık kurumu sayısı sağlık ya-
tırımlarından etkilenmektedir.

Toplam sağlık kurumu ile toplam sağlık ya-
tırımları arasındaki hipotezi test etmek ama-

cıyla, iki veri seti analize dâhil edilmiş ve 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Genel ola-
rak regresyonun anlamlılığı incelendiğinde, 
regresyona ait significance değerinin 0,05’ten 
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küçük olduğu ve regresyonun anlamlı olduğu 
görülmektedir. 

•	 Diğer özel sektör yatırımları bir birim 
arttığında, toplam sağlık kurumu sayısı 
256 birim artmaktadır.  

•	 Özel sektör hane halkları yatırımları bir 
birim arttığında toplam sağlık kurumları-
nın sayısı 152 birim azalmaktadır. 

•	 Devlete ait Sosyal güvenlik yatırımları 
bir birim arttığında, toplam sağlık kuru-
mu sayısı 43 birim azalmaktadır. 

•	 Yerel devlet sağlık yatırımları bir birim 
arttığında toplam sağlık kurumu sayısı 80 
birim artmaktadır. 

•	 Merkezi devlet sağlık yatırımları bir bi-
rim arttığında toplam sağlık kurumu sa-
yısı 28 birim artmaktadır. 

H2: Toplam yatak sayısı sağlık yatırımla-
rından etkilenmektedir.

Toplam yatak sayısı ile toplam sağlık yatırım-
ları arasındaki hipotezi test etmek amacıyla, 
iki veri seti analize dâhil edilmiş ve aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak regres-
yonun anlamlılığı incelendiğinde, regresyona 
ait significant değerinin 0,05’ten küçük oldu-
ğu ve regresyonun anlamlı olduğu görülmek-
tedir. 

•	 Diğer özel sektör yatırımları bir birim 
arttığında, toplam yatak sayısı 2001 bi-
rim azalmaktadır.

•	 Özel sektör hane halkları yatırımları bir 
birim arttığında toplam yatak sayısı 2012 
birim artmaktadır. 

•	 Devlete ait Sosyal güvenlik yatırımları 
bir birim arttığında, toplam yatak sayısı 
8 birim azalmaktadır.

•	 Yerel devlet sağlık yatırımları bir birim 
arttığında toplam yatak sayısı 923 birim 
artmaktadır.

•	 Merkezi devlet sağlık yatırımları bir bi-
rim arttığında toplam yatak sayısı 3 birim 
azalmaktadır. 

H3: Bin kişi başına düşen yatak sayısı sağ-
lık yatırımlarından etkilenmektedir.

Bin kişi başına düşen yatak sayısı ile toplam 
sağlık yatırımları arasındaki hipotezi test et-
mek amacıyla, iki veri seti analize dâhil edil-
miş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
Genel olarak regresyonun anlamlılığı ince-
lendiğinde, regresyona ait significance değe-
rinin 0,05’ten küçük olduğu ve regresyonun 
anlamlı olduğu görülmektedir. 

•	 Diğer özel sektör yatırımları bir birim 
arttığında, bin kişi başına düşen yatak sa-
yısı 0,02 birim azalmaktadır.
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•	 Özel sektör hane halkları yatırımları bir 
birim arttığında bin kişi başına düşen ya-
tak sayısı 0,05 birim artmaktadır. 

•	 Devlete ait Sosyal güvenlik yatırımları 
bir birim arttığında, bin kişi başına düşen 
yatak sayısı 0,001 birim azalmaktadır. 

•	 Yerel devlet sağlık yatırımları bir birim 
arttığında bin kişi başına düşen yatak sa-
yısı 0,01 birim artmaktadır.

•	 Merkezi devlet sağlık yatırımları bir bi-
rim arttığında bin kişi başına düşen yatak 
sayısı 0,01 birim artmaktadır. 

Tablo 2. Sağlık Harcamalarına İlişkin Regresyon Analizi

Sağlık harcamaları Diğer Hane 
halkları

Sosyal 
güvenlik

Yerel 
devlet

Merkezi 
devlet

Sig

Toplam sağlık kurumu sayısı -5,95 2,66 1,23 20,40 -1,92 0,05

Toplam yatak sayısı -52,60 23,02 4,56 373,50 -12,04 0,00

1000 kişi başına düşen yatak sayısı 0,02 0,01 6,02 0,03 0,04 0,04

H4: Toplam sağlık kurumu sayısı toplam 
sağlık harcamasından etkilenmektedir.

Toplam sağlık kurumu ile toplam sağlık har-
camaları arasındaki hipotezi test etmek ama-
cıyla, iki veri seti analize dâhil edilmiş ve 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Genel ola-
rak regresyonun anlamlılığı incelendiğinde, 
regresyona ait significance değerinin 0,05’ten 
küçük olduğu ve regresyonun anlamlı olduğu 
görülmektedir. 

•	 Diğer özel sektör harcamaları bir birim 
arttığında, toplam sağlık kurumu sayısı 5 
birim azalmaktadır.

•	 Özel sektör hane halkları harcamaları bir 
birim arttığında toplam sağlık kurumları-
nın sayısı 2 birim artmaktadır. 

•	 Devlete ait Sosyal güvenlik harcamaları 
bir birim arttığında, toplam sağlık kuru-
mu sayısı 1 birim artmaktadır.

•	 Yerel devlet sağlık harcamaları bir birim 
arttığında toplam sağlık kurumu sayısı 20 
birim artmaktadır.

•	 Merkezi devlet sağlık harcamaları bir bi-
rim arttığında toplam sağlık kurumu sa-
yısı 1 birim azalmaktadır. 
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H5: Toplam yatak sayısı toplam sağlık har-
camasından etkilenmektedir.

Toplam yatak sayısı ile toplam sağlık harca-
maları arasındaki hipotezi test etmek amacıy-
la, iki veri seti analize dâhil edilmiş ve aşa-
ğıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak 
regresyonun anlamlılığı incelendiğinde, reg-
resyona ait significance değerinin 0,05’ten 
küçük olduğu ve regresyonun anlamlı olduğu 
görülmektedir. 

•	 Diğer özel sektör harcamaları bir birim 
arttığında, toplam yatak sayısı 52 birim 
azalmaktadır.

•	 Özel sektör hane halkları harcamaları bir 
birim arttığında toplam yatak sayısı 23 
birim artmaktadır. 

•	 Devlete ait Sosyal güvenlik harcamaları 
bir birim arttığında, toplam yatak sayısı 4 
birim artmaktadır.

•	 Yerel devlet sağlık harcamaları bir birim 
arttığında toplam yatak sayısı 373 birim 
artmaktadır.

•	 Merkezi devlet sağlık harcamaları bir bi-
rim arttığında toplam yatak sayısı 12 bi-
rim azalmaktadır. 

H6: Bin kişi başına düşen yatak sayısı top-
lam sağlık harcamasından etkilenmekte-
dir.

Bin kişi başına düşen yatak sayısı ile toplam 
sağlık harcamaları arasındaki hipotezi test 
etmek amacıyla, iki veri seti analize dâhil 
edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
Genel olarak regresyonun anlamlılığı ince-
lendiğinde, regresyona ait significance değe-
rinin 0,05’ten küçük olduğu ve regresyonun 
anlamlı olduğu görülmektedir. 

•	 Diğer özel sektör harcamaları bir birim 
arttığında, bin kişi başına düşen yatak sa-
yısı 0,02 birim artmaktadır.

•	 Özel sektör hane halkları harcamaları bir 
birim arttığında bin kişi başına düşen ya-
tak sayısı 0,01 birim artmaktadır. 

•	 Devlete ait Sosyal güvenlik harcamaları 
bir birim arttığında, bin kişi başına düşen 
yatak sayısı 6,02 birim artmaktadır.

•	 Yerel devlet sağlık harcamaları bir birim 
arttığında bin kişi başına düşen yatak sa-
yısı 0,03 birim artmaktadır.

•	 Merkezi devlet sağlık harcamaları bir bi-
rim arttığında bin kişi başına düşen yatak 
sayısı 0,04 birim artmaktadır. 

SONUÇ 

•	 Diğer özel sektör yatırımları; sağlık ku-
rumu sayısına pozitif, toplam yatak sayı-
sına negatif, bin kişi başına düşen yatak 
sayısına negatif etki etmektedir.
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•	 Diğer özel sektör harcamaları; sağlık ku-
rumu sayısına negatif, toplam yatak sayı-
sına negatif, bin kişi başına düşen yatak 
sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Özel sektör hane halkları yatırımları; 
sağlık kurumu sayısına negatif, toplam 
yatak sayısına pozitif, bin kişi başına dü-
şen yatak sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Özel sektör hane halkları harcamaları; 
sağlık kurumu sayısına pozitif, toplam 
yatak sayısına pozitif, bin kişi başına dü-
şen yatak sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Devlete ait sosyal güvenlik yatırımları; 
sağlık kurumu sayısına negatif, toplam 
yatak sayısına negatif, bin kişi başına dü-
şen yatak sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Devlete ait sosyal güvenlik harcamaları; 
sağlık kurumu sayısına pozitif, toplam 
yatak sayısına pozitif, bin kişi başına dü-
şen yatak sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Yerel devlet sağlık yatırımları; sağlık ku-
rumu sayısına pozitif, toplam yatak sayı-
sına pozitif, bin kişi başına düşen yatak 
sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Yerel devlet sağlık harcamaları; sağlık 
kurumu sayısına pozitif, toplam yatak sa-
yısına pozitif, bin kişi başına düşen yatak 
sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Merkezi devlet sağlık yatırımları; sağlık 
kurumu sayısına pozitif, toplam yatak sa-
yısına negatif, bin kişi başına düşen yatak 
sayısına pozitif etki etmektedir.

•	 Merkezi devlet sağlık harcamaları; sağ-
lık kurumu sayısına negatif, toplam yatak 
sayısına negatif, bin kişi başına düşen ya-
tak sayısına pozitif etki etmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study is to analyze the effect of orthopedic health investments 
and expenditures during 1999-2015 period. The aim here is to reveal how the orthopedic health 
investments and expenditures of public and private institutions affect the capacity of health ins-
titutions. Method: In the study, data set obtained from the website of TURKSTAT was analyzed 
in Eviews and SPSS 18 package program. Frequency tables and regression tests were used wit-
hin the scope of the analysis. Findings: Concerning the findings obtained from the research, the 
total number of health institutions increases by 256 units when the private sector investments 
increase by one unit. Regarding the relation between the total health institutions and total health 
investments, the number of total health institutions increases by 152 units when the private sec-
tor household investments increase by one unit; the total number of health institutions decreases 
by 43 units when the social security investments of the government increase by one unit. When 
the local governmental health investments increase by one unit, the total number of health ins-
titutions increases by 80 units; when the central governmental health investments increase by 
one unit, the total number of health institutions increases by 28 units. As per the relation bet-
ween the total number of beds and total health investments, the total number of beds increases 
by 2001 units when the private sector investments increase by one unit; the total number of 
beds increases by 8 units when the social security investments of the government increase by 
one unit; the total number of beds decreases by 3 units when the central governmental health 
investments increase by one unit. When the private sector household investments increase by 
one unit, the total number of beds increases by 2012 units; the total number of beds increases by 
923 units when the local governmental health investments increase by one unit. Concerning the 
relation between the number of beds per thousand and the total health investments, the number 
of beds per thousand decreases by 0.02 unit when the private sector investments increase by one 
unit; the number of beds per thousand decreases by 0.001 unit when the social security invest-
ments of the government increase by one unit. When the private sector household investments 
increase by one unit, the number beds per thousand increases by 0.05 unit; the number of beds 
per thousand increases by 0.01 unit when the local governmental health investments increase by 
one unit; the number of beds per thousand increases by 0.01 unit when the central governmen-
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tal health investments increase by one unit. Considering the relation between the total health 
institution and total health expenditures, the total number of health institutions decreases by 
5 units when the private sector expenditures increase by one unit; the total number of health 
institutions decreases by one unit when the central governmental health expenditures increase 
by one unit. The total number of health institutions increases by 2 units when the private sector 
household expenditures increase by one unit; the total number of health institutions increases 
by 1 unit when the social security expenditures of government increase by one unit; the total 
number of health institutions increases by 20 units when the local governmental health expen-
ditures increase by one unit. According to the relation between the total number of beds and 
the total health expenditures, the total number of beds decreases by 52 units when the private 
sector expenditures increase by one unit; the total number of beds increases by the total num-
ber of beds decreases by 12 units when the central governmental health expenditures increase 
by one unit. The total number of beds increases by 23 units when the private sector household 
expenditures increase by one unit; the total number of beds increases by 4 units when the social 
security expenditures of government increase by one unit; the total number of beds increases 
by 373 units when the local governmental health expenditures increase by one unit. As per the 
relation between the number of beds per thousand and total health expenditures, the number of 
beds per thousand increases by 0.02 unit when the private sector expenditures increase by one 
unit; the number of beds per thousand increases by 0.01 when the private sector household ex-
penditures increase by one unit; the number of beds per thousand increases by 6.02 units when 
the social security expenditures of government increase by one unit; the number of beds per 
thousand increases by 0.03 unit when the local governmental health expenditures increase by 
one unit; the number of beds per thousand increases by 0.04 unit when the central governmen-
tal health expenditures increase by one unit. Conclusion: In conclusion, other private sector 
investments have a positive effect on the number of health institutions, negative effect on total 
number of beds, negative effect on total number of beds, negative effect on the number of beds 
per thousand; other private sector expenditures have a negative effect on the number of health 
institutions, negative effect on total number of beds and positive effect on the number of beds 
per thousand. Private sector household investments have a negative effect on the number of 
health institutions, positive effect on total number of beds and positive effect on the number of 
beds per thousand. Private sector household expenditures have a positive effect on the number 
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of health institutions, positive effect on total number of beds and positive effect on the number 
of beds per thousand. Social security investments of government have a negative effect on the 
number of health institutions, negative effect on total number of beds and positive effect on the 
number of beds per thousand. Social security expenditures of government have a positive effect 
on the number of health institutions, positive effect on total number of beds and positive effect 
on the number of beds per thousand. Local governmental health investments have a positive 
effect on the number of health institutions, positive effect on total number of beds and positive 
effect on the number of beds per thousand. Local governmental health expenditures have a 
positive effect on the number of health institutions, positive effect on total number of beds and 
positive effect on the number of beds per thousand. Central governmental health investments 
have a positive effect on the number of health institutions, negative effect on total number of 
beds and positive effect on the number of beds per thousand. Central governmental health ex-
penditures have a negative effect on the number of health institutions, negative effect on total 
number of beds and positive effect on the number of beds per thousand. 
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, kamu ve özel sektörde ortopedik 
engelli çalışanların istihdam düzeylerinin nasıl gerçekleştiğini belir-
lemektir. Yöntem: Araştırmada 2002-2017 yılları arasındaki, TUİK 
kamu ve özel sektör ortopedik engelli çalışan istatistikleri kullanılmış-
tır. Elde edilen veriler, Eviews ve SPSS 18 paket programları ile analiz 
edilmiştir. Analiz kapsamında frekans tabloları, Korelasyon, Anova, 
Manwhitney Ve Kolmogorov Smirnov analizleri kullanılmıştır. Bulgu-
lar: Elde edilen bulgulara göre yıllara göre kamu engelli istihdamında 
herhangi bir farklılığın bulunmadığı,  özel sektör de ise engelli istihda-
mında bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Yıllara göre özel sektör 
engelli istihdamı artmıştır. Cinsiyete göre kamu engelli istihdamında 
bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Kadın engellilerin, erkeklere 
göre kamuda daha çok istihdam edildiği belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyete 
göre özel sektör engelli istihdamında bir farklılığın bulunduğu belirlen-
miştir. Erkek engellilerin, kadın engellilere göre özel sektörde daha çok 
istihdam edildiği belirlenmiştir. Eğitime göre kamu engelli istihdamın-
da bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Lise mezunu engellilerin, 
diğerlerine göre kamuda daha çok istihdam edildiği belirlenmiş ve 
eğitime göre özel sektör engelli istihdamında bir farklılığın bulunduğu 
belirlenmiştir. Üniversite mezunu engellilerin, diğer engellilere göre 
özel sektörde daha çok istihdam edildiği belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç 
olarak yıllara göre kamu engelli istihdamında herhangi bir farklılığın 
bulunmadığı, özel sektör engelli istihdamında ise bir farklılığın bulun-
duğu belirlenmiş ve yıllara göre özel sektör engelli istihdamının arttığı 
saptanmıştır. Cinsiyete göre kamu engelli istihdamında, özel sektör en-
gelli istihdamında, eğitime göre de kamu engelli ve özel sektör engelli 
istihdamında bir farklılığın bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, İstihdam, Özel Sektör, Kamu

Abstract: Objective: The purpose of this study is to determine how 
the employment levels of orthopedically handicapped employees are 
realized in public and private sector. Method: In the research, the sta-
tistics of TURKSTAT (Turkish Statistical Institute) on orthopedically 
handicapped employees for the period 2002-2017 in public and private 
sector were used. Data obtained were analyzed with Eviews and SPSS 
18 package program. Frequency tables, Correlation, Anova, Man Whit-
ney and Kolmogorov Smirnov analyses were used within the scope of 
the analysis. Results: According to the findings obtained, it has been 
determined that there isn’t any difference in public employment of 
handicapped by years contrary to the difference in employment of han-
dicapped in private sector. Private sector has increased the employment 
of handicapped by years. A difference has been established in the pub-
lic employment of handicapped by sex. It has been determined that the 
handicapped females are employed more than males in public sector. 
A difference has been determined in the employment of handicapped 
in private sector by sex. It has been specified that the handicapped 
males are employed more than females in private sector. A difference 
has been established in the public employment of handicapped by 
education. It has been determined that the high school graduates with 
disabilities are employed more than others in public sector and there is 
a difference in employment of handicapped in private sector by educa-
tion. The university graduates with disabilities have been determined 
to be employed more than other handicapped people in private sector. 
Conclusion: In conclusion, it has been ascertained that there isn’t any 
difference in public employment of handicapped by years contrary to 
the difference found in the employment of handicapped in private sec-
tor and the employment of handicapped in private sector has increased 
by years. A difference has been found in employment of handicapped 
in public and private sector by sex and education. 

Key Words: Handicapped, Employment, Private Sector, Public Sector 

(1)  Sorumlu Yazar: Özgür KARATAŞ,  İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  Malatya / Türkiye  salvadore44@
hotmail.com Geliş Tarihi: 16.01.2017 Kabul Tarihi / Accepted: 29.04.2017 Makalenin Türü: Type of Article 
(Araştırma - Uygulama / Research - Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul 
Raporu Yok- No Ethics Committe

Doi: 10.17372/OTSHD.2017.1.3

OTSHD ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ

International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine



32

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
January / February / March / April Winter Season Issue: 9 Year: 2017

ID:64 K:68
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)

GİRİŞ

Geçmişten günümüze her toplumda var olan 
engellilik olgusu, içinde yaşadığımız zaman 
diliminde de ciddi bir sorun olarak önemini 
korumaktadır. Engellilere yönelik geçmişte 
var olan olumsuz algı ve yargılar aradan ge-
çen zamanda şekil değiştirerek günümüze ka-
dar taşınmıştır. (Özdemir, 2012: 68). Engel-
liler, geçmişten günümüze toplum tarafından 
ötekileştirilen ve içinde bulundukları olum-
suz koşullara ek olarak toplumun onlara karşı 
olumsuz tutum ve davranışlarda bulunması 
nedeniyle daha güç durumlarda yaşayan grup-
lardır (Buz ve Karabulut, 2015: 28). ‘Engelli’ 
sözcüğü genelde hareket yeteneği sınırlanmış 
bireyi çağrıştırmaktadır. Hareket yeteneği-
ni sınırlayan nedenler ise doğuştan getirilen, 
doğum sırasında karşılaşılan ya da sonradan 
yaşanan bir hastalık veya kaza sonucu ortaya 
çıkan bir işlev bozukluğundan kaynaklanıyor 
olabilir (Öztürk, 2011: 18).

Ortopedik engellilik ise kas ve iskelet siste-
minde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kay-
bı olan kişidir. El, kol, ayak, bacak, parmak 
ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, 
yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, 
kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felç-
liler, Serebral Palsi, spastikler ve spina bifida 
olanlar bu gruba girmektedir (T. C. Başbakan-
lık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve T. 

C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 
2002).

Engelli bireyler toplumun en büyük azınlık 
gruplarından biridir. Bu insanlar engelli ol-
maları nedeniyle hem kamusal alanda, hem 
de özel alanda pek çok sorun yaşamaktadırlar. 
Başlıca sorunları toplumdan dışlanma, ay-
rımcılık ve önyargılardır (Arıkan, 2002: 17). 
Örgütlerde insan kaynakları işlevleri açısın-
dan değerlendirildiğinde, engelli iş görenlerin 
daha çok mağdur edilerek haksızlığa uğradığı 
ve bunun sonucunda ayrımcılığın bariz bir şe-
kilde yapıldığı görülmektedir (Demir, 2011: 
771). Toplum hayatının her alanında sosyal 
dışlanma ve ayrımcılık engellilerin mesleki 
eğitim, iş ve gelir sahibi olmaları üzerinde 
olumsuz etkilere sahiptir. Öyle ki; eğitim ve iş 
fırsatları konusunda eşitsizlik yaşayan engel-
liler, toplum hayatı üzerinde etkili karar alma 
organlarına yeterince ulaşamazlar ve kendile-
rini etkileyen kararlar üzerinde yeterince söz 
sahibi olamazlar (Mamatoğlu, 2015: 534). 
Yapılan çalışmalar engellilerin, çalışma gücü 
ve isteğine sahip ve çalıştığında da yeterli ba-
şarıyı gösteren bireyler oldukları halde, ön-
yargılı tutumlar nedeniyle çalışma imkânı bu-
lamadıklarına işaret etmektedir (Hendricks, 
2010: 125-134).

Engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştık-
ları sorunların yanı sıra istihdama yönelik 
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sorunlarının da olduğu bir gerçektir. Engelli 
bireylerin gerek fiziki koşullar gerekse eğitim 
sisteminden kaynaklanan nedenlerden dolayı 
yeterli eğitim alamamaları, onların arzu ettik-
leri işlere kavuşmalarını engelleyen nedenler-
den biridir (Gökbay ve ark. 2011: 1). Engel-
lilik oranının yüksek olduğu ülkemizde, is-
tihdam engelliler için de önemli bir sorundur. 
Engelli personel çalıştırma zorunluluğu bu-
lunmasına rağmen, hem engellilerin işgücü-
ne katılma oranı, hem de istihdam oranı dü-
şüktür (Güvenç, 2014) İstihdam,  bir bireyin 
en temel gereksinimlerinden biridir. Bu onun 
yaşamını idame ettirmesinin yanında bir bi-
rey olarak psikolojik durumu ve sosyalleşme-
si için de vazgeçilmez bir ihtiyaçtır (Akbulut, 
2012). Toplumun dezavantajlı gruplarından 
olan engelliler, normal yaşam şartlarına sahip 
insanlar gibi toplumla iç içe yaşamak iste-
mektedirler (Genç ve Çat; 2013: 369).

Türkiye’de engelli işgücü talebi, engelli kişi-
nin bireysel özellikleri yanında, yasal düzen-
lemeler ve ekonominin ve işgücü piyasasının 
yapısal özellikleri tarafından belirlenmek-
tedir. Bu kapsamda, İş Kanununda yer alan 
yasal düzenleme, esnek istihdam biçimlerinin 
kabulü, engelli işgücünün mesleki bilgi ve be-
ceri eksikliği ve işgücü piyasasının talepleri 
ile uyuşmaması, ekonomik büyüme-istihdam 
ilişkisi ve ekonomik krizlerin sıkça yaşanma-
sı, kayıt dışı istihdamın payı, ve İŞKUR’un 

engellilere dönük eşleme hizmetinin sağlan-
masında tekel oluşturması Türkiye’de ücret 
karşılığı engelli işgücü istihdamı üzerinde 
belirleyici olan değişkenler olarak ele alın-
maktadır (Kuzgun, 2009: 2453).

Engellilerin istihdamına yönelik başlıca yedi 
yöntem bulunmaktadır: Kota sistemi, koru-
malı işyerleri, kişisel çalışma yöntemi, işve-
renlerin zorunluluk olmadan engelli istihda-
mı, evde çalışma, kooperatif çalışma yöntemi 
ve sadece özürlülerin çalıştırıldığı seçilmiş 
işlerde istihdamdır (Öz ve Orhan, 2012: 43). 

Engellilerin topluma dahil olup sosyalleşe-
bilmeleri için çalışma koşulları yaratılmalı, 
istihdam olanakları arttırılmalıdır. Bu konuda 
en büyük sorumluluk devlete düşmektedir. 
Devlet hem yasa koyucu hem de istihdam 
yaratan bir işveren olarak çalışma koşullarını 
düzenlemeli, geliştirilecek politikalarla özel 
sektörü de özürlü istihdamı konusunda teşvik 
etmelidir (Köksal, 2010: 95).

Araştırma Sorusu

Bu araştırma cinsiyet, yıl ve eğitim bazında 
kamu ve özel sektör engelli istihdamı sayıları-
nın değiştiğini ileri sürmektedir. Buna ilişkin 
hipotezler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
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HİPOTEZLER

H1: Toplam kamu engelli istihdamında yılla-
ra göre farklılık bulunmaktadır.

H2: Toplam özel sektör engelli istihdamında 
yıllara göre farklılık bulunmaktadır.

H3: Toplam kamu engelli istihdamında cinsi-
yete göre farklılık bulunmaktadır.

H4: Toplam özel sektör engelli istihdamında 
cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır.

H5: Toplam kamu engelli istihdamında eğiti-
me göre farklılık bulunmaktadır.

H6: Toplam özel sektör engelli istihdamında 
eğitime göre farklılık bulunmaktadır.

ENGELLİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN 
FREKANS ANALİZLERİ

Tablo 1. Frekans Analizleri

Maddeler Ortalama Std. Sapma Medyan

Engelli kamu çalışanı 568 460 441

Engelli özel sektör çalışanı 21785 9954 21564,5

EĞİTİM HARCAMALARINA İLİŞKİN 
REGRESYON ANALİZLERİ

Tablo 2. Yıllara Göre Anova Analizi

 Kamu Özel

Sum of Squares 3176860 3130313

df 0 0

Mean Square 3176860 3130313

F 4,456 68,889

Sig. 0,04 0,21

H1: Toplam kamu engelli istihdamında yıl-
lara göre farklılık bulunmaktadır.

Yıllara göre kamu engelli istihdamı ile ilgili 
yapılan ANOVA analizi sonuçları tablo2’de 
verilmiştir. Buna göre test sonucu Sig değe-
ri 0,05’in altında çıktığı için analiz güvenilir 
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bulunmaktadır. Yapılan analizin sonucunda 
yıllara göre kamu engelli istihdamında her-
hangi bir farklılığın bulunmadığı belirlenmiş-
tir. 

H2: Toplam özel sektör engelli istihdamın-
da yıllara göre farklılık bulunmaktadır.

Yıllara göre özel sektör engelli istihdamı 
ile ilgili yapılan ANOVA analizi sonuçları 

tablo2’de verilmiştir. Buna göre test sonucu 
Sig değeri 0,05’in altında çıktığı için analiz 
güvenilir bulunmaktadır. Yapılan analizin 
sonucunda yıllara göre özel sektör engelli 
istihdamında bir farklılığın bulunduğu belir-
lenmiştir. İstatistiklere göre yıllara göre özel 
sektör engelli istihdamı artmıştır.

Tablo 3. Cinsiyete Göre Kolmogorov Smirnov Analizi

Kamu Özel

N 16 16

Normal Parametersa,b Mean 568,0000 21784,6250

Std. Devia-
tion

460,20720 9954,03630

Most Extreme Differences Absolute ,246 ,097

Positive ,246 ,093

Negative -,170 -,097

Kolmogorov-Smirnov Z ,983 ,387

Asymp. Sig. (2-tailed) ,289 ,998

H3: Toplam kamu engelli istihdamında 
cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır.

Cinsiyete göre kamu engelli istihdamı ile il-
gili yapılan Kolmogorov Smirnov analizi so-
nuçları tablo3’te verilmiştir. Buna göre test 
sonucu Sig değeri 0,05’in altında çıktığı için 
analiz güvenilir bulunmaktadır. Yapılan ana-
lizin sonucunda cinsiyete göre kamu engelli 

istihdamında bir farklılığın bulunduğu belir-
lenmiştir. Kadın engellilerin, erkeklere göre 
kamuda daha çok istihdam edildiği belirlen-
miştir.

H4: Toplam özel sektör engelli istihdamın-
da cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır.

Cinsiyete göre özel sektör engelli istihdamı 
ile ilgili yapılan Kolmogorov Smirnov ana-
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lizi sonuçları tablo3’te verilmiştir. Buna göre 
test sonucu Sig değeri 0,05’in altında çıktığı 
için analiz güvenilir bulunmaktadır. Yapılan 
analizin sonucunda cinsiyete göre özel sektör 

engelli istihdamında bir farklılığın bulundu-
ğu belirlenmiştir. Erkek engellilerin, kadın 
engellilere göre özel sektörde daha çok istih-
dam edildiği belirlenmiştir.

Tablo 3. Eğitime Göre Man Whitney Analizi

Kamu Özel

Mann-Whitney U 721,5 748

Wilcoxon W 6181,5 868

Z -0,483 -0,27

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,629 0,787

H5: Toplam kamu engelli istihdamında eği-
time göre farklılık bulunmaktadır.

Eğitime göre kamu engelli istihdamı ile il-
gili yapılan Man Whitney analizi sonuçları 
tablo4’te verilmiştir. Buna göre test sonucu 
Sig değeri 0,05’in altında çıktığı için analiz 
güvenilir bulunmaktadır. Yapılan analizin so-
nucunda eğitime göre kamu engelli istihda-
mında bir farklılığın bulunduğu belirlenmiş-
tir. Lise mezunu engellilerin, diğerlerine göre 
kamuda daha çok istihdam edildiği belirlen-
miştir.

H6: Toplam özel sektör engelli istihdamın-
da cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır.

Eğitime göre özel sektör engelli istihdamı ile 
ilgili yapılan Man Whitney analizi sonuçları 
tablo4’te verilmiştir. Buna göre test sonucu 

Sig değeri 0,05’in altında çıktığı için analiz 
güvenilir bulunmaktadır. Yapılan analizin 
sonucunda eğitime göre özel sektör engelli 
istihdamında bir farklılığın bulunduğu be-
lirlenmiştir. Üniversite mezunu engellilerin, 
diğer 

engellilere göre özel sektörde daha çok istih-
dam edildiği belirlenmiştir.

SONUÇ 

•	 Yıllara göre kamu engelli istihdamında 
herhangi bir farklılığın bulunmadığı be-
lirlenmiştir.

•	 Yıllara göre özel sektör engelli istihda-
mında bir farklılığın bulunduğu belirlen-
miştir. İstatistiklere göre yıllara göre özel 
sektör engelli istihdamı artmıştır.
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•	 Cinsiyete göre kamu engelli istihdamın-
da bir farklılığın bulunduğu belirlenmiş-
tir. Kadın engellilerin, erkeklere göre 
kamuda daha çok istihdam edildiği belir-
lenmiştir.

•	 Cinsiyete göre özel sektör engelli istihda-
mında bir farklılığın bulunduğu belirlen-
miştir. Erkek engellilerin, kadın engelli-
lere göre özel sektörde daha çok istihdam 
edildiği belirlenmiştir.

•	 Eğitime göre kamu engelli istihdamında 
bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. 
Lise mezunu engellilerin, diğerlerine 
göre kamuda daha çok istihdam edildiği 
belirlenmiştir.

•	 Eğitime göre özel sektör engelli istihda-
mında bir farklılığın bulunduğu belirlen-
miştir. Üniversite mezunu engellilerin, 
diğer engellilere göre özel sektörde daha 
çok istihdam edildiği belirlenmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Disability can occur due to the reasons that emerge before, during and after birth 
and for genetic problems, diseases, wars, traffic accidents and work accidents. Physical and 
mental changes may occur in some of these individuals and as a result, the lives of individuals 
become difficult. Although there are different views on the diversity of the types of disability, 
there are three main types of disability in all over the world. These are mental disability, physi-
cal disability and physiological disability. Mental disability expresses the problems of the indi-
vidual faced in perceiving the external world. Speech disorders, Autism and Down syndrome 
fall into this type of disability. Physical disability refers to a dysfunction that occurs in the ex-
ternal organs of an individual. Physiological disability refers to the situation related to the func-
tioning of the body. The individual is unable to breathe or the internal organs fail to perform. 
Orthopedic disability, which is included in physical disability, points out to the individuals 
losing their mobility as a result of the muscles, skeletons and joints failing to fulfill their task. 
Orthopedically handicapped people sometimes need help from the people around. Nowadays, 
many disabled individuals are dependent on their family or people in their surroundings and 
they may face some negative consequences. One of the most important factors in the develop-
ment of these negative conditions is the prejudice of society against handicapped people. Other 
problems are related to education and employment. The problem with education is that when 
the handicapped people start school, the structural characteristics of the school aren’t regulated 
for them and the number of specialist teachers who will contribute to the education of the handi-
capped individuals is limited. So this can cause the handicapped people to leave their education. 
The problems related to the employment are as follows; the handicapped are employed insuf-
ficiently despite the laws enacted concerning the employment of handicapped people in public 
and private sector and those employed work in unskilled jobs in the background. Especially in 
the private sector, it is very difficult for handicapped people to find a suitable job and to work 
in a healthy business environment. In our country, the problems regarding employment of the 
handicapped people have not been fully resolved. Objective: The purpose of this study is to 
determine how the employment levels of orthopedically handicapped employees are realized in 
public and private sector. Method: In the research, the statistics of TURKSTAT on orthopedi-
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cally handicapped employees for the period 2002-2017 in public and private sector were used. 
Data obtained were analyzed with Eviews and SPSS 18 package program. Frequency tables, 
Correlation, Anova, Man Whitney and Kolmogorov Smirnov analyses were used within the 
scope of the analysis. Results: According to the findings obtained, it has been determined that 
there isn’t any difference in public employment of handicapped by years contrary to the differ-
ence in employment of handicapped in private sector. Private sector has increased the employ-
ment of handicapped by years. A difference has been established in the public employment of 
handicapped by sex. It has been determined that the handicapped females are employed more 
than males in public sector. A difference has been determined in the employment of handi-
capped in private sector by sex. It has been specified that the handicapped males are employed 
more than females in private sector. A difference has been established in the public employment 
of handicapped by education. It has been determined that the high school graduates with dis-
abilities are employed more than others in public sector and there is a difference in employment 
of handicapped in private sector by education. The university graduates with disabilities have 
been determined to be employed more than other handicapped people in private sector. Conclu-
sion: In conclusion, it has been ascertained that there isn’t any difference in public employment 
of handicapped by years contrary to the difference found in the employment of handicapped in 
private sector and the employment of handicapped in private sector has increased by years. A 
difference has been found in employment of handicapped in public and private sector by sex 
and education. It has been concluded that handicapped females are employed more in public 
sector while the handicapped males are employed more in private sector and the high school 
graduates with disabilities are employed more in public sector while the university graduates 
with disabilities are employed more in private sector. Recommendations: In order to be a rem-
edy for the financial undesired conditions faced by the handicapped people, it is necessary to 
provide an independent living by providing job opportunities to them in the public and private 
sector. It is necessary to pay attention to the education of handicapped for their socialization and 
help them be at peace with the society, opportunities should be given to provide employment in 
jobs where they can use their abilities. So, they can contribute to the development of national 
economy by leaving the prejudices. One of the most important tasks of the state is to offer equal 
opportunities for its citizens. In this regard, it is important to remember that the employment 
of handicapped people should be given importance and the appropriate environment should be 
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provided in places where they are employed and that they are the citizens living in this society. 
In order to ensure that the handicapped people desiring to be employed are not in need of any-
body and they live peacefully and happily, all disabled people should be employed with law and 
regulations. It should be remembered that the state must protect handicapped when the thou-
sands of them seek employment and the dismissals in private sector because of economic crises 
should be avoided. In order to increase the employment of handicapped in our country, em-
ployment of the handicapped people should be obligatory in private sector and the institutions 
not complying with this obligation must be punished, every public institution and organization 
and the employers in private sector must remember that every person has the possibility to be 
a handicapped in the future; therefore, employment of handicapped must be encouraged and it 
must be easy for them to be employed. If the training of the handicapped individuals is given 
importance and they are made suitable or qualified for the job they can work, both the employer 
and the disabled person will be happier and contribute to the production with the thought that 
they will be employed for a long time.
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, eğitim harcamalarının farklı 
eğitim seviyelerindeki ortopedik engelli öğrenci ve öğretmen sa-
yısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem: Araştırmada 2012-
2017 yılları arasındaki, MEB eğitim yatırımları verileri ile yine 
aynı dönemdeki öğrenci ve öğretmen sayısı verileri kullanılmıştır. 
Elde edilen veriler, Eviews ve SPSS 18 paket programları ile ana-
liz edilmiştir. Analiz kapsamında frekans tabloları, regresyon testi 
ve faktör analizi kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgular 
incelendiğinde eğitim harcaması bir birim arttığında, ortopedik 
engelli ilkokul öğrenci sayısı 0,25 birim ortaokul öğrenci sayısı 
0,74 birim, özel eğitim lisesi öğrenci sayısı 0,08 birim artmak-
tadır. Öğretmen sayısına ilişkin olarak ta eğitim harcaması bir 
birim arttığında, ortopedik engelli ilkokul öğretmen sayısı 0,015 
birim, ortaokul öğretmen sayısı 0,023 birim ve özel eğitim lisesi 
öğretmen sayısı 0,009 birim artmaktadır. Sonuç: Sonuç olarak 
eğitim harcamaları; ortopedik engelli, ilkokul, ortaokul ve özel 
eğitim lisesi öğrencilerinin sayısında pozitif etki yaptığı ve en 
yüksek etkinin ise ortaokul öğrencilerinin sayısında gerçekleştiği 
saptanmıştır. Ayrıca eğitim harcamalarının ortopedik engelli ilko-
kul öğretmenlerinin, ortaokul öğretmenlerinin ve özel eğitim lisesi 
öğretmenlerinin sayısında pozitif etki yaptığı ve en yüksek etkinin 
ise ortaokul öğretmenlerinin sayısında gerçekleştiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ortopedi, Öğrenci, Öğretmen, Eğitim 

Abstract: Objective: The purpose of this research is to determine 
the effect of education expenditures on the number of orthopedi-
cally handicapped students and teachers at different levels of edu-
cation. Method: The MEB data (Ministry of National Education) 
on educational investments for the period 2012-2017 and the data 
on the number of students and teachers in the same period were 
used in the research. Data obtained were analyzed with Eviews 
and SPSS 18 package programs. Frequency tables, regression 
test and factor analysis were used within the scope of analysis. 
Results: Regarding the findings obtained, the number of ortho-
pedically handicapped primary school students increases by 0.25 
units, the number of secondary school students increases by 0.74 
units and the number of private high school students increases by 
0.08 units when the education expenditures increase by one unit. 
Considering the number of teachers, the number of orthopedically 
handicapped primary school teachers increases by 0.015 units, 
the number of secondary school teachers increases by 0.023 
units and the number of private high school teachers increases by 
0.009 units when the education expenditures increase by one unit. 
Conclusion: In conclusion, the education expenditures make a po-
sitive effect on the number of orthopedically handicapped primary 
school students, secondary school students and the private high 
school students and the highest effect is on the number of secon-
dary school students. Moreover, the education expenditures make 
a positive effect on the number of orthopedically handicapped 
primary school teachers, secondary school teachers and the private 
high school teachers and the highest effect is on the number of 
secondary school teachers. 

Key Words: Orthopedics, Students, Teacher, Education 
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GİRİŞ

Doğan her 10 çocuktan biri engelli doğmak-
ta veya doğduktan sonra yaşamını engelli 
olarak sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu 
çocukların çok büyük bir bölümü hiçbir reha-
bilitasyon merkezi ve spor alanları olmayan 
ülkelerde yasamakta, bir bölümü ise yaşadığı 
ortamlarda rehabilitasyon merkezi, spor alan-
ları olduğu halde bu imkanlardan yararlana-
mamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
nüfus içindeki engelli oranlarını gelişmekte 
olan ülkeler için tahmini %12 olarak belirt-
mektedir. Kalkınmakta olan ülkeler arasında 
gösterilen ülkemizde Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi tarafından yaptırılan son engelliler 
araştırması ülkemizde yaklaşık %12 oranında 
engellinin bulunduğunu göstermektedir. Bu 
engelli nüfus, ailesi ve yakınları ile birlikte 
düşünüldüğünde, niceliksel ve niteliksel ola-
rak sorunun önemi ortaya çıkmaktadır.1

Engelli olmak veya bir engele sahip olarak 
doğmak bazı toplumlar tarafından utanç kay-
nağı olarak görülmektedir. Tarih boyunca 
bu insanlar toplumdan dışlanmış veya yok 
edilme yoluna gidilmiştir. Kimi toplumlarda 
insanlar, engelli doğanların ebeveynlerinin 
günahkâr olduğuna, sakatlanan kişilerin Tanrı 
tarafından günahları dolayısıyla cezalandı-
rıldığına inanmış ve onlardan uzak durmaya 

1  (http://www.ozida.gov.tr, 09.12.2016).

gayret göstermişlerdir. Engellilere insanca 
yaklaşımın olduğu dönem dahi bu aşılama-
mıştır (Tatar, 1995: 21). 

İnsanoğlunun yaşam süreciyle birlikte geli-
şim evrelerinde çeşitli faktörlere bağlı ola-
rak sağlık, sosyal, akademik, ruhsal, dil ve 
öz bakım becerileri yönünden çeşitli farklılık 
ve yetersizlikler görülebilmektedir. Bu farklı-
lık ve yetersizlikler kişinin hayatını olumsuz 
yönde etkileyecek ve kısıtlayacak düzeyde ol-
duğu zaman bir engel veya özür durumu söz 
konusu olmaktadır. Böyle bir durumda bire-
yin toplum içinde kendini kabul ettirmesi, ye-
tersizlikleri ile baş edebilmesi ve sınırlılıkları 
ön plana çıkmaktadır. Bu durum ile baş ede-
bilmek için öncelikle bireyin engel sınıflan-
dırması hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. 
Bu sınıflandırmalar içinde; yaşamın herhangi 
bir döneminde çeşitli nedenlere bağlı olarak 
kazalar, travmalar, tümörler veya doğumsal 
anomalilere bağlı olarak oluşabilecek yeter-
sizlikler de söz konusu olmaktadır. İşte özel-
likle iskelet, kas ve sinir sisteminin işlevleri-
ni yerine getirememesi sonucunda meydana 
gelen bu durum ortopedik/bedensel/fiziksel 
engel olarak tanımlanmaktadır (Diken, 2008, 
Savucu, 2015: 323). Bütün düzeltmelere rağ-
men iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerin-
deki özürlerinden dolayı normal eğitim öğre-
tim çalışmalarından yeterince yararlanama-
yan bireylere de “ortopedik engelli bireyler” 
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denilmektedir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Aile ve Tüketici Hizmetleri, 2011: 17).  

Amerika Birleşik Devleti’nde 1975 yılında 
çıkarılan Tüm Engelliler İçin Eğitim Yasası 
olan PL 94-142, fiziksel engeli “doğuştan ya 
da hastalık sonucu ortaya çıkan engelleri kap-
sayan ve çocuğun eğitimsel performansını 
olumsuz yönde etkileyen her türlü fiziksel du-
rum” olarak tanımlamaktadır. Okul çağında-
ki çocukların % 3’ünün fiziksel engele sahip 
oldukları bilinmektedir. Fiziksel engelliler, 
hatalı fonksiyon gören duyusal alıcılara ya da 
fonksiyon görme yeteneklerini sınırlayan kas 
sistemine sahiptir (Savucu, 2015: 323).  

Ortopedik engelli çocuklar bir veya birden 
fazla engele sahip olabilirler. Bu durum onla-
rın hareketlerini ve ilgilendikleri aktivitelere 
katılmalarını sınırlar. Çocuğun sosyal ve eğit-
sel aktivitelerini olumsuz yönde etkileyebile-
cek epilepsi, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, 
artrit gibi kronik hastalıklar, skolyoz, lordoz 
ve kifoz gibi duruşa ilişkin bozukluklar çocu-
ğun çevresiyle ilişki kurmasını engelleyebilir, 
alması gereken eğitiminden yoksun kalması-
nı sağlayabilir. Fiziksel yetersizlikler ve sağ-
lık yetersizlikleri çok fazla çeşitlilik göstere-
bilir. Fiziksel ya da sağlık yetersizliklerinin 
sınıflandırılması yetersizliğin derecesine ve 
meydana geldiği yere göre olmak üzere iki 
farklı şekilde yapılmaktadır. Bu sınıflandır-

malar tıbbi durumları açıklarken, eğitsel dü-
zenlemeler hakkında herhangi bir kanıt sun-
mamaktadır. Bu çocukların yetersizlikleri ve 
eğitsel gereksinimleri birbirinden çok farklı 
olabilmektedir. Bu açıdan eğitsel bir sınıflan-
dırma yapmak pek de mümkün görünmemek-
tedir (Kobal, 2005: 361-392). 

Sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, 
engelli çocuğun psikolojik ve sosyal gerek-
sinimlerini karşılaması, topluma uyum sağ-
laması ve toplumla bütünleşmesi, kendisi 
hakkında olumlu duygular geliştirmesi açı-
sından önemlidir (Savucu, 2015: 291). Ço-
cuklar, çeşitli aktivitelere katılım sağladıkları 
zaman toplum bütünlüğünün sağlanmasının 
yanında fonksiyonel becerileri, aile kültür-
leri, fiziksel, sosyal ve kurumsal çevreleri 
de bundan etkilenmiş olur (Law et al. 1999: 
102-111; Almqvist and Granlund, 2005: 305-
314). Herhangi bir engele sahip olmayan bir 
çocuk ile kıyaslandığında; engelli çocuklar 
arasındaki katılımın çok daha sınırlı oldu-
ğunu görüyoruz (WHO, 2001; Stevens et al. 
1996: 157-164; Law et al. 2006: 337-342). 
Dünyaya gelen her on çocuktan birinin en-
gelli olarak doğduğu veya doğduktan sonra 
yaşamını engelli olarak sürdürmek zorunda 
kaldığı düşünülürse verilecek her türlü olum-
lu eğitimin bu insanların hayatında önemli ol-
duğunu görmekteyiz. Ülkemiz geneline bak-
tığımızda nüfusumuzun yaklaşık % 12’sini 
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engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu oranın 
önemli bir kesimini ortopedik engelliler veya 
ona eşlik eden başka engelleri olan bireyler 
oluşturmaktadır. 

İyi bir eğitim alabilen, iyi bir kazancı olan, 
başkaları için bir şeyler yapabildiğini gören 
engelli bir birey, kendini toplumun gerçek bir 
parçası olarak görecektir. Engelli bireylerin 
eğitimi ve topluma kazandırılması her toplu-
mun öncelikleri arasında bulunmalıdır (T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Tüketici Hiz-
metleri, 2011: 1-4-17). 

Eğer yetersizlikler çocuğun eğitsel perfor-
mansını etkiliyorsa, bu durumda çocuğun 
özel eğitim desteğine gereksinimi vardır (He-
ward, 2003: 438-479; Friend, 2006: 485-527; 
Smith, 2007: 313-350). Eğitim yapıları, ço-
cukların yer aldığı ilk toplumsal örgütlerdir. 
Okul öncesi dönemlerde kreşler, anaokulları 
daha sonra ilköğretim okulları ve liseler, özel 
gereksinimli çocuklar için engelli okulları, 
çocukları eğitmekle yükümlü kurumlardır 
(Gür ve Zorlu, 2002). 

Türkiye’nin de taraf olduğu pek çok uluslara-
rası sözleşme ile engeli olan bireylere yönelik 
ayrımcılık yasaklanmış ve engeli olan çocuk-
ların eğitim hakkı güvence altına alınmıştır. 
Engeli olan çocukların eğitim hakkından 
yararlanmasında bütünleştirilmiş ortamlarda 
eğitim almaları ilke olarak benimsenmiş, ay-

rıştırılmış ortamlarda eğitim yapılmasına ise 
ancak çocuğun yararı gözetilerek başvurula-
bileceği belirtilmiştir. Uluslararası mevzuat, 
hem bütünleştirilmiş hem de ayrıştırılmış or-
tamlarda verilen eğitimin engeli olan çocuk-
ların gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı 
bir anlayışla düzenlenmesi için devletleri yü-
kümlü kılmaktadır (Sart vd., 2016: 12).

Engeli olan öğrenciler, eğitimi tamamlama 
konusunda da akranlarına göre daha dezavan-
tajlı durumdadır. 2011 itibarıyla, Türkiye’de-
ki 18-24 yaş arasındaki engeli olan bireylerin 
% 62’si liseyi tamamlamadan eğitim siste-
minden ayrılmıştır (Eurostat, 2014).

2014-15 eğitim-öğretim yılında, lise düze-
yinde toplam 41.770 çocuk özel eğitim hiz-
metlerinden yararlanmaktadır. Yine Nüfus 
ve Konut Araştırması sonuçlarına göre bir 
tahminde bulunulacak olursa, lise çağında 
en az bir engeli olan 120 bin civarında çocuk 
vardır. Bu durumda engeli olan çocukların 
yaklaşık % 35’i örgün ortaöğretime erişebil-
mektedir (Sart vd., 2016: 22).Burada dikkat 
çeken bir nokta, ilkokulda ve ortaokulda özel 
eğitimden yararlanan öğrenci sayısının 100 
bini aşması; buna karşın lise düzeyinde cid-
di oranda öğrenci kaybı yaşanmasıdır. Engeli 
olan öğrenciler, örgün ortaöğretime devam 
edememektedir (Sart vd., 2016: 22).
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Engeli olan çocuklara sunulan eğitimin ni-
teliğini belirleyen en temel etmenlerden biri 
öğretmenlerdir. Türkiye’de bu alanda önemli 
boyutta öğretmen açığı bulunmaktadır (Sart 
vd., 2016: 22). Bunun yanı sıra, alandaki öğ-
retmenlerin özel eğitim alanında yeterli bilgi 
ve donanıma sahip olmamaları da önemli bir 
sorun alanıdır (Kargın vd., 2005: 64; Sucuoğ-
lu, 2004: 17).

Nüfusumuzun ciddi bir bölümünü oluşturan 
engellileri, karşılaştıkları çeşitli zorluklar ve 
toplumsal dışlanmışlık yüzünden sosyal yaşa-
mın birçok alanında görmek mümkün değil-
dir. Özellikle almaları gereken temel eğitim-
den yoksun kaldıklarında durum daha vahim 
olmaktadır. Bu araştırmamızın amacı, eğitim 
harcamalarının, farklı eğitim seviyelerindeki 
ortopedik engelli öğrenci ve öğretmen sayısı 
üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Araştırma Sorusu

Bu araştırma eğitim harcamalarının, ortope-
dik engelli öğrenci ve öğretmen sayıları üze-
rinde etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Buna 
ilişkin hipotezler aşağıdaki şekilde oluşturul-
muştur.

HİPOTEZLER

H1: Toplam eğitim harcaması, ilkokul öğren-
cilerinin sayılarını artırmaktadır. 

H2: Toplam eğitim harcaması, ortaokul öğ-
rencilerinin sayılarını artırmaktadır. 

H3: Toplam eğitim harcaması, özel eğitim li-
sesi öğrencilerinin sayılarını artırmaktadır. 

H4: Toplam eğitim harcaması, ilkokul öğret-
menlerinin sayılarını artırmaktadır. 

H5: Toplam eğitim harcaması, ortaokul öğret-
menlerinin sayılarını artırmaktadır. 

H6: Toplam eğitim harcaması, özel eğitim li-
sesi öğretmenlerinin sayılarını artırmaktadır. 
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BULGULAR

Tablo 1. Eğitim Harcamalarına İlişkin Frekans Analizleri

Değişken Yıllar Ortalama Medyan Std. Sapma

 Eğitim Harcama 100873 100340 21386

Öğrenci sayısı İlkokul 319 326 16

 Ortaokul 359 340 62

 Özel eğitim Meslek Lisesi 116 118 15

Öğretmen sayısı İlkokul 52 49 10

 Ortaokul 48 51 6

 Özel eğitim Meslek Lisesi 45 38 18

Tablo 2. Eğitim Harcamalarına İlişkin Regresyon Analizleri

Değişken Eğitim har-
cama

Sig F-Statistics Sum of 
Squares

df Mean 
Square

İlkokul öğrenci sayısı 0,25 0,05 4,896 3,54 1 3,544

Ortaokul öğrenci sayısı 0,74 0,03 7,586 40,1 1 40,126

Özel eğitim Meslek Lisesi öğrenci sayısı 0,08 0,15 9,541 17 1 16,995

H1: Toplam eğitim harcaması, ilkokul öğ-
rencilerinin sayılarını artırmaktadır. 

Toplam eğitim harcaması ile toplam ortope-
dik engelli ilkokul öğrenci sayılarının arasın-
daki etkiyi belirlemek için regresyon analizi 
yapılmış ve regresyonun Sig. değeri 0,05’in 
altında çıkmıştır. Böylece sonuçların anlamlı 
olduğu söylenebilmektedir. Buna göre Eği-
tim harcaması bir birim arttığında, ortopedik 
engelli ilkokul öğrenci sayısı 0,25 birim art-
maktadır. 

H2: Toplam eğitim harcaması, ortaokul öğ-
rencilerinin sayılarını artırmaktadır. 

Toplam eğitim harcaması ile toplam orto-
pedik engelli ortaokul öğrenci sayılarının 
arasındaki etkiyi belirlemek için regresyon 
analizi yapılmış ve regresyonun Sig. değeri 
0,05’in altında çıkmıştır. Böylece sonuçların 
anlamlı olduğu söylenebilmektedir. Eğitim 
harcaması bir birim arttığında, ortopedik en-
gelli ortaokul öğrenci sayısı 0,74 birim art-
maktadır. 



48

OTSHD
www. otshdergisi.com

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Orthopaedics Traumatology And Sports Medicine
January / February / March / April Winter Season Issue: 9 Year: 2017

ID:63 K:67
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)

H3: Toplam eğitim harcaması, özel eğitim li-
sesi öğrencilerinin sayılarını artırmaktadır. 

Toplam eğitim harcaması ile toplam ortope-
dik engelli özel eğitim lisesi öğrenci sayıla-
rının arasındaki etkiyi belirlemek için reg-

resyon analizi yapılmış ve regresyonun Sig. 
değeri 0,05’in altında çıkmıştır. Böylece so-
nuçların anlamlı olduğu söylenebilmektedir. 
Eğitim harcaması bir birim arttığında, orto-
pedik engelli özel eğitim lisesi öğrenci sayısı 
0,08 birim artmaktadır. 

Tablo 3.  Eğitim Harcamalarına İlişkin Regresyon Analizleri

Tablo 3: Regresyon analiz 2
Independent / Dependent variable

Eğitim 
harcama

Sig F-Statistics Sum of 
Squares

df Mean 
Square

İlkokul öğretmen sayısı 0,015 0,05 4,896 3,54 1 3,544

Ortaokul öğretmen sayısı 0,023 0,03 7,586 40,1 1 40,126

Özel eğitim Meslek Lisesi öğretmen sayısı 0,009 0,15 9,541 17 1 16,995

H4: Toplam eğitim harcaması, ilkokul öğ-
retmenlerinin sayılarını artırmaktadır. 

Toplam eğitim harcaması ile toplam ortopedik 
engelli ilkokul öğretmen sayılarının arasın-
daki etkiyi belirlemek için regresyon analizi 
yapılmış ve regresyonun Sig. değeri 0,05’in 
altında çıkmıştır. Böylece sonuçların anlamlı 
olduğu söylenebilmektedir. Eğitim harcaması 
bir birim arttığında, ortopedik engelli ilkokul 
öğretmen sayısı 0,015 birim artmaktadır. 

H5: Toplam eğitim harcaması, ortaokul öğ-
retmenlerinin sayılarını artırmaktadır. 

Toplam eğitim harcaması ile toplam ortopedik 
engelli ortaokul öğretmen sayılarının arasın-
daki etkiyi belirlemek için regresyon analizi 
yapılmış ve regresyonun Sig. değeri 0,05’in 

altında çıkmıştır. Böylece sonuçların anlamlı 
olduğu söylenebilmektedir. Eğitim harcaması 
bir birim arttığında, ortopedik engelli ortao-
kul öğretmen sayısı 0,023 birim artmaktadır. 

H6: Toplam eğitim harcaması, özel eğitim li-
sesi öğretmenlerinin sayılarını artırmaktadır. 

Toplam eğitim harcaması ile toplam ortope-
dik engelli özel eğitim lisesi öğretmen sayı-
larının arasındaki etkiyi belirlemek için reg-
resyon analizi yapılmış ve regresyonun Sig. 
değeri 0,05’in altında çıkmıştır. Böylece so-
nuçların anlamlı olduğu söylenebilmektedir. 
Eğitim harcaması bir birim arttığında, ortope-
dik engelli özel eğitim lisesi öğretmen sayısı 
0,009 birim artmaktadır. 
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SONUÇ 

Sonuç olarak eğitim harcamalarının ortopedik 
engelli, ilkokul öğrencilerinin sayısında pozi-
tif, ortaokul öğrencilerinin sayısında pozitif 
ve özel eğitim lisesi öğrencilerinin sayısında 
pozitif etki yaptığı ve en yüksek etkinin ise 
ortaokul öğrencilerinin sayısında gerçekleşti-
ği saptanmıştır. Ayrıca eğitim harcamalarının 
ortopedik engelli, ilkokul öğretmenlerinin 
sayısında pozitif, ortaokul öğretmenlerinin 
sayısında pozitif ve özel eğitim lisesi öğret-
menlerinin sayısında pozitif etki yaptığı ve en 
yüksek etkinin ise ortaokul öğretmenlerinin 
sayısında gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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EXTENDED ABSTRACT

One in every 10 children born today is born with a disability or has to continue living as a 
handicapped person after birth. Most of these children live in the countries that do not have any 
rehabilitation centers and sports areas while some of them do not benefit from these opportu-
nities although there are such facilities as rehabilitation centers and sports areas in the living 
environment. The World Health Organization (WHO) specifies the rate of disabled within the 
population as 12% approximately for the developing countries. The latest disability survey con-
ducted by the Prime Ministry Department of the Administration of the Disabled in our country 
that is indicated among the developing countries shows that nearly 12% of the disabled people 
live in our country. When this disabled population is considered together with their families and 
relatives, the importance of the problem arises quantitatively and qualitatively. Being disabled 
or born with a disability is seen as a source of embarrassment by some societies. Throughout 
the history, these people have been excluded from the society or have been destroyed. In some 
societies, people have believed that the parents of disabled children are sinful, the disabled 
individuals are punished by the God for their sins and they have tried to stay away from them. 
This hasn’t been overcome even in the period when the most humanistic approach has been 
shown to the disabled.  There can be various differences and inadequacies in terms of health, 
social, academic, spiritual, language and self-care skills depending on various factors in the de-
velopment stages of humans together with the course of life. A disability or handicap becomes 
a matter of fact when these differences and inadequacies are at a level that will negatively affect 
and limit the person’s life. In such a case, the individual’s self-acceptance in the society, cop-
ing with one’s inadequacies and their limitations stand out. In order to cope with this situation, 
the individual must have knowledge about the disability classification. These classifications 
include accidents, traumas, tumors or inadequacies due to congenital anomalies depending on 
various reasons at any stage of life. This is defined as an orthopedic / bodily / physical disability 
which is a consequence of the failure of the skeletal, muscular and nervous system in particular 
to fulfill their functions.  One of the biggest challenges in front of these persons referred to as 
“orthopedically handicapped individuals” due to the losses in skeletal, muscular and nervous 
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system and joints is education and training activities. It is not possible to see the disabled indi-
viduals constituting a serious part of our population in many areas of social life because of the 
many difficulties they face and social exclusion. The situation becomes even worse especially 
when they are deprived of the basic education they need to take.  In this regard, how much 
financial resources allocated to education-training activities includes these individuals is one 
of the important issues. Meeting the basic rights and needs of these individuals is also a condi-
tion related to the share they receive from their education expenditures. Serious policies should 
be developed for those individuals who are more disadvantaged than their peers and who face 
difficulties in transition to specific levels of education so that legal arrangements can be effec-
tively mobilized and they are ensured to get the maximum benefit from the right to education. 
There is no doubt that teachers are one of the factors playing a role in the practices to be regu-
lated and the environment to be provided for these individuals. In this regard, the inclusion of 
qualified teachers with sufficient and adequate information and knowledge and equipment in 
the system will lead to the establishment of more healthy relations with orthopedically handi-
capped individuals. In this context, the purpose of this research is to determine the effect of 
education expenditures on the number of orthopedically handicapped students and teachers at 
different levels of education. The data of MEB’s (Ministry of National Education) educational 
investments for the period 2012-2017 and the data on the number of students and teachers in 
the same period were used in the research. Data obtained were analyzed with Eviews and SPSS 
18 package programs. Frequency tables, regression test and factor analysis were used within 
the scope of analysis. Considering the findings obtained, the number of primary school students 
with orthopedic disability increases by 0.25 units when the educational expenditure increases 
by one unit according to the regression analysis that is performed to determine the effect be-
tween the total education expenditures and the total number of orthopedically handicapped 
primary school students. When the educational expenditure increases by one unit, the number 
of secondary school students with orthopedic disability increases by 0.74 units according to 
the regression analysis that is performed to determine the effect between the total education 
expenditures and the total number of orthopedically handicapped secondary school students. 
According to the regression analysis that is performed to determine the effect between the total 
education expenditures and the total number of orthopedically handicapped private high school 
students, the educational expenditure increases by one unit when the number of private high 
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school students with orthopedic disability increases by 0.08 units. According to the regression 
analysis that is performed to determine the effect between the total education expenditures and 
the total number of orthopedically handicapped primary school teachers, when the educational 
expenditure increases by one unit, the number of primary school teachers with orthopedic dis-
ability increases by 0.015 units. According to the regression analysis that is performed to deter-
mine the effect between the total education expenditures and the total number of orthopedically 
handicapped secondary school teachers, when the educational expenditure increases by one 
unit, the number of secondary school teachers with orthopedic disability increases by 0.023 
units. According to the regression analysis that is performed to determine the effect between 
the total education expenditures and the total number of orthopedically handicapped private 
high school teachers, when the educational expenditure increases by one unit, the number of 
private high school teachers with orthopedic disability increases by 0.009 units. In conclusion, 
the education expenditures make a positive effect on the number of orthopedically handicapped 
primary school students, orthopedically handicapped secondary school students and the pri-
vate high school students with orthopedic disability and the highest effect is on the number of 
secondary school students. Moreover, the education expenditures make a positive effect on the 
number of orthopedically handicapped primary school teachers, orthopedically handicapped 
secondary school teachers and the private high school teachers with orthopedic disability and 
the highest effect is on the number of secondary school teachers. 



DERGİ HAKKINDA

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

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

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip 
özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu 
bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış 



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

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



alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve 
kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimizde kabul 
edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun 
olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular 
sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale 
baz alınarak yapılmaktadır.



ABOUT THE JOURNAL

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

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



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

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



or abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the 
frame of plagiarism. In MA/MS and Expertise theses, name of the author of the original study 
has to be stated. If different author names exist in such studies, the contributions of the authors 
to the study have to be clearly stated in the bibliography. Our journal has both online and printed 
versions. Our journal, as a material including academically-prepared studies, is a social organ 
which provides services to the society in order to provide benefits to institutions and individuals 
which carry out scientific studies. Page-setting of the works which have been accepted and 
granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s publication and 
writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from the system by 
author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed by authors 
based on the sample work provided for them. 



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizin yazım dili TÜRKÇE ve İNGİLİZCE’dir. 

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

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

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

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

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

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

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. Yayın sıralaması 
başta ID numarası baz alınarak, “ID Numarası Sistem Tarafından Otomatik Olarak 
Dergiye Yüklenen Makalelere Verilen Bir Takip Numarasıdır. Bu bilgi yazarlar tarafından 
yazarlara ait üyelik panelinden takip edilebilir.” hakem onayından geçmiş ve resmi süreci 



tamamlamış olması koşulu aranır. Fakat belli durumlarda dergi yönetimi, baş editör(ler) ve 
yayın kurulunun kararı ile sayı içinde farklılıklar yaratılabilir. Bu durum dergimize ait olup, 
yazar(lar) hiç bir hak iddiasında bulunarak dergimizi baskı altına alamaz maddi ve manevi 
yaptırım uygulayamaz.

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

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

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



13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanların dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya 
editör tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir 
hak iddiasında bulunamaz. Aynı sayı ya da ardı ardına gelen sayılarda ilgili yazarlara 
ait çalışmalar yayına alınabilir. Bu durum ancak baş editör(ler) dergi yönetimi ve yayın 
kurulunun onayına bağlı olarak yapılır. Aynı yazar(lar)”ın aynı sayıda birden fazla yayını 
bulunabilir. Bu durumunun işleyişi ancak dergi yönetiminin insiyatifi ile gerçekleşir. Böyle 
bir durum dergimizi ve dergi yönetimini hukuki olarak bağlamaz.

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

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

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

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

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

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

20 Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 15 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce 
olmak üzere 100 ile 150 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW 



ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. 
Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve 
İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 

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



PUBLICATION PRINCIPLES

1 Publication language of our journal is TURKISH and ENGLISH. 

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

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

4 No publication is accepted without registering to the system. 

5 No author can claim any rights over our journal. 

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

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

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

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



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

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

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

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



13 Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the 
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, author(s) cannot claim any 
rights. Works of the same author can be published in the same issue or consecutive issues. 
This is carried out only with the approval of editor(s)-in-chief and management of the 
journal and editorial board. More than one article of the same author(s) can be published in 
the same issue. This is realized with the initiative of the management of the journal. Such a 
situation is not legally binding for our journal and the management of the journal. 

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

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

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

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

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

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

20 An abstract in Turkish is mandatory for works which are prepared in other languages. The 
number of key words can vary between 3 and 7. Maximum page number for each work is 
15 pages. Abstract both in Turkish and English should be between 100-150 words. TIMES 



NEW ROMAN should be used in the articles, type size should be 12. Article should be 
written in single space. Title of the work should be written bold in 14 pt. Name of authors 
and their affiliated institutions should be bold, italicized and in 12 pt. Turkish and English 
abstracts should be written in 10-type size and placed one after the other. 

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



YAZARLARA BİLGİ

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

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

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

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

5 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

23 Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

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

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

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

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

28 Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli 
araştırmalarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme 
yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – 



RAPOR NUMARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL 
RAPOR BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve 
eksiklik durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir 
sorumluluk yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve 
araştırmaya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme 
yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz 
sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük 
ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir 
olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ 
MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ 
TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI 
OLARAK SAKLI TUTAR.



GUIDELINES FOR AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD 
INFORMATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” 
and “INFORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL 
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